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ВСТУП 

Виробництво продукції страусівництва у світі останнім часом досягло 

чергового піку, кількість тварин налічує приблизно 3 мільйони [107, 256]. В 

Україні вирощуванням страусів з метою виробництва м’яса, яєць, пера та 

шкіри в останні роки займаються більше 200 ферм (Брузницький А.О., 

неопубліковані дані). На 2014 рік поголів’я страусів нараховувалося 

приблизно 16,3 тис. тварин, при цьому 40 % у Дніпропетровській області. Та 

на наступний рік заплановано збільшення виробництва продукції 

страусівництва на 15 % (Брузницький А.О., неопубліковані дані). Для 

досягнення високих темпів зростання виробництва продукції важливе 

значення мають наукові розробки з питань фізіології травлення у тварин та 

показників гомеостазу. До того ж ці результати є основою для створення 

методів оптимальної годівлі, подальшого підвищення продуктивності тварин 

за рахунок більш повної реалізації фізіологічного та генетичного потенціалу.  

Промислове утримання страусенят у брудері та на вигульних 

майданчиках призводить до зниження споживання ними рослинних кормів, 

якщо вони не додаються до раціону, що може знизити фізіологічні 

можливості та погіршити функціональний стан організму тварин. Доведено, 

що страусенята з чотирьохмісячного віку можуть ефективно 

використовувати рослинні корми [152, 170, 212, 225, 245, 260, 271]. Важливо 

відзначити, що організм тварин за інтенсивних технологій спрямованих на 

максимальну реалізацію їх генетичного потенціалу потребує підтримки. 

Останнім часом виникла нагальна необхідність введення до раціону страусів 

безпечних біологічно активних кормових та інших добавок, які покращують 

процеси травлення в їх організмі [394, 397]. 

Актуальність теми. Страусівництво останнім часом набирає дедалі 

більшої популярності в українському аграрному секторі, тому що 

промислове розведення страусів у всьому світі є найбільш рентабельним 

видом птахівництва [7, 20, 21, 74, 79, 85, 89, 90 93]. Відомо, що інтенсивність 
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росту страусенят значною мірою залежить від інтенсивності процесів 

травлення, генетичного потенціалу тварин, рівня і повноцінності їх годівлі, 

якості і вчасного виконання профілактичних заходів. Показники гомеостазу 

за тривалого технологічного навантаження на тварин змінюються за рахунок 

напруження тих ланок функціональної системи, які забезпечують 

біосинтетичні процеси [324, 325, 343, 344]. Інтенсивність перебігу 

метаболічних процесів залежить від активності процесів травлення на всіх 

етапах конвеєрної переробки та процесів засвоєння компонентів корму. Саме 

тому актуальним є дослідження рівня активності амілолітичних, 

протеолітичних, ліполітичних та целюлозолітичних ензимів різних відділів 

травного каналу страусенят в період онтогенезу від виведення до 60-

добового віку, який в страусівництві називають критичним [204, 227, 294, 

297, 309, 314, 326]. Застосування біологічно активних речовин у критичний 

період сприяє підвищенню рівня обміну речовин, особливо анаболічних 

процесів, впливає на активність регуляторних факторів, що призводить до 

підвищення життєздатності та продуктивності тварин. Вивчення 

фізіологічних механізмів регуляції метаболізму та впливу біологічно 

активних речовин та кормових добавок було предметом досліджень багатьох 

вчених [22, 52, 70]. 

В останній час значне місце серед біологічно активних речовин 

займають препарати гумінової природи. Відомо, що препарати та кормові 

добавки гумінової природи мають регуляторну, протекторну, 

імуномодулюючу, адаптогенну дію на продуктивних тварин у тому числі і 

птицю [73, 74, 80, 82, 86, 94]. 

Доведено ефективний вплив гумінових кормових добавок на процеси 

адаптації страусенят та підвищення їх м’ясної продуктивності  

[80, 86, 88, 92]. Однак, досі у літературі недостатня кількість повідомлень 

щодо впливу гумінових сполук на активність процесів травлення страусенят 
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та процеси метаболізму. Зокрема, відсутні повідомлення стосовно впливу 

гумінових речовин на процеси травлення страусенят у період з 3 до 60 діб. 

Актуальним напрямом дослідження було визначення ферментативної 

активності різних відділів та структур травного каналу страусенят, їх 

фізіологічного стану, показників обміну речовин, перетравності поживних 

речовин раціону, продуктивності та збереженості за дії біологічно активної 

кормової добавки «Гумілід». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є розділом комплексної теми кафедри фізіології та 

біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного 

аграрно-економічного університету «Розробка лікарських форм та кормових 

добавок нового покоління та вивчення фізіолого-біохімічних механізмів її дії 

з метою підвищення продуктивності та якості продуктів тваринництва», 

номер державної реєстрації 0107U007924 та «Вивчення особливостей 

фізіологічних функцій та метаболічних процесів у тварин за впливу 

біологічно активних речовин з метою підвищення їх резистентності та 

продуктивності», номер державної реєстрації 0111U009279. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

з'ясувати особливості фізіологічного стану травної системи страусенят в 

онтогенезі з 3 до 60 діб, а також на тлі використання кормової добавки 

«Гумілід». 

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання:  

– дослідити динаміку активності травних ензимів хімусу та слизової 

оболонки дванадцятипалої, порожньої, клубової та сліпих кишок, а також 

тканини підшлункової залози страусенят з 3- до 60-добового віку без та за 

впливу Гуміліду; 

– визначити окремі показники фізіологічного статусу та інтенсивності 

метаболічних процесів у страусенят в період від виведення до 60-добового 

віку за впливу біологічно активної кормової добавки «Гумілід»;  
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– вивчити процеси становлення мікробіоценозу в сліпих кишках страусів 

без та за впливу Гуміліду; 

– дослідити морфофункціональний стан органів травлення страусенят  

60-добового віку за впливу біологічно активної кормової добавки «Гумілід»; 

– визначити економічну ефективність випоювання Гуміліду 

страусенятам. 

Об'єкт дослідження – процеси травлення та обґрунтування 

використання Гуміліду страусенятам у критичний період росту.  

Предмет дослідження – активність травних ензимів, перетравність 

поживних речовин, рівень продуктивності, а також гістологічні особливості 

органів травлення за умов випоювання Гуміліду. 

Методи дослідження – фізіологічні, клінічні, біохімічні, 

мікробіологічні, гістологічні, зоотехнічні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлені 

особливості формування ферментної системи страусенят за рівнем 

активності травних ензимів різних відділів травного каналу у період росту 

від виведення до 60 діб та їх роль в процесах розщеплення білків, ліпідів, 

вуглеводів та клітковини.  

Уперше визначені параметри активності амілолітичних, протеолітичних, 

ліполітичних, целюлозолітичних ензимів та їх розподіл у різних локалізаціях 

травного каналу страусенят на різних етапах росту та розвитку. Теоретично 

обґрунтована та практично доведена доцільність використання біологічно 

активної кормової добавки «Гумілід» для покращення адаптаційних 

можливостей організму страусенят в період росту з 3 до 60 діб та підвищення 

гідролітичних процесів у різних відділах травного каналу. На це вказує 

висока активність амілолітичних ферментів у дванадцятипалій кишці, 

протеолітичних та ліполітичних – у порожній та клубовій кишках, 

целюлозолітичних – у сліпих кишках.  
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Встановлено активуючий вплив Гуміліду на функціональний стан 

системи травлення та показники гомеостазу організму за рахунок посилення 

процесів гідролізу та всмоктування поживних речовин корму, про що 

свідчить підвищення активності травних ензимів тонкої та товстої кишок. 

Виявлено вплив Гуміліду на морфометричні показники травного каналу 

страусенят, особливо сліпих кишок та кількісний склад целюлозолітичних 

мікроорганізмів у даних кишках.  

Наукова новизна підтверджена наявністю Патенту України на корисну 

модель № 100524 Спосіб підвищення активності травних ферментів у 

страусенят із застосуванням біологічної добавки в період росту до  

60-добового віку (додаток В). 

Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 

досліджень склали основу методичних рекомендації «Використання 

біологічно активної кормової добавки «Гумілід» для покращення 

фізіологічного стану та підвищення рівня м’ясної продуктивності страусів 

при їх промисловому вирощуванні до забійного віку у кліматичних умовах 

Степу України» (додаток С). Основні положення дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі при викладанні дисциплін 

«Фізіологія тварин», «Фізіологія сільськогосподарських тварин», «Біохімія 

тварин» та впроваджена у науково-дослідну роботу кафедр 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 

Сумського національного аграрного університету, Білоцерківського 

національного аграрного університету, Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, Харківської зооветеринарної 

академії, Подільського державного аграрно-технічного університету (додатки 

Л, М, Н, О, П). 

Результати досліджень впроваджені у виробництво (додаток К) в ПрАТ 

«Агро-Союз» Синельниківського району Дніпропетровській області [90]. 
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Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно проводила пошук і 

аналіз літератури за темою дисертації, організувала та виконала 

експериментальну частину роботи, провела відбір матеріалу та лабораторні 

дослідження згідно з вибраними методиками, статистичну обробку 

одержаних результатів. Аналіз, узагальнення та інтерпретацію результатів 

проведено за допомогою наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались, обговорювались та отримали позитивні відгуки на 

Міжнародній науково-практичній конференції «RADOSTIM – гумінові 

речовини та фітогормони в сільському господарстві» (16–18 лютого 2010 р, 

м. Дніпропетровськ); VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Страусівництво-2010» (23–24 липня 2010 р., м. Дніпропетровськ);  

ХІ Українській конференції по птахівництву з міжнародною участю 

«Актуальні проблеми сучасного птахівництва», (13–15 вересня 2010 р.,  

м. Алушта); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Страусівництво-2011» (22–23 липня 2011 р., с. Майське, Дніпропетровська 

область; ХІІ Українській конференції по птахівництву з міжнародною участю 

«Актуальні проблеми сучасного птахівництва» (19–22 вересня 2011 р.,  

м. Алушта); 14th International Peat congress (3–8 червня 2012, м. Стокгольм, 

Швеція); ХІІІ Українській конференції по птахівництву з міжнародною 

участю «Актуальні проблеми сучасного птахівництва» (17–20 вересня  

2012 р., м. Алушта); VІІІ Міжнародній конференції з розвитку промислового 

страусівництва (22 лютого 2013р., с. Майське, Дніпропетровська область); 

Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

біології, екології, медицини та фармакології» (26–27 червня 2013 р.,  

м. Дніпропетровськ); І Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні проблеми 

викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України» (8–9 жовтня 

2014 р., м. Дніпропетровськ); XIX з’їзді Українського фізіологічного 
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товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченому 90-річчю 

від дня народження академіка П.Г. Костюка (26–29 травня 2014, м. Львів); 

Третій міжнародній конференції СНД МГТ по гуміновим інноваційним 

технологіям десятій міжнародній конференції daRostim «Гумінові речовини 

та інші біологічно активні сполуки в сільському господарстві» HIT-daRostim-

2014 (19-23 листопада 2014, м. Москва, Росія); XI Міжнародній конференції 

daRostim 2015 «Теорія, практика та перспективи використання біологічно 

активних сполук в сільському господарстві» (17–19 червня 2015  

м. Сиктивкар, Росія); Наукових конференціях професорсько-викладацького 

складу та аспірантів Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету (2010–2015 рр.);  

Публікації. Основні положення дисертації та результати досліджень 

висвітлені та опубліковані у 17 друкованих працях, у тому числі 7 - у 

фахових виданнях, рекомендованих ДАК України; 8 - матеріалах і тезах 

конференцій; 1 – патент України на корисну модель; 1 – методичні 

рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота включає вступ, 

огляд літератури, матеріали та методи досліджень, результати власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, додатки та 

список використаних джерел. Робота викладена на 180 сторінках 

комп’ютерного тексту, проілюстрована 21 таблицею та 7 рисунками, містить 

15 додатків. Список використаних джерел включає 399 найменувань, у тому 

числі 291 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Особливості формування та функціонування травної системи 

страусів 

 

Біологічним особливостям сільськогосподарської птиці присвячені 

роботи багатьох авторів [1, 2, 4, 32], вони відмічають високу плодовитість, 

скороспілість та інтенсивність росту птиці, її здатність перетворювати 

рослинні протеїни в поєднанні з синтетичними амінокислотами в повноцінні 

для людини білки. Відомо про пристосованість птиці до інтенсивних методів 

утримання, що забезпечує її пріоритет перед ссавцями у справі швидкого 

збільшення обсягів виробництва продуктів харчування [69, 94, 95, 100].  

Страусівництво набуло промислових масштабів у світі завдяки високій 

швидкості росту тварин [121, 130, 136], їх відтворювальним якостям [172, 

166, 178, 182] та практично безвідходному виробництву [191, 201, 205], що 

забезпечує високий рівень рентабельності напряму [248, 259, 274]. Мета 

сучасних страусових ферм перетворення кормів у шкіру, реалізація якої 

складає 70 % доходу [108, 162, 191], м'ясо – 20 % [168,181, 191, 375], яйця та 

пір'я [114, 131, 185, 192, 240] – 10 % за ефективної системи управління [287, 

289, 292, 301, 302, 359]. Від дорослого страуса, віком приблизно 14 місяців, 

можна отримати 1,4-1,8 кг пір’я, 34-41 кг м’яса та 1,08-1,26 м2
 шкіри [137, 

138]. Як правило, системи управління, які використовуються для 

виробництва страусової продукції в Україні ґрунтуються в першу чергу на 

кормовому факторі [211, 235, 246, 254, 255, 253, 286], а ролі фізіології 

процесів травлення приділяється не належна увага [166, 194, 201, 209, 210, 

211, 285]. Історично склалося, що рекомендації стосовно годівлі страусів 

були екстрапольовані з домашньої птиці на стратегію годівлі страусів [122, 

137, 140, 151, 158, 167], що часто приводило до різноманітних захворювань 

пов’язаних з нестачею або надлишком певних нутрієнтів [118, 161, 192, 213, 
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214, 239, 238, 237]. На сьогодні існують вимоги стосовно потреб організму 

страусів у поживних речовинах, вони були сформульовані Oldham J.D. та 

Emmans G.C. [300]. 

Багато дослідників вважають, що фізіологія травлення страусів є 

унікальною серед птахів [109, 112, 113, 199, 327] завдяки довгому травному 

каналу, особливо товстого кишечнику, відсутності жовчного міхура, 

наявності процесів мікробного травлення у товстому кишечнику [298, 317, 

322, 367, 374]. У страусів зазвичай є рудиментарний язик, стравохід, як і у 

інших птахів, розташовується з правого боку шиї. У страусів відсутній зоб 

[333], замість нього у тварин є великий залозистий шлунок [223, 224] велика 

фізична ємність залозистого шлунка та здатність пропускати велику кількість 

корму компенсують відсутність зоба. Деякі автори вважають цей відділ 

передшлунком [125]. Цей відділ травного каналу здатний розтягуватися і в 

ньому вміщується і перемішується весь об’єм харчових продуктів та води 

разом з секретами глибоких залоз залозистого шлунка, яких там більше 

трьохсот [283], що значно перевищує їх кількість наприклад у курей 42-45 

[49, 365]. У страуса ці залози розташовані в подовженій залозистій плівці, 

розташованій уздовж дорсальної ділянки залозистого шлунка [125], таким 

чином, травлення починається ще до подрібнення. Корм потрапляє в 

залозистий шлунок і шлунковий сік, який містить соляну кислоту, пепсин та 

інші ензими [311, 354] що руйнують білок, до більш легкотравних фракцій 

[333]. Цей процес відбувається швидко, тому у залозистому шлунку, на стадії 

процесу перетравлювання відбувається мінімальне зброджування кормів 

[360]. 

У страусів, як і у більшості птахів, немає м'язового сфінктера між 

стравоходом і залозистим шлунком. На думку Ф. Хукцермайєра ця 

особливість може сприяти припливу рідин у анестезованих тварин, проте 

полегшує промивання передшлунка при закупорках [239]. Із залозистого 

шлунка корм проходить в м’язовий шлунок, який обов’язково містить дрібні 
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камінчики та пісок спожитий твариною в різний час. Концентрація іонів 

гідрогену у м’язовому та залозистому шлунках становить приблизно 1,2-2,1 

[360]. 

Оболонка м᾽язового шлунка, шар коліну, утворений секретом, що 

виділяється трубчастими залозами слизової оболонки, включає в себе 

відмерлі клітини, залишки клітин та містить утримуючі клітини, що 

утворюють оболонку – скоринку. У страуса, у порівнянні з іншими птахами, 

що харчуються зерновими, вона більш еластична і залишається в стабільному 

і гладкому стані при скороченні шлунка [319]. На відміну від інших птахів, у 

страусів шар коіліну поширюється до залозистого шлунка, за винятком 

залозистої плівки. У залозистому шлунку шар коіліну утворюється завдяки 

поверхневим залозам, однак він більш тонкий і ніжний в порівнянні з 

м’язовим шлунком. Простір між залозистим та м’язовим шлунками досить 

великий, що забезпечує проходження великих часток корму, в той час як 

пілорус, дуже вузький і дозволяє пропустити виключно дрібну та рідку 

фракцію корму. Наявність сильних м’язів та гастролітів, сприяють 

додатковому подрібненню корму, що робить його придатним для 

проходження в дванадцятипалу кишку, довжина якої складає в середньому 

0,8 м [126, 268] та становить 3,3 % від довжини травного каналу. Degen A.A. 

зі співавторами [193, 194] виявили, що контракційний цикл залозистого, 

м’язового шлунків та дванадцятипалої кишки у страусенят у віці 7-8 тижнів 

був схожий на той, що описували Duke G.E. [203] зі співавторами у індиків 

(Meleagris gallipavo) та Sklan D. зі співавторами [337] у дичини. Кількість 

скорочень залозистого та м’язового шлунків у страусів від 2 до 3 разів на 

хвилину з періодичним рефлюксом дванадцятипалої кишки, що є типовим 

рухом шлунково-кишкового каналу для птахів [195, 385].  

Ретроградний рух частини вмісту дванадцятипалої кишки в м’язовий 

шлунок збільшує час дії на хімус шлункового секрету. Нове окислення, яке 
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відбувається під час цього ретроградного руху, відновлює пептичне 

перетравлення корму [397]. 

По даним A.J. Bezuidenhout у тонкому кишечнику містяться ензими 

трипсин, ліпази, амілази, проеластази, які секретуються підшлунковою 

залозою [119, 126,179, 299]. У попередніх роботах R. Angel і J. Sell, 

виконаних із страусенятами у віці трьох тижнів, були описані рівні сахарази і 

мальтази у дванадцятипалій, порожній та клубовій кишках, вони  були 

подібні тим що зареєстровані у індичок у віці п'яти діб [113]. Активність 

мальтази і сахарази в слизовій оболонці порожньої кишки становила 10,1 та 

0,39 мМоль на 1 мг гідратного субстрату за годину, відповідно [113]. 

Концентрація іонів гідрогену в тонкому кишечнику становить близько 7 

[358]. При порожнинному травленні у тонкому кишечнику страусів 

відбувається секреція кишкових ензимів, які посилюють протеоліз, 

перетравлення жирів та вуглеводів на мономери [333, 340]. У тонкому 

кишечнику всмоктується більшість амінокислот, жирів, розчинних 

вуглеводів, жиророзчинних вітамінів та мінералів [215, 307].  

У дванадцятипалу кишку відкривається печінковий протік, у дорослих 

страусів на відстані приблизно 0,075 м від пілоруса [126, 268]. Жовчний 

міхур у страусів відсутній, тому у молодняку знижена перетравність жиру 

[196]. Перетравність жирів зростає з віком і у тварин старше 4 місячного віку 

перевищує 90 %, але вміст жиру у кормових сумішах не повинен бути більш 

ніж 6-8 % [110, 235, 246, 253, 286]. На 0,9 м далі в дистальну частину 

дванадцятипалої кишки відкривається панкреатичний протік [244, 328, 369]. 

Підшлункова залоза розташована мезодуоденально у сгині дванадцятипалої 

кишки. Вона проходить від шлунка до кінця петлі та довжиною приблизно 

0,2 м [370, 371, 372]. Невелика частина може видаватися під вторинну петлю. 

У страусів часто відмічається атрофія підшлункової залози, W. Oelofsen зі 

співавторами пов'язують це явище із застоєм у шлунку або отруєннями 
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цинком. Проте кількість досліджень щодо активності травних ензимів у різні 

вікові періоди досить обмежена [299, 338, 339]. 

Далі хімус просувається до порожньої кишки, яка складає приблизно 

6,6 % від загальної довжини травного каналу та має довжину приблизно  

1,6 м. Вона підвішена на брижі і формує протяжні кільця, які займають 

краніовентральну частину черевної порожнини, дорсально до 

дванадцятипалої кишки. У деяких птахів вона займає і дорсальну частину 

черевної порожнини між правою ниркою і шлунком. На еволюцію порожньої 

кишки до клубової вказує жовтковий дивертикул на кишці з боку брижі [125, 

126]. 

В порожню кишку у страусенят відкривається проток жовткового 

мішка. Перед виведенням з яйця жовтковий мішечок загортається в черевну 

порожнину і пупок страусеняти замикається на ньому. Функція жовтка є 

ключовою для початкового періоду життя страусенят. Критичний аспект 

раннього розвитку страусенят – це використання залишкового жовткового 

мішечка, що втягується в черевну порожнину в останні дні оваріального 

розвитку. Вперше поняття критичний період росту зустрічається у роботах 

Dolensek E. та Bruning D., ще у 1978 році [198], характеризується затримкою 

розсмоктування жовткового мішка, великою кількістю захворювань травної 

системи та як наслідок смерті [186, 188]. Щодо тривалості періоду різні 

автори вказували термін до 12 тижнів [198, 164] та за останніми 

повідомленнями Ф. Хуксермайера тривалість критичного періоду значно 

менша – до 60 діб [103]. 

Після виведення залишок жовткового мішечка становить приблизно 

22% від початкової маси яйця і знижується в результаті подальшого 

поглинання жовтка [189]. Швидкість засвоєння залишкового жовтка стала 

предметом множинних припущень. Повідомляється про різний час 

поглинання жовтка, від 7-10 діб [189], 2 тижнів [155], або до 3 тижнів [230]. 

У страуса вагою 0,8 кг жовтковий мішечок становить відносно велику 
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частину всього тіла і важить близько 0,45 кг. Він містить ліпіди жовтка, 

білки, а також альбумін (білкова речовина). Наявність жовчі, яка 

утворюється при інкубації, надає мішечку яскравий зелений колір. Жовток 

забезпечує харчування, а також пасивний імунний захист за рахунок 

материнських антитіл. В період розсмоктування жовткового мішечка 

відбувається зниження маси тіла тварин на 20-30 %. На швидкість 

поглинання, впливає температура навколишнього середовища, наявність 

стресу та субклінічних інфекцій [240]. Причинами інфекцій жовткового 

мішечка зазвичай вважають погані гігієнічні умови в інкубаторі або інфекцію 

пупка після виведення, або навіть зворотну інфекцію жовтка патогенними 

мікроорганізмами шлунково-кишкового каналу [240]. 

Застаріла практика позбавлення страусенят їжі та води протягом 

перших 3-5 діб, щоб вони швидше використовували жовтковий мішечок, 

напевно ставить під загрозу їх виживання. Існують навіть рекомендації про 

те, щоб не давати їжу і воду протягом 6-8 діб після виведення з яйця. За 

рекомендаціями Honnas C.M., Huchzermeyer F.W., Stewart I.S. [230, 239, 352] 

страусенятам необхідно давати їжу та воду без обмежень з моменту 

виведення, з метою стимуляції та можливо найбільш швидкого 

функціонального розвитку травного каналу. 

Продовженням тонкого кишечника є клубова кишка, вона 

простягується до сліпих кишок, та довжина її складає близько 4 м, що 

становить 16,5 % від довжини травного каналу [126]. Підвішена на брижі 

тонкого кишечника, вона формує широкі кільця, які займають 

каудовентральну частину черевної порожнини. Решта компонентів корму, 

головним чином волокнисті та нерозчинні переходять в товстий кишечник. 

Товстий кишечник у страусів довший та функціональніший в порівнянні як з 

іншими птахами так і з іншими безкілевими (Ему, Кузуар і Нанду) [316, 383, 

387]. Довжина його приблизно в три рази перевищує довжину тонкого 

кишечника [364]. Крім того він відрізняється від інших птахів тим, що має 
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довгі функціональні сліпі кишки [268, 128], які є ферментаційними камерами 

[112, 128, 159, 158, 157, 154], та в них продукуються коротколанцюгові жирні 

кислоти [223, 224, 333, 336, 358, 359]. Сліпі кишки розташовані каудально з 

обох боків клубової кишки [126, 268] та мають довжину приблизно 0,95 м 

[126, 389] у дорослих страусів, а у страусенят двохмісячного віку приблизно 

0,5 м та складають приблизно 7,4 % від довжини травного каналу. Вони 

мають вигляд мішечків із спіральною складкою в порожнині кишок, яка 

збільшує площу їх поверхні. Завдяки наявності мікрофлори в сліпих кишках 

страуси здатні використовувати корми з високим вмістом клітковини. Сліпі 

кишки у страусів відіграють ту ж саму роль, що і рубець у жуйних тварин 

[148, 388]. Темпи виробництва летких жирних кислот в товстому кишечнику 

можна порівняти з темпами виробництва ЛЖК в передшлунках жуйних та 

травоїдних тварин [151, 334, 358]. За Skadhauge E. зі співавторами [336] при 

ферментації рослинних кормів у товстому кишечнику концентрація коротко 

ланцюгових жирних кислот становить понад 200 мМоль в надосадовій рідині 

хімусу [334, 360]. Хоча ресинтез амінокислот в результаті мікробної 

ферментації не доведений, існує його висока імовірність [345, 366]. В 

товстому кишечнику страусів забезпечені належні умови для зброджування 

мікрофлори [148], однак, цей процес не настільки ефективний, як у жуйних. 

Ефективність використання ЛЖК відносно низька [358]. В іншому 

експерименті, Swart D. зі співавторами показали, що використання обмінної 

енергії залежить від зменшення або збільшення вмісту енергії сирої 

клітковини в раціоні. Адсорбція та окислювальний метаболізм кінцевих 

продуктів ферментації целюлози забезпечують потреби в обмінній енергії 

молодняку страусів до 76 % [357, 358, 359, 360, 361, 364]. Засвоєння 

геміцелюлози та целюлози у страусів віком 210 діб відбувається на рівні  

66,2 % і 39,3 %, відповідно, а засвоюваність нейтрально детергентної 

клітковини близько – 45,6 %. Раніше, Swart D. та ін. [356, 362, 363] 

повідомляли про засвоюваність НДК на рівні 63 %, проте Angel R. 
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встановила, що засвоюваність НДК змінюється, починаючи з трьохтижневого 

віку – 6,5 % та закінчуючи 30-місячними страусами, у яких рівень засвоєння 

НДК складає - 61,7 % [112, 243, 249].  

Зважаючи на це страуси мають добре розвинену травну систему для 

ефективного перетравлення рослинних волокон, а саме геміцелюлози та 

целюлози. Високий рівень оцтової кислоти зареєстрований в сліпих кишках 

при низькому рівні пропіонату вказує на ферментацію кормів з високим 

вмістом рослинних клітин [241, 242, 312]. Здатність перетравлювати 

клітковину зростає з віком птиці аж до 17 тижнів, після чого не змінюється 

[112, 219]. 

Ободова кишка має довжину 10-12 м [112] за деякими даними 16 м 

[173, 176] та складає близько 66 % від загальної довжини травного каналу. 

Крім всмоктування води, тут відбувається, інтенсивна ферментація кормів, як 

і в сліпих кишках, – розкладання волокон завдяки багатій бактерійній 

мікрофлорі та утворенню ЛЖК, зокрема, оцтової, пропіонової, масляної та 

валеріанової, які після всмоктування забезпечують близько 76 % всієї 

метаболічної енергії [152] використовуваної на потреби життєзабезпечення 

організму. У дослідженнях Swart D. та ін., [360, 356, 357] зазначається, що 

товстий кишечник у 30-ти добових страусенят складає 57 % від загальної 

довжини травного каналу, що вказує на здатність перетравлювати клітковину 

вже в ранньому віці [184, 210, 211]. Концентрація іонів гідрогену товстого 

кишечника наближається до 8 [360]. 

Швидкість проходження корму через товстий кишечник складає від 39 

до 48 годин, що набагато довше в порівнянні з ему 5 - 6 годин [315, 333]. 

Повільний темп проходження хімусу разом з оптимальним рН, як правило, 

пов'язаний з поліпшенням травлення, підвищенням ферментативної 

активності мікроорганізмів та збільшенням поглинання води, разом з 

абсорбцією електролітів [358, 217, 214, 215, 334, 128]. 
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Хімус потім проходить у пряму кишку, звідки відводиться через 

проктодеум [246]. Крім того, у страусів не відбувається змішування сечі та 

калу, а дефекація та сечовипускання відбуваються окремо [266, 392, 391, 264, 

263, 214, 215, 202, 203], за рахунок наявності ректально-копродекальної 

складки [334, 336, 393]. Згідно досліджень виконаних Warui C. N. пряму 

кишку і копродеум розділяє сильний сфінктер [336]. 

Cho P. зі співавторами повідомляють, що в 30-ти добовому віці у 

страусенят довжина кишечника становила близько 2,83 м. При цьому 

довжина тонкого кишечника – 1,04 м, що становить близько 37 % від 

загальної довжини травного каналу, сліпа та ободова кишка 0,16 м та 1,62 м, 

відповідно складають 6 % та 57 % від довжини кишечника. У порівнянні з 

цим, дорослі кури мають загальну довжину кишечника 0,68 м [150]. 

Cilliers S. підкреслює велику видову специфіку страусів з погляду 

перетравлення білка, окремих амінокислот і жирів. Він вказує, що у страусів 

фактична перетравність білка вища, ніж у дорослих бройлерів, 65 % і 61 % 

відповідно, в той час як фактична перетравність жирів навпаки, дещо вища у 

бройлерів – 89 % та у страусів 87 %. Однак остаточна оцінка цих 

відмінностей, важко піддається поясненню, тому що не вказані вихідні дані 

стосовно віку, походження, умов утримання досліджуваних страусів. Автор 

також прийшов до висновку, що для забезпечення організму страусів 

білками, як пластичним матеріалом, можуть бути використані різноманітні 

джерела протеїну. Здатність перетравлювати крохмаль у дорослих страусів 

так само ефективна, як і у курей [49].  

Авторами J.J. Du Preez, M. J. F. Jarvis та іншими встановлено, що темпи 

росту страусенят варіюють залежно від стадії зрілості, статі та походження 

птиці [201, 200], що також може забезпечити простір для маніпуляцій. 

У своєму природному середовищі існування, страуси переважно 

використовують в їжу соковиті зелені корми [390, 121, 285, 286, 284, 123, 



21 

 

 

124], фрукти [341, 342, 318, 257, 253, 390] та овочі [205, 153, 180, 285, 286], 

низькоростучі рослини та пасовищні види [122, 284]. 

Деякі частини рослин для них можуть бути більш привабливими, як 

наприклад, сухі плоди та квіти, і тільки потім сухе листя [131, 133, 134, 135, 

245]. Що може пояснюватися тим, що насіння більш поживне, а квіти 

візуально привабливіші. Milton S. зі співавторами провели дослідження 

кормів які страуси вибирають в природних умовах, та встановили, що раціон 

складається з рослин які містять 70 % води, 24 % клітковини, 12 % сирого 

протеїну, 16 % золи та 3 % ліпідів, що є необхідним для підтримання потреб 

організму [132, 262, 285, 286, 284]. 

Страусенята починають їсти приблизно через 5 діб після вилуплення та 

потребують наявності тварин старшого віку в якості «вчителів» [176], а в 

дикій природі, страусенята вчаться, наслідуючи батьків [245]. Також вони 

більш охоче поїдають корм розкиданий на підлозі [390, 285] ніж корм у 

годівницях [144, 306], віддають перевагу кормам зеленого [176] та білого 

кольорів [229, 260, 117], саме тому у виробничих умовах годівниці фарбують 

у зелений колір, щоб привабити тварин [116, 117, 222]. 

 

1.2. Показники гомеостазу страусенят в ранньому онтогенезі 

 

Разом з дослідженнями активності травних ензимів, фізичним 

обстеженням, дані клінічних показників, ймовірно, є найбільш специфічним 

ветеринарним засобом оцінки травлення. Фізіологічні стани, так само як і 

патологічні можуть викликати зміни в хімічному складі сироватки крові. 

Якщо ці зміни точно вимірюються і всебічно оцінюються, можна визначити 

конкретні випадки органопатології або гомеостатичного дисбалансу. В 

літературних джерелах є опубліковані дані про хімічні величини показників 

крові страусів [264, 263].  
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Більшість біохімічних показників для страусів, які повідомляються 

різними авторами [142, 232, 231, 250, 263], знаходяться в прийнятному 

діапазоні варіацій. Брак інформації про співвідношення між конкретними 

патологічними об’єктами і хімічними параметрами сироватки крові 

призводить до того, що інтерпретація результатів виглядає скоріше як 

припущення, ніж як наукова оцінка. Фактори, що включають вік, стать, пору 

року, вплив стресу, способів утримання та факторів годівлі, а також технічні 

помилки, можуть впливати на деякі параметри і ще більш ускладнювати 

оцінку та інтерпретацію результатів [355]. Необхідно завжди враховувати, 

що контрольні значення, які повідомляються про страусів, засновані на дуже 

невеликих вибірках проб, і екстраполяція для порівняння зі значеннями, 

отриманими при інших умовах, може призвести до помилок в оцінці 

результатів. Найкращий спосіб отримати точні контрольні значення для 

порівняння з клінічним випадком - це відбір значної кількості проб у 

імовірно здорових тварин з однієї і тієї ж групи, яких утримували за 

ідентичних умов [237]. 

Загальна кількість білка – ефективний показник стану здоров'я, 

причому рівні нижче, ніж 20 г/л, ймовірно, вказують на гіпопротеїнемію і, 

можливо, гіпоальбумінемію, яка може мати форму хронічного захворювання. 

Також зниження рівня загального білка може побічно вказувати на 

непрохідність шлунка, мальабсорбцію, хронічне або гостре 

паразитоносійство або хвороби печінки. Відносне підвищення рівня білка 

може відбуватися через зневоднення або при інфекційних хворобах, які 

викликають стимулювання імунної системи через підвищення рівня 

імуноглобулінів [43, 373, 396]. 

Рівень глюкози нижче 12,0 г/л може бути свідченням гіпоглікемії, але 

спостерігаються також варіації залежно від віку, статі, часу доби, стресу, 

голоду чи часу прийому корму. Сечова кислота є первинним продуктом 

катаболізму білка і пуринів у птахів. Нирки птахів виділяють її переважно 
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шляхом канальцевої екскреції, і тому порушена функція нирок або 

зневоднення можуть призвести до підвищених рівнів сечової кислоти. Також 

її рівень може збільшуватися у виснажених птахів. Аналіз сечі не є 

ефективним у страусів. Як і відносно інших птахів, цінність креатиніну в 

якості діагностичного засобу для страусів також сумнівна. При гострих 

захворюваннях нирок, якщо зменшується швидкість фільтрації, рівень 

креатиніну може підвищуватися [290, 304, 313]. 

Концентрація різних ензимів в крові звичайно пов’язана з 

порушеннями в клітинах. Найвища активність аспартат-амінотрансферази 

спостерігається в серцевому м'язі, в скелетних м’язах, в печінці та нирках. У 

страусів аспартат-амінотрансфераза не є специфічною для печінки, однак, 

гепатоцелюлярне або сильне м’язове ушкодження може викликати її 

підвищену активність. Гемоліз також може викликати підвищення рівня 

аланін-амінотрансферази, так як її активність в еритроцитах в 1,6 рази вище, 

ніж у сироватці [187, 190]. 

Лужна фосфатаза пов’язана з функціями кишечника і кісток. 

Важливість цього ензиму для страусів не визначалась, але варіації в його 

рівнях можуть бути віднесені більше до фізіологічних змін, ніж до 

конкретної органопатології [381]. 

Нормальна температура тіла у страусів коливається в проміжку від  

37,8 °С до 38,9 °C, це трохи нижче, ніж у інших видів птахів [266], але за 

даними різних авторів [256, 266] вона може досягати і 43 °С, що викликає 

прискорене поверхневе дихання. Навіть одноденні страусенята здатні 

підтримувати сталу температуру тіла при температурі навколишнього 

середовища близько 13 °С [143]. 

З урахуванням того, що повітряний потік, який проходить через органи 

дихання, в основному залежить від діаметра дихальних шляхів, результати 

для страусенят можуть повністю відрізнятися. Найвища температура тіла у 

прямій кишці була зареєстрована у страусів після фізичного навантаження та 
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становила 46,4 °C без очевидного помітного погіршення стану здоров’я та 

самопочуття тварин [71]. Температура нижче 38,5 ºС в прямій кишці може 

свідчити про хворобливий стан, в той час, як її зниження нижче 37 ºС означає 

шоковий стан без чіткого певного діагнозу. Якщо при вимірі отримана 

температура нижче 35,0 ºС, це означає, що тварина помирає [394, 395, 396, 

390]. Необхідно відзначити той факт, що всі дослідження в області 

терморегуляції були проведені з дорослими страусами. 

При підвищенні температури навколишнього середовища вище 50 ° С у 

страусів починається процес охолодження шляхом випаровування до 

максимальної позначки в приблизно 0,75 % від маси тіла / на годину [329]. 

Під час надлишкового дихання страуси, на відміну від інших птахів, не 

страждають гіпокапнією або дихальним алкалозом. Це пов’язано з 

паралельним посиленням вентиляції поза зоною парабронхіального 

взаємообміну [250]. 

За даними Jensen J.M. та Schmit J. частота дихання у дорослих страусів 

коливається в двох діапазонах: низького діапазону – в межах 3 - 5 дихальних 

рухів за хвилину та високого діапазону – 40-60 дихальних рухів за за хвилину 

[248, 329]. Подібні дані в інших дослідженнях дають діапазон 6-12 дихальних 

рухів за хвилину для низького діапазону, і 36-47 дихальних рухів за хвилину 

- для високого [266]. Частота дихання у страусів найменша серед всіх видів 

птахів [147]. Раптове зростання частоти дихання з низького діапазону до 

високого відбувається як реакція на теплове навантаження. У птахів відсутні 

потові залози, і при тепловому навантаженні теплообмін у них 

забезпечується переважно за рахунок дихальної системи. Збільшення частоти 

дихання не завжди пов'язане зі збільшенням обсягу споживання кисню. У 

літературних даних зазначено, що при вентиляції відбувається 16-кратне 

зростання частоти дихання [250, 335]. 

Louw G. зі співавторами зареєстрували частоту серцебиття страусів в 

спокої між 28 і 36 ударами за хвилину [266]. Крім того, існує добовий ритм з 
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найменшою частотою биття серця вночі. Як би там не було, частота серця 

дуже чутлива до стресів. Випадкові звуки викликають підвищення частоти 

пульсу на 30-50 %, обмеження свободи викликає підвищення до 100 %.  

J. Bezuidenhout повідомляє, що частота серця у 2- 3 місячних пташенят - 

близько 80 ударів на хвилину, у порівнянні з дорослими птахами, у яких 

частота становить 30 – 60 ударів на хвилину [127]. 

 

1.3 Застосування біологічно активних речовини гумінової природи у 

страусівництві 

 

Біологічно активні речовини гумінової природи – мають властивості 

активації функцій організму у цілому або його окремих систем. Вони 

знайшли достатньо широке застосування у медицині [41, 72] і ветеринарії [7, 

16, 17, 18, 19, 29, 34, 41, 51, 64, 86, 92], а також тваринництві [40, 42, 49, 78, 

80, 81] і птахівництві [82, 83, 85, 87, 88, 89]. На сьогоднішній день 

використовують біологічно активні речовини гумінової природи із торфу та 

лікувальних грязей [8, 23, 31, 55]. Фармакодинаміка біологічно активних 

гумінових речовин визначається головним чином підвищенням інтенсивності 

метаболічних та біоенергетичних процесів, за рахунок впливу на активність 

ряду ензимів [56]. За цих умов відбувається регулюючий вплив біологічно 

активних гумінових речовин на ферментативні системи, імунологічну 

реактивність і центральну нервову систему, підвищується резистентність 

організму [46, 47]. Важливо також, що активні речовини гумінової природи 

апірогенні, в організмі людини та тварин не кумулюють, і не володіють 

алергізуючими, анафілактогенними, гістаміноподібними та іншими 

негативними властивостями, а також вони не викликають звикання та 

сенсибілізації [80]. Біологічно активні речовини, одержані з торфу, 

представляють певний науковий інтерес у тваринництві [350, 351, 267, 368]. 
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Торф є продуктом трансформації органічної матерії під дією тепла, 

вологи, сонячного випромінювання і діяльності мікроорганізмів, як правило 

без доступу кисню [46]. Біологічна і фізіологічна цінність препаратів з торфу 

переважно обумовлена вмістом у них органічних кислот, основними з яких є 

гумінові та фульвові. Гумінові речовини (від лат. Humus - земля, ґрунт) були 

вперше відкриті у 1786 році німецьким ученим Ф. Ахардом і вже більше 200 

років вивчаються вченими різних країн [106]. Великий внесок у вивчення 

гумінових речовин внесли такі видатні вчені як Л.А Христєва [102],  

І.В. Тюрін [97], С.С. Драгунов [25], С. Гумінський [220], І. В. Пермінова [101, 

258, 310, 346], Л.М. Степченко [73, 74, 75, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92]. 

Гумінові кислоти відносяться до органічних об’єктів стохастичного 

характеру. За своєю хімічною природою вони представляють рандомізовані 

полімери ароматичних оксиполікарбонових кислот, в структуру яких також 

входять азотовмісні та вуглеводвмісні фрагменти. За рахунок специфіки 

будови, обумовленою наявністю гідрофобного ароматичного каркасу та 

багатої функціональними групами вуглеводно-пептидної периферії, гумінові 

кислоти проявляють макролігандні властивості. Вони утворюють комплекси 

з іонами металів, що забезпечує 100 % розчинність у воді [346]. Здатність 

гумінових речовин повністю розчинятися у воді дозволяє з легкістю вводити 

їх до раціону тварин з водою та кормом. 

Основоположником застосування гумінових речовин у тваринництві 

була Л.А Христєва [102]. Продовжили дослідження з вивчення ефективності 

використання гумінових речовин з метою підвищення продуктивності  

В.Г. Грибан [16, 17, 18, 19], Л.М. Степченко [73, 74, 75, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 

89, 91, 92], В.Г. Стояновський [94], Ф.Ю. Палфій [62] та ін. 

Існують різні погляди на механізм участі гумінових сполук в процесах 

метаболізму в організмі продуктивних тварин. Ці гіпотези пов’язані в 

основному з певними біологічними властивостями гумінових речовин, 

такими як здатність впливати на стан біологічних мембран та їх проникність 
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для різних субстратів [92], а також безпосередній їх участі в реакціях обміну 

речовин [386] та біоенергетичних процесах. Розглядається ще один аспект дії 

гумінових речовин на організм тварин, як гормоноподібний механізм, який 

забезпечує регуляцію структурних та функціональних взаємозв’язків. Тим не 

менше, механізм дії гумінових сполук на організм тварин поки що остаточно 

не уточнений. Це дає можливість зробити припущення, що участь цих 

речовин в регуляторних процесах активує синтез біологічної продукції в 

організмі високопродуктивних сільськогосподарських тварин і підвищує їх 

стійкість до захворювань. 

На наш погляд, молекули гумінових речовин після їх включення в 

раціон тварин в якості кормових добавок в шлунково-кишковому каналі 

можуть частково розщеплюватися в різних відділах травної системи з участю 

травних ензимів. В цьому випадку, як ядерна так і периферійна частина 

комплексу гетероциклічних молекул гумінових сполук, активні. 

Введення в раціон кормових добавок гумінової природи без зміни їх 

поживності забезпечує підвищення активності гідролітичних ензимів в хімусі 

та слизовій оболонці різних відділів кишечника [2]. Крім того, гумінові 

добавки активно впливають на вироблення травних ензимів секреторними 

клітинами підшлункової залози. Ці процеси супроводжуються активацією 

засвоєння продуктів гідролізу субстратів корму, які переходять у внутрішнє 

середовище організму. В результаті, в кишечнику відбувається зміна програм 

регулювання за рахунок гумінових речовин та їх фрагментів, а також 

продуктів гідролізу компонентів корму. 

Використання в годівлі продуктивних тварин таких добавок гумінової 

природи як Гідрогумат, ГСВД [49] та Гумілід [75, 79] забезпечує підвищення 

фізіологічної регенерації структурних компонентів органів травлення, в 

першу чергу дванадцятипалої та інших кишок, а також підшлункової залози 

та печінки. Цей факт підтверджується достовірним збільшенням якісних та 
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кількісних характеристик морфологічних маркерів ферментативної та 

метаболічної активації у тварин експериментальних груп [351]. 

У продуктивних тварин під дією біологічно активних речовин 

гумінової природи збільшується рівень природної неспецифічної 

резистентності та імунологічної реактивності [80, 92]. Гіпотетичний механізм 

дії гумінових сполук розроблений на основі результатів багаточисельних 

дослідів в умовах сільськогосподарського виробництва на курчатах та 

каченятах бройлерного типу на курях-несучках різних порід та кросів [49, 

81], страусах різного віку [10], а також свинях [19] та коровах [16]. 

Степченко Л.М., Лосєва Є.О. встановлений регулюючий вплив 

біологічно активних речовин гумінової природи на функціональний стан 

системи травлення за рахунок активації процесів перетравлення поживних 

речовин корму та їх засвоєння на тлі підвищення активності протеолітичних 

та амілолітичних ензимів хімусу, слизової оболонки дванадцятипалої кишки 

та підшлункової залози у курей несучок другої фази продуктивності [81, 82, 

93]. 

В роботах Стояновського В.Г, Островської М.Ю. висвітлені аспекти 

становлення порожнинного та пристінкового перетравлення білкових 

субстратів в дванадцятипалій кишці курчат за впливу Гуміліду у 

поствакцинальний період [60, 61, 94] 

Адаптогенний вплив біологічно активних кормових добавок гумінової 

природи на страусах різного віку вивчений Степченко Л.М., Гончаровою 

О.В. [91, 86, 14, 12], якими встановлено та обґрунтувано оптимальні дози 

гумінових препаратів та їх вплив на функціональний стан організму. Також 

був встановлений вплив біологічно активних речових гумінової природи на 

м’ясну продуктивність страусів та якість отриманої продукції  

Степченко Л.М., Галузіна Л.І. [90, 10, 11]. 

В літературних даних дуже багато інформації стосовно впливу 

гумінових речовин на процеси травлення, проте відсутні дані щодо впливу 
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біологічно активних речовин гумінової природи на процеси травлення у 

страусів. Зокрема, немає комплексного підходу до особливостей 

фізіологічних процесів страусенят у критичний період росту на тлі дії 

гумінових речовин. 

Сучасне тваринництво різними шляхами вирішує проблему 

максимального використання генетичного потенціалу тварин та птиці і 

збереження за цих умов її продуктивного здоров'я. Виходячи з вище 

висловленого, одним з напрямів у рішенні даної проблеми є використання 

біологічно активних речовин гумінової природи. 

Отже, з аналізу публікацій українських та зарубіжних фахівців слід 

констатувати, що економічні збитки страусівництву завдає висока смертність 

у результаті технологічного навантаження на страусів особливо на початку 

онтогенезу та досить недавнього їх одомашнення. Саме тому постає нагальна 

проблема пошуку та впровадження нових високоефективних, екологічних, 

безпечних, доступних та дешевих біологічно активних кормових добавок.  

З наведених даних літератури і виробничих випробувань видно, що 

біологічно активні речовини гумінової природи високо ефективні для 

стимуляції процесів метаболізму, спрямованих на підвищення 

продуктивності тварин за рахунок активації процесів травлення.  

Виходячи з вище наведеного, слід зазначити про важливість і 

доцільність дослідження впливу біологічно активних гумінових речовин на 

організм страусенят в критичний період росту, від вилуплення до 60-

добового віку.  

* * * 

Підводячи підсумок аналізу публікацій вітчизняних та зарубіжних 

фахівців слід констатувати, що економічні збитки страусівництву завдає 

високий рівень смертності серед молодняка 3-60-добового віку у результаті 

високого рівня захворювань травного каналу та затримки його розвитку. 

Саме тому постає нагальна проблема пошуку та впровадження нових 
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високоефективних, екологічних, безпечних, доступних та дешевих 

вітчизняних біологічно активних кормових добавок які б виступати у якості 

стимуляторів росту та розвитку.  

З наведених даних літератури і виробничих випробувань видно, що 

біологічно активні речовини гумінової природи високо ефективні для 

стимуляції процесів метаболізму, спрямованих на підвищення 

продуктивності тварин.  

Виходячи з вище наведеного, слід зазначити про важливість і 

доцільність дослідження впливу біологічно активних гумінових речовин на 

організм страусенят у критичний період росту. Зокрема, немає повної 

наукової інформації про особливості процесів травлення у страусенят у цей 

період на тлі дії гумінових речовин.  

Власне тому була запатентована схема підвищення активності травних 

ензимів у страусенят із застосуванням біологічно активної кормової добавки 

«Гумілід», яка спрямована на активізацію процесів травлення і як наслідок 

усуненням причин загибелі тварин від захворювань шлунково-кишкового 

каналу.  
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Схема експерименту і напрями досліджень 

 

Дисертаційна робота виконувалась протягом 2010–2014 рр. на кафедрі 

фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету. Експериментальна частина 

роботи проведена на страусенятах Чорного африканського страуса від 3-

добового до 60-добового віку в умовах комплексу із промислового 

вирощування страусів ПрАТ «Агро Союз» Синельниківського району, 

Дніпропетровської області (додаток Г).  

Дослідні групи складались із 136 тварин кожна, формувались вони за 

принципом груп аналогів з врахуванням походження, віку, статі, маси тіла, 

продуктивності, загального розвитку [105]. У дослідах кожен день проводили 

клінічний огляд, вибраковували хворих та встановлювали причину смерті 

загиблих тварин. 

За епізоотичною оцінкою комплекс із промислового вирощування 

страусів ПрАТ «Агро Союз» – благополучне господарство з інфекційних 

захворювань птиці, що пов’язано з дотриманням ветеринарно-санітарних 

правил. Вчасно проводили вакцинацію ремонтного молодняку та племінної 

птиці від хвороби Ньюкасла живою вакциною «TABIC» у 15-20 добовому 

віці (5 курячих доз), у 30 добовому віці інактивованою вакциною «TABIC» 

 (1 доза куряча), у 60-70-добовому віці 5 доз живої, 2 інактивованої, у віці 6 

місяців жива вакцина 10 курячих доз, 4 дози інактивованої. Ремонтний 

молодняк вакцинують раз на рік 10 курячих доз, 4 дози інактивованої. На 

території комплексу із вирощування страусів, у брудері, у хетчері та у 

службових приміщеннях систематично проводили дезінфекційні, 

дератизаційні та дезінсекційні заходи. З метою профілактичної дезінфекції 
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[378] всі в’їзди і входи у комплекс із промислового вирощування страусів 

були обладнані дезінфекційними бар’єрами і килимками із застосуванням 

розчину «Жавель клейд». У брудері щотижня проводили білування підлоги 

тамбурів і проходів гашеним вапном, на вході – постійно діючий дезкилимок 

із розчином «TH4+». Внутрішній робочий інвентар щодня обробляли 

розчином «TH4+».  

Інвентар, обладнання, тощо, що були завезені у господарство, перед 

використанням обприскували розчином «TH4+». 

Дезинсекція комплексу з вирощування страусів була спрямована на 

винищення мух та їх личинок у службових приміщеннях, хетчері та брудері з 

використанням принади для мух та їх личинок «Флайт», а також обробки 

підлоги в брудері біоцидним препаратом для сухої дезінфекції «Дезосан 

Вігор».  

На разі, основний відсоток відходу тварин на страусовій фермі був 

зумовлений хворобами незаразної етіології (табл. 2.1.1.). 

Таблиця 2.1.1. 

Моніторинг загибелі страусів від захворювань незаразної етіології в 

комплексі з промислового вирощування страусів ПрАТ «Агро Союз» за 

період проведення досліду  

Захворювання Падіж, % 

Ентерит 

Гастроентероколіт 

Травматизм 

Викривлення кінцівок 

Парез 

32 

33 

25 

8 

2 

 

Під час проведення досліду страусенят утримували у секціях брудеру 

по 136 голів у кожній. Щільність посадки, фронт годівлі та напування 

відповідали технологічним нормативам [221, 232, 233, 234, 236, 291].  
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Активність травних 

ензимів та 
перетравлення 

поживних речовин 

  Загальна амілолітична, протеолітична, ліполітична активність 
ензимів екстрактів хімусу та слизової оболонки дванадцятипалої, 
порожньої, клубової, сліпих кишок, а також підшлункової залози. 

Целюлозолітична активність ензимів екстрактів хімусу  

та слизової оболонки сліпих кишок. Концентрація іонів гідрогену, 

перетравність органічної речовини, протеїнів, жирів та БЕР. 

   

  

       

   Мікробіологічні 
дослідження 

  
Склад мікрофлори сліпих кишок. 

     

       

І контрольна 
група 

  Морфофункціональні 
дослідження 

  
Підшлункової залози, дванадцятипалої та сліпих кишок. 

    

       

ІІ дослідна 
група 

  Показники росту  

та розвитку 

  Довжина відділів травного каналу, маса тіла, приріст маси тіла 
тварин.     

       

   
Показники, що 

характеризують 
рівень метаболічних 

процесів 

  Обмін білків: вміст загального білка та його фракцій, сечової 
кислоти та креатиніну. Обмін вуглеводів: рівень глюкози, а-амілази.      

      

     Активність ензимів: аланін- та аспартатамінотрансферази, 

гамаглутамілтранспептидази та лужної фосфатази.      

       

   Основні фізіологічні 
показники 

  
Температура тіла, частота серцевих скорочень та дихальних рухів. 

     

 
 

Рис. 2.1.1. Загальна схема досліджень 



34 

 

 

Температурний режим при вирощуванні страусенят забезпечували 

інфрачервоні лампи BR 38 100 Вт з автоматичною регуляцією обігріву. У 

приміщеннях середня температура повітря була +25...+28 ºС, середня 

вологість – 62 % [362].  

Для підтримання оптимального газового складу повітря та 

забезпечення повітрообміну у приміщенні обладнана вентиляція з 

допомогою світлового конька. Вміст шкідливих газів – сірководню, аміаку і 

вуглекислого газу – у повітрі птахівничих приміщень не перевищував 

гранично допустимих значень [308]. 

Всі страусенята були клінічно здорові, годувались згідно загально 

визначених норм [233, 319, 323, 330] сухими повнораціонними 

комбікормами, збалансованими за рекомендаціями фірми «Цехаве Корм 

ЛТД» (додаток А, Б) для страусів. Доступ до корму і води був вільний. 

Роздача кормів проводилась вручну двічі на день. Гумілід в оптимальній 

кількості додавали з водою двічі на день. Послід з підлоги брудеру видаляли 

вручну також двічі на добу.  

Дослідження проводили згідно загальної схеми, наведеної на Рис. 2.1.1. 

На перший план виступали дослідження, особливостей процесів травлення, 

активності травних ензимів, біохімічних показників крові тварин та 

перетравність поживних речовин. На кожному етапі експерименту (3, 30 та 

60 діб), проводили контрольний забій тварин. Морфогістологічне 

дослідження деяких органів травлення проводили в 60-добовому віці. 

Гумілід випоювали страусенятам керуючись «Рекомендаціями з 

використання біологічно активних речовин гумусової природи та продуктів 

бджільництва у тваринництві та птахівництві» [42]. 

Біологічно активна кормова добавка «Гумілід» представляє собою 

розчин темно-коричневого кольору, зі специфічним запахом, який добре 

розчиняється у воді. Добавка не летка, стійка, містить не менше 11 % сухих 
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речовин. Гумілід не токсичний для теплокровних тварин. Зберігається у 

приміщенні при температурі не нижче – 5 ºС упродовж 3-х років [24].  

Метою досліду було встановлення особливостей процесів травлення у 

страусенят в період від 3 до 60 діб, так званий – критичний період [174, 175, 

163, 332, 382, 384], який характеризується високим навантаженням на всі 

системи організму [349, 353], особливо травну [377, 379] у зв’язку з 

швидкими темпами формування біомаси та високим рівнем смертності серед 

страусенят цього віку [145, 160, 192, 272, 376]. А також дослідити вплив 

Гуміліду на швидкість формування травної системи, активність травних 

ензимів у критичний період росту страусенят для максимально доцільного і 

своєчасного переведення на раціони з високим вмістом клітковини.  

У тварин контрольної та дослідної груп тричі відбирали кров для 

подальшого біохімічного дослідження з брахіальної вени (царської вени –  

v. basilic.), перед введенням біологічно активної добавки, на 30-у добу (після 

введення), на 60-у добу (після введення). 

Відбір біологічного матеріалу проводили у віці 3, 30 та 60 діб (додатки 

Д, Ж, З) після евтаназії страусенят передозуванням хлороформного наркозу. 

Розтинали черевну порожнину, виймали кишечник та за допомогою 

подвійних лігатур виділяли дванадцятипалу, порожню, клубову, ободову та 

сліпі кишки з їх вмістом. Для дослідження ферментативної активності хімусу 

вміст відбирали з усієї кишки та відбирали середню пробу об’ємом 1 мл. 

Ділянки кишечнику промивали ізотонічним розчином хлориду натрію, 

розтинали, просушували фільтрувальним папірцем та робили зіскоб слизової 

оболонки із ділянки кишки розміром 1 см2
. Потім із зразків, які відбирали для 

дослідження методом середніх проб, готували екстракти за допомогою 

ізотонічного розчину 1:9 у гомогенізаторі [49]. Отриманий екстракт після 

центрифугування використовували для визначення ферментативної 

активності, всі операції проводили на холоді (0 ºС). 
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2.2. Дослідження активності травних ензимів у різних структурах 

травного каналу страусенят 

 

Визначення амілазної активності в екстрактах хімусу дванадцятипалої, 

порожньої, клубової, сліпих та ободової кишок та їх слизової оболонки, а 

також підшлункової залози проводили за методом Carawey W.T. [33, 148]. 

Він заснований на колориметричному визначенні концентрації крохмального 

субстрату до та після його ферментативного гідролізу з утворенням синього 

барвник, вимірювали в мг/(с*л). 

Протеолітичну активність у вище згаданих біологічних об’єктах 

визначали за методом Ерлангера в модифікації Шатерникова, принцип 

методу полягає в тому, що при дії трипсину на синтетичний субстрат N, 

альфа-бензоіл-Д, 1-аргінін-р-нітроанілід – утворюються бензоіл-Д, альфа-

аргінін та пара-нітроанілін, забарвлений у жовтий колір. Активності 

фермента відповідає інтенсивність забарвлення розчину, оптичну щільність 

якого вимірювали на довжині хвилі 410 нм на спектрофотометрі. Одиниці 

вимірювання - мкМоль/мл·хв [15]. 

Ліполітичну активність визначали за скринінг-методом з 

використанням неспецифічного субстрату – трибутирину («Sigma» Aldrich , 

США) Принцип методу полягає в тому, що під дією ліпаз трибутирин 

гідролізується з вивільненням гліцерину і вільних жирних кислот. Реакція 

протікає в буфері, попередньо підфарбованому кислотно-лужним 

індикатором в малиновий колір. Масляна кислота, що утворюється при 

інкубації змінює рН буферного середовища і ступінь його забарвлення. 

Оптичну щільність інтенсивності забарвлення до і після інкубації 

вимірювали на спектрофотометрі на довжині хвилі 535 нм. За різницею 

отриманих екстинкцій проводили розрахунок ліполітичної активності 

екстрактів хімусу та слизових оболонок досліджуваних кишок, одиниці 

вимірювання ммоль/(л*с) [48]. 
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Целюлозолітичну активність визначали за ГОСТ Р 53046 – 2008. Метод 

грунтується на якісному визначенні відновлювальних цукрів, які 

утворюються при дії ензимів целюлозолітичного комплексу на натрієву сіль 

карбоксиметилцелюлози (Na-КМЦ) («Sigma» Aldrich, США), вимірювали в 

од/г [66]. 

 

2.3. Методи досліджень біохімічних показників та показників 

фізіологічного стану тварин 

 

Біохімічні дослідження крові проводили на автоматичному 

біохімічному аналізаторі BioChem FC-200 (HTI, США) з використанням 

наборів для клініко-діагностичних та біохімічних досліджень. 

Концентрацію іонів гідрогену дуоденального вмісту страусенят 

визначали за допомогою портативного рН-метра «рН 600» («Milwaukee», 

Китай) [288]. 

Фізіологічний стан страусенят досліджували, застосовуючи 

загальноприйняті методики [27, 33]. На кожному з етапів дослідів проводили 

контрольне індивідуальне зважування всіх страусенят контрольної та 

дослідної груп: на початку досліду на вагах Nokasonik модель ASC NOVA 

(УкрВаги, Україна) з точністю зважування до 1 г, для зважування в 30 та 60 

діб використовували ваги EziWeigh 2 (TRU-TEST, Нова Зеландія), з точністю 

до 100 г. На ріст та розвиток страусенят впливають багато факторів як 

зовнішніх так і внутрішніх, але одним з найголовніших є фактор годівлі [235, 

246, 253, 286]. Тому важливо було провести дослідження збільшення маси 

тіла  тварин, а також збереження поголів’я під час проведення 

експериментів, на тлі випоювання біологічно активної кормової добавки 

«Гумілід». 

Також у тварин вимірювали температуру тіла у клоаці та рахували 

частоту серцевих скорочень за хвилину з допомогою стетоскопа «Littmann 
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Master Cardiology» («Littmann», США) та дихальних рухів за хвилину 

візуально за рухами грудної клітки. Щоденно проводили огляд дослідного 

поголів’я, звертаючи увагу на стан пера, слизових оболонок, спостерігали за 

їх харчовою поведінкою, проявом умовних та безумовних рефлексів. 

Збереженість поголів’я та облік спожитих кормів проводили щоденно.  

Для визначення перетравності поживних речовин корму і балансу азоту 

проведено фізіологічні досліди за методикою О.І. Маслієва [50]. На 

страусенят вдягали страхувальну альтанку до якої пристосовували брезентові 

мішки з пластиковими підкладками по типу «Pampers», вони були зручно 

прибудовані по всій області хвоста, забезпечуючи накопичення випорожнень 

[159]. 

 

2.4. Мікробіологічні дослідження сліпих кишок страусенят 

 

Для мікробіологічних досліджень вміст сліпих кишок відбирали 

шляхом накладання стерильних лігатур на кишки, запаковували у стерильний 

посуд, маркували та транспортували до лабораторії не пізніше 4 годин з 

моменту збору. Проводили посіви на селективні поживні середовища 

промислового виробництва HiMedia Laboratories Pvt. Limited (Індія): 

середовище Ендо, Блаурокка, Чистовича, Сабуро, лактобакагар, 

ентерококкагар [30, 45, 54, 67]. Мікробіологічні дослідження проводили за 

методикою Р. В. Епштейн-Літвак та Ф.Л. Вільшанської [104], яка ґрунтується 

на кількісному підрахунку бактерій, виявлених у розведенні 1 г хімусу. 

Показник інтенсивності колонізації мікробами (мікробне число) визначали 

шляхом підрахунку колоній (колонієутворюючі одиниці - КУО). Для 

зручності розрахунок інтенсивності колонізації виражали у вигляді 

десяткового логарифму – 1-10 lg КУО/г. 
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2.5. Морфогістологічна оцінка органів травлення страусенят 

 

При проведенні досліджень вивчення та відбір органів травлення 

проводили після евтаназії, яку здійснювали шляхом передозування 

хлороформного наркозу. Процедуру патолого-анатомічного дослідження 

здійснювали згідно загальновідомих методів [9, 53, 59, 320]. У загиблих 

тварин за допомогою хірургічних ножиць і анатомічного пінцета 

здійснювали препарування і вилучення внутрішніх органів для візуального 

огляду, визначення патолого-анатомічних змін та забору зразків для 

гістологічних досліджень.  

Для морфологічних досліджень використовували тканини: 

дванадцятипалої, сліпих кишок та підшлункової залози страусенят 60-

добового віку.  

При виборі органів керувалися тим фактом, що для аналізу реакцій 

організму страусенят на використовувану кормову добавку велике значення 

має дослідження тих органів та їх клітинних систем, які безпосередньо 

контактують з хімусом та беруть участь у первинній переробці корму. Це 

дванадцятипала та сліпі кишки, а також панкреатична залоза протоки якої 

відкриваються у просвіт дванадцятипалої кишки, куди надходить відповідно 

підшлунковий сік.  

Фрагменти внутрішніх органів фіксували в 10% розчині формаліну, 

після чого за загальноприйнятою методикою [59] заливали в парафін, з 

парафінових блоків готували серійні зрізи товщиною 5-7 мкм. Фарбування  

препаратів для вивчення загальної морфологічної структури проводили 

гематоксиліном з еозином [59]. Аналіз гістологічних препаратів проводили за 

допомогою мікроскопа світлового біологічного Біомед-1 (Росія). 

Використовували цифровий фотоапарат Canon 5D MARK II (Японія), який 

монтували на окуляр мікроскопа Leica DM 1000, для виведення зображення 
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застосовували програмне забезпечення LAS v 3.8 Leica QWin VS (Leica 

Microsystems, Німеччина/Швейцарія). 

Стан паренхіми, строми й судин мікроциркуляторного русла в органах 

визначали за допомогою мікроскопа «Leica DM 1000» при збільшені у 100, 

200 та 400 разів на препаратах, забарвлених гематоксиліном з еозином.  

 

2.6. Визначення економічної ефективності застосування Гуміліду 

страусенятам в період до 60-добового віку. 

 

Визначення економічної ефективності введення страусенятам 

біологічно активної кормової добавки «Гумілід» проводили, користуючись 

загальноприйнятими методиками [293, 321, 331, 347, 348, 380]. 

Отримані числові результати обробляли загальноприйнятими методами 

статистики [105], з використанням програми STATISTICA Advanced для 

Windows з визначенням 
X

SX ±  – середньоарифметичного та помилки 

середньоарифметичного, а також коефіцієнту вірогідної різниці між середнім 

арифметичним двох варіаційних рядів, який оцінювали за критерієм 

вірогідності (Р).  
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Активність травних ензимів у різних відділах травного каналу 

страусенят при застосуванні Гуміліду з 3- до 60-добового віку 

 

3.1.1. Активність амілолітичних ензимів у різних відділах травного 

каналу страусенят при застосуванні Гуміліду з 3- до 60-добового віку 

 

Важлива роль ензиму α-амілаза для птиці різних видів полягає у 

розщепленні крохмалю рослинних кормів, які складають основу їх раціону. 

На рівень загальної амілолітичної активності хімусу впливає вміст α-амілази 

різного походження, зокрема підшлункової залози та секрету кишкових 

залоз. Необхідно відмітити, що у 30-добових страусенят контрольної групи 

амілолітична активність екстракту хімусу різних відділів кишечника досить 

висока і поступово знижується в каудальному напрямку. Так, якщо прийняти 

амілолітичну активність екстракту хімусу дванадцятипалої кишки 30-

добових страусенят за сто відсотків, то в порожній кишці ця активність 

знижується до 88 % , а в клубовій та сліпих кишках – в середньому до 48 %. 

У страусенят 60-добового віку тієї ж групи, якщо прийняти амілолітичну 

активність екстракту хімусу дванадцятипалої кишки за сто відсотків розподіл 

активності α-амілази буде таким: амілолітична активність екстракту хімусу 

порожньої кишки стала вища за активність ензиму в екстракті хімусу 

дванадцятипалої кишки на 8 %; а в екстракті хімусу клубової та сліпих 

кишок складала 82 % і 77 % відповідно від активності ензиму у екстракті 

хімусу дванадцятипалої кишки. При цьому рівень амілолітичної активності 

екстракту хімусу дванадцятипалої кишки від загальної активності ензиму в 

екстракті тканини підшлункової залози складав 45 % у 30-добовому віці 

страусенят, та 39 % – у 60-добовому. Розподіл активності цього ензиму у 
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екстрактах хімусу окремих кишок можна оцінювати за даними, наведеними у 

таблиці 3.1.1. 

 

Таблиця 3.1.1. 

Активність ензиму α-амілаза екстрактів підшлункової залози та 

хімусу різних відділів травного каналу у страусенят, мг/(с*л) (
X

SX ± , 

n=10) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Підшлункова залоза 
К 259,46±4,30 304,07±2,70

+++
 252,24±4,75^^^ 

Д 259,51±1,60 333,97±2,65***308,79±2,62***

Дванадцятипала 
кишка 

К 193,81±2,04 193,58±1,41 184,52±2,90
+
^ 

Д 193,09±3,19 207,54±1,33***222,82±1,36***

Порожня кишка 
К 124,88±1,74 176,32±4,31 

+++
 200,83±2,77 

+++
 

Д 123,21±3,05 125,04±4,02***236,21±2,56***

Клубова  кишка 
К 86,18±2,31 99,21±2,74

++
 151,70±2,76 

+++
 

Д 86,47±2,26 138,51±4,85***230,64±5,12***

Сліпі кишки 

К 79,47±1,59 95,70±1,83
++

 142,09±3,03 
+++

 

Д 79,43±1,60 307,35±2,06***317,24±3,69***

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи; 
+Р>0,95; 

++
 Р>0,99; 

+++
 Р>0,999 порівняно з даними на початок досліду; 

^Р>0,95; ^^ Р>0,99; ^^^ Р>0,999 порівняно з попереднім періодом;  

У страусенят амілазна активність підшлункової залози до 30-добового 

віку зростала на 17,2 % (Р>0,999), та знижувалася до 60-добового на 17,05 % 

(Р>0,999). У тварин яким додавали Гумілід активність ензиму також зростала 

до 30 добового віку на 28,7 % (Р>0,999), а до 60-добового знижувалася на 

7,54 % (Р>0,999). Тобто можна припустити, що активність ензиму 

знаходиться в межах 250-330 мг/(с*л), та змінюється під впливом різних 

факторів [20, 52, 57, 60, 61, 73, 74, 99].  
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За додавання біологічно активної кормової добавки «Гумілід» до 

загального раціону показник активності ензиму екстракту підшлункової 

залози у страусенят 30-добового віку був вищим на 9,8 % (Р>0,999), а у 

хімусі дванадцятипалої кишки на 7,2 % (Р>0,999) за відповідні показники 

тварин контрольної групи. Активність екстракту хімусу дванадцятипалої 

кишки у інтактних страусенят протягом досліду практично не змінювалась. 

Проте у тварин дослідної групи активність ензиму зростала з 3- до  

30-добового віку на 7,5 % (Р>0,999), та ще на 7,4 % (Р>0,999)  з 30- до  

60-добового віку, та була вищою за показники тварин контрольної групи на  

7,2 % (Р>0,999)  та 20,8 % (Р>0,999) у відповідні періоди. 

Амілазна активність хімусу порожньої кишки у тварин контрольної 

групи протягом експерименту поступово зростає на 41,2 % (Р>0,999) з 3- до 

30-добового віку та на 13,4 % (Р>0,999) з 30- до 60-добового віку. У тварин 

яким до раціону додавали Гумілід активність амілолітичних ензимів в період 

з 3 до 30 діб залишається практично без змін, та значно зростає, практично в 

два рази, з 30- до 60-добового віку. При цьому загальна амілолитічна 

активність в екстракті хімусу порожньої кишки у дослідних тварин 

порівняно з контрольними у 60-добовому віці вища на 17,6 % (Р>0,999). 

У екстракті хімусу клубової кишки активність амілолітичних ензимів у 

страусенят, які не вживали Гумілід реєструвалася в межах 83-90 мг/с*л, та 

зростала протягом досліду до 30-добового віку на 15,1 % (Р>0,999), до 60-

добового на 52,9 % (Р>0,999). У тварин дослідної групи активність ензиму у 

хімусі клубової кишки зростала більш інтенсивно, на 60 % (Р>0,999) в період 

з 3 до 30-добового віку, та на 66,5 % (Р>0,999) з 30- до 60-добового віку. 

Порівняно з тваринами контрольної групи активність амілолітичних ензимів 

була вищою на 39,6 % (Р>0,999) та 52,0 % (Р>0,999) у періоди експерименту 

з 3 до 30 діб та з 30 до 60 діб відповідно.  

Амілазна активність хімусу сліпих кишок у інтактних тварин протягом 

експерименту поступово зростає з 3- до 30-добового віку на 20,4 % (Р>0,999) 
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та на 48,5 % (Р>0,999) з 30- до 60-добового віку. У тварин яким до раціону 

додавали Гумілід активність амілолітичних ензимів суттєво зростає до  

30-добового віку – в 3,9 разів (Р>0,999) порівняно з показниками на початок 

досліду, та в період з 30- до 60-добового віку на 3,2 % (Р>0,95). При цьому 

загальна амілолітична активність у хімусі сліпих кишок у дослідних тварин 

порівняно з контрольними в 30-добовому віці вища в 3,2 рази (Р>0,999), а в 

60-добовому віці в 2,2 рази (Р>0,999). 

Порівняно з показниками контрольної групи в 30- та 60-добовому віці, 

амілазна активність слизової оболонки дванадцятипалої кишки була вищою 

на 64,6 % (Р>0,999) та 51,7 % (Р>0,999) у відповідні періоди, таблиця 3.1.2. 

Можна припустити, що амілолітичні ензими, які реєструються в хімусі 

дванадцятипалої кишки мають як панкреатичне, так і кишкове походження в 

однаковій мірі.  

Таблиця 3.1.2. 

Активність ензиму α-амілаза в екстрактах слизової оболонки 

різних відділів травного каналу у страусенят, мг/(с*л) (
X

SX ± , n=10) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала 
кишка 

К 74,72±1,75 71,61±1,75 158,73±5,66
+++

^^^

Д 75,15±1,37 117,90±2,68*** 240,73±4,14*** 

Порожня кишка 
К 91,06±1,81 111,60±2,42

++
 46,82±0,94

+++
^^^ 

Д 90,84±1,49 162,50±2,81*** 56,85±1,60*** 

Клубова  кишка 
К 66,74±2,16 79,63±2,42

+
 93,01±2,12

+++
^^^ 

Д 66,59±2,07 116,38±3,07*** 121,58±2,62*** 

Сліпі кишки 

К 23,84±0,48 28,71±0,55
+
 42,63±0,91

+++
^^^ 

Д 23,83±0,48 87,81±1,37*** 94,17±0,83*** 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи; 
+Р>0,95; 

++
 Р>0,99; 

+++
 Р>0,999 порівняно з даними на початок досліду; 

^Р>0,95; ^^ Р>0,99; ^^^ Р>0,999 порівняно з попереднім періодом;  
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Активність амілолітичних ензимів слизової оболонки порожньої кишки 

зростає в період з 3- до 30-добового віку на 22,6 % (Р>0,999) та знижується в 

період з 30- до 60-добового віку в 2,3 рази (Р>0,999) у інтактних тварин. У 

тварин дослідної групи зростає в 1,8 рази (Р>0,999) в період з 3 до 30 діб та 

знижується у 2,9 рази (Р>0,999) в період з 30 до 60 діб. Рівень активності 

вищезгаданого ензиму у тварин дослідної групи був вищим порівняно з 

тваринами контрольної групи на 45,6 % (Р>0,999) та 21,4 % (Р>0,999) у 30- та 

60-добовому віці відповідно.  

У екстрактах слизової оболонки клубової кишки у інтактних страусенят 

активність амілолітичних ензимів зростала в період досліду з 3 до 30-

добового віку на 19,3 % (Р>0,999), до 60-добового на 16,8 %(Р>0,999). У 

тварин дослідної групи активність ензиму у екстракті слизової оболонки 

клубової кишки зростала більш інтенсивно, в 1,7 рази (Р>0,999) в період з 3 

до 30-добового віку, та ще на 4,5 % (Р>0,95) з 30- до 60-добового віку, та 

порівняно з тваринами контрольної групи була вищою на 46,2 % (Р>0,999) та 

30,7 % (Р>0,999) у відповідні періоди експерименту.  

Активність амілолітичних ензимів слизової оболонки сліпих кишок 

зростає в період з 3- до 30-добового віку на 20,4 % (Р>0,999) та на 48,5 % 

(Р>0,999) в період з 30- до 60-добового віку у інтактних тварин. У тварин 

дослідної групи відповідно в 3,7 рази (Р>0,999) та на 7,2 % (Р>0,99). Рівень 

активності вищезгаданого ензиму у тварин дослідної групи був вищим 

порівняно з тваринами контрольної групи в 3 рази (Р>0,999) в 30-добовому 

віці та в 2,2 рази (Р>0,999) у 60-добовому віці.  

Окрім розподілу активності α-амілази у окремих відділах травного 

каналу страусенят, також було встановлено співвідношення активності цього 

ензиму в екстрактах слизової оболонки до активності ензиму в екстрактах 

хімусу різних відділів травного каналу, дані наведені у таблиці 3.3. 

Отримані дані дають можливість частково оцінити наявність 

мембранного травлення вуглеводів у страусенят в ранньому онтогенезі. 
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Можна припустити, що роль мембранного травлення у дванадцятипалій 

кишці зростає у віковому аспекті. 

Таблиця 3.1.3. 

Співвідношення активності ензиму α-амілаза в екстрактах слизової 

оболонки до активності ензиму в екстрактах хімусу різних відділів 

травного каналу у страусенят, % 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала кишка 
К 38,55 36,99 86,02 

Д 38,92 56,81 108,04 

Порожня кишка 
К 72,92 63,29 23,31 

Д 73,73 129,96 24,07 

Клубова кишка 
К 77,44 80,26 61,31 

Д 77,01 84,02 52,71 

Сліпі кишки 
К 30,00 30,00 30,00 

Д 30,00 28,57 29,68 

 

Співвідношення амілолітичних ензимів дванадцятипалої кишки 

протягом досліду зростає, та можна припустити, що за впливу Гуміліду 

пристінкове травлення відбувається навіть інтенсивніше за порожнинне, про 

що свідчить вищий рівень активності ензимів слизової оболонки, що побічно 

характеризує пристінкове травлення. В порожній кишці процеси 

мембранного травлення відбуваються інтенсивніше вже починаючи з 3-

добового віку, та з віком його роль у цьому відділі дещо знижується. Проте 

за впливу Гуміліду у порожній кишці процес пристінкового травлення в 30-

добовому віці відбувається інтенсивніше. У клубовій кишці з 3-добового віку 

також активно відбувається цей різновид травлення, спостерігаємо високий 

рівень активності ензимів сорбованих на ворсинках та зниження їх рівня в 

онтогенезі. Активність ензимів сорбованих на ворсинках сліпих кишок у 

тварин контрольної та дослідної груп в динаміці росту суттєво не змінюється. 
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Отже, визначений розподіл загальної амілолітичної активності хімусу та 

слизової оболонки різних відділів травного каналу у страусів в період їх 

росту від вилуплення до 60-добового віку, а також співвідношення вільних та 

структурозв’язаних ензимів. Слід відзначити, що активність α-амілази 

екстрактів хімусу та слизової оболонки дванадцятипалої, клубової та сліпих 

кишок у страусів за впливу біологічно активної кормової добавки «Гумілід» 

вища за активність ензиму у страусенят, яким до загального раціону ії не 

додавали. Додавання біологічно активної кормової добавки гумінової 

природи «Гумілід» страусенятам в період з 30- до 60-добового віку дає 

можливість впливати на активність процесів розщеплення вуглеводів. 

Встановлений рівень амілолітичних ензимів у страусенят в онтогенезі до 

60-добового віку, у екстрактах підшлункової залози активність 

амілолітичних ензимів знижується на 2,78 % (Р>0,999), хімусу 

дванадцятипалої кишки на 4,68 % (Р>0,95), хімусу порожньої кишки зростає 

на 60,82 % (Р>0,999), хімусу клубової кишки зростає на 76,03 % (Р>0,999), 

хімусу сліпих кишок зростає на 78,8 % (Р>0,999), слизової оболонки 

дванадцятипалої кишки в 2,12 рази (Р>0,999), слизової оболонки порожньої 

кишки знижується на 49 % (Р>0,999), слизової оболонки клубової кишки 

зростає на 39,36 % (Р>0,999), слизової оболонки сліпих кишок зростає на 

78,82 % (Р>0,999). 

Значне підвищення амілолітичної активності у сліпих кишках за дії 

«Гуміліду», в середньому більш, ніж у два рази порівняно з контролем 

(Р>0,999) може свідчити про наявність амілолітичної мікрофлори у сліпих 

кишках страусенят, а додавання Гуміліду до раціону може активізувати або 

сприяти росту та розмноженню мікроорганізмів. 

Результати досліджень опубліковані у наукових працях [38, 84]. 
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3.1.2. Активність протеолітичних ензимів у різних відділах травного 

каналу страусенят при застосуванні Гуміліду з 3-х до 60-ти добового віку 

 

Дванадцятипала кишка є центром перетравлення поживних 

компонентів корму. У сільськогосподарської птиці до протеолітичних 

ензимів відносять пепсин, трипсин, хімотрипсин, желатиназу, еластазу, 

амінопептидази, карбоксипептидази та ди- і трипептидази. Результати 

досліджень сумарної активності протеолітичних ензимів екстрактів хімусу та 

слизової оболонки відділів травного каналу страусенят в динаміці росту 

наведені у таблиці 3.1.4. 

Таблиця 3.1.4. 

Сумарна протеолітична активність підшлункової залози та хімусу 

різних відділів травного каналу у страусенят, мкМоль/мл·хв (
X

SX ± , 

n=10) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Підшлункова залоза 
К 7,71±0,02 133,93±3,08

+++
 128,44±6,89

+++
 

Д 7,74±0,03 140,14±1,49 164,4±2,01** 

Дванадцятипала 
кишка 

К 5,66±0,7 2,02±0,47
+++

 11,9±0,12
+++

 

Д 5,67±0,71 8,45±0,39*** 16,88±0,23*** 

Порожня кишка 
К 20,72± 0,07 25,13±1,69

+
 77,83±0,82

+++
 

Д 20,73±0,08 37,45±2,32* 82,98±0,20** 

Клубова кишка 
К 0 21,13±1,69 73,83±0,82

+++
 

Д 0 33,51±2,28* 78,98±0,20** 

Сліпі кишки 
К 0,41±0,01 2,22±0,12

+++
 10,90±0,19

+++
 

Д 0,42±0,02 16,39±0,09*** 17,27±0,27*** 

Ободова кишка К 0 1,72±0,06 1,79±0,12 

Д 0 1,67±0,02 1,84±0,13 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи; 
+Р>0,95; 

++
 Р>0,99; 

+++
 Р>0,999 порівняно з даними на початок досліду;  
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Як свідчать дані, наведені у таблиці 3.1.4. загальна протеолітична 

активність у страусенят, зростала протягом періоду з 3 до 60-добового віку, у 

середньому в 2 рази (Р>0,999) у екстрактах хімусу дванадцятипалої кишки та 

підшлункової залози в 16,5 разів (Р>0,999) порівняно з показниками на 

початок досліду. Тобто, можна припустити, що за 60 діб у страусенят 

формується здатність в достатній кількості продукувати протеолітичні 

ензими для перетравлення компонентів корму. В той же час, у тварин на 30-й 

день досліду загальна протеолітична активність у хімусі дванадцятипалої 

кишки була навіть нижче, ніж в 3-добовому віці. 

Випоювання біологічно активної кормової добавки гумінової природи 

із екологічно чистого торфу «Гумілід» в оптимальній кількості [90] вплинуло 

на активність протеолітичних ензимів хімусу дванадцятипалої кишки 

страусенят. Зокрема, активність протеолітичних ензимів хімусу у страусенят 

дослідної групи, була вищою протягом експерименту, як порівняно з 

відповідним показником до випоювання добавки, так і порівняно з 

активністю протеолітичних ензимів у страусенят контрольної групи. У 

дванадцятипалій кишці тварин дослідної групи зареєстровано вірогідне 

підвищення протеолітичної активності майже в 4 рази (Р>0,999) у 30-

добовому віці та на 40 % (Р>0,999) у 60-добовому віці порівняно з 

контролем. То ж, становлення функції дванадцятипалої кишки відбувається 

швидше за дії біологічно активної кормової добавки гумінової природи, вже 

у 30-добовому віці у дослідних тварин рівень загальної активності 

протеолітичних ензимів приблизно такий же, як у контрольних тварин 60-

добового віку. 

У екстракті підшлункової залози протеолітична активність у 

страусенят, які отримували Гумілід в оптимальній кількості, також зростала 

під час проведення експерименту, але вірогідне збільшення цього показника 

на 28 % (Р<0,99) порівняно з показником у тварин контрольної групи 

встановлено лише у 60-добовому віці. 
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Продовженням тонкого кишечника страусенят є порожня та клубова 

кишки. У страусенят контрольної групи загальна протеолітична активність у 

хімусі порожньої кишки до 30-добового віку зростає на 21,3 % (Р>0,999), а 

до 60-добового у 3,1-4,5 рази (Р>0,999) порівняно з 30-добовими. В період 

від 30 до 60-добового віку у хімусі клубової кишки загальна протеолітична 

активність збільшується приблизно у 3,5-4,1 рази (Р>0,999), хоча на початку 

досліду вона взагалі не реєструється в цій структурі. 

У тварин дослідної групи, до раціону яких додавали Гумілід, 

встановлено вірогідне підвищення активності протеолітичних ензимів у 

хімусі порожньої кишки у 30- та 60-добових страусенят у середньому на  

49 % (Р>0,999) та 6 % (Р>0,95) відносно до даних тварин контрольної групи 

у відповідні періоди.  

Як видно з даних, наведених у таблиці 3.1.4, досліджувана біологічно 

активна кормова добавка суттєво вплинула на активність протеолітичних 

ензимів хімусу клубової кишки. Зокрема, у тварин дослідної групи на 30-у 

добу експерименту протеолітична активність в екстракті хімусу клубової 

кишки підвищилась на 58,6 % (Р>0,95), а на 60 добу досліджень на 7 % 

(Р>0,99) була вища за показники тварин контрольної групи.  

Загальна  протеолітична активність у екстрактах хімусу сліпих кишок з 

30- до 60-добового віку у тварин контрольної групи зростає приблизно в 4,1-

4,9 рази (Р>0,999). На тлі дії гумінової добавки загальна протеолітична 

активність хімусу сліпих кишок зросла в середньому на 5,4 % (Р>0,999) в 

період з 30- до 60-добового віку. Слід звернути увагу на той факт, що вже у 

30-добовому віці показники, які характеризують протеолітичну активність у 

тварин дослідної групи значно перевищують відповідні показники у 60-

добових тварин контрольної групи, що може свідчити про активацію 

протеолізу в товстому кишечнику. Необхідно підкреслити два моменти: 

більшу довжину сліпих кишок в порівнянні з іншою птицею та збільшення їх 

довжини на 40-50 % при введені Гуміліду [36, 76], тому можна сказати, що 



51 

 

 

доля їх активності в розщепленні білків більш значуща. Активність 

протеолітичних ензимів у ободовій кишці в 3-добовому віці не була 

зареєстрована, а в 30 та 60-добовому віці вірогідно не відрізняється ні за 

періодами, ні за групами. 

Розподіл сумарної протеолітичної активності в екстрактах слизової 

оболонки відділів травного каналу страусенят наведений у таблиці 3.1.5. 

Таблиця 3.1.5. 

Сумарна протеолітична активність в екстрактах слизової оболонки 

різних відділів шлунково-кишкового каналу у страусенят, мг/(с*л) 

(
X

SX ± , n=10) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала 
кишка 

К 4,4±0,62 1,39±0,43
+++

 10,63±0,12
+++

 

Д 4,40±0,64 7,18±0,47*** 15,61±0,29*** 

Порожня кишка 
К 16,45±0,14 20,86±1,67

+++
 73,56±0,84

+++
 

Д 16,46±0,13 33,06±2,33* 78,60±0,21** 

Клубова кишка 
К 0 16,86±1,67 69,56±0,84

+++
 

Д 0 29,12±2,30* 74,59±0,21** 

Сліпі кишки 
К 0 1,59±0,08 6,64±0,15

+++
 

Д 0 12,13±0,14*** 12,89±0,26*** 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи; 
+Р>0,95; 

++
 Р>0,99; 

+++
 Р>0,999 порівняно з даними на початок досліду;  

Протеолітичнина активність у екстракті слизової оболонки 

дванадцятипалої кишки у 3-добовому віці реєструється на рівні трохи більше 

4 мг/(с*л). В той же час, у тварин на 30-й день досліду загальна 

протеолітична активність у слизовій оболонці дванадцятипалої кишки була 

навіть нижче, ніж в 3-добовому віці. При додаванні біологічно активної 

кормової добавки «Гумілід» страусенятам активуються процеси протеолізу 

білків та засвоєння продуктів їх розпаду. Про що імовірно може свідчити 

рівень активності протеолітичних ензимів, який зростав майже в два рази 
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(Р>0,999) у тварин дослідної групи порівняно з даними на початок досліду та 

продовжував зростати до 60-добового віку ще більш ніж удвічі (Р>0,999). 

У страусенят контрольної групи загальна протеолітична активність у 

слизовій оболонці порожньої кишки до 30-добового віку зростає на 26,8 % 

(Р>0,999), а до 60-добового аж у 3,1-4,5 рази (Р>0,999) порівняно з 30-

добовими. В слизовій оболонці клубової кишки, в період від 30 до 60-

добового віку загальна протеолітична активність збільшується приблизно у 

3,5-4,1 рази (Р>0,999), хоча на початку досліду вона взагалі не реєструється в 

цьому відділі травного каналу. 

У тварин дослідної групи, до раціону яких додавали Гумілід, 

встановлено вірогідне підвищення активності протеолітичних ензимів у 

екстрактах слизової оболонки порожньої кишки у 30- та 60-добових 

страусенят у середньому на 58,5 % (Р>0,999) та 6,9 % (Р>0,999) відносно до 

показників тварин контрольної групи у відповідному віці.  

Як видно з даних, наведених у таблиці 3.1.5., досліджувана біологічно 

активна кормова добавка вплинула на активність протеолітичних ензимів 

екстракту слизової оболонки клубової кишки. Зокрема, активність 

протеолітичних ензимів слизової оболонки клубової кишки в 30 та 60-

добовому віці була вищою на 72,7 % (Р>0,999) та 7,2 % (Р>0,99) в порівнянні 

з показниками контролю.  

Загальна протеолітична активність екстракту слизової оболонки сліпих 

кишок зростала приблизно в 4,1-4,9 рази (Р>0,999), хоча в 3-добовому віці 

активність в екстрактах слизової оболонки сліпих кишок взагалі не була 

зареєстрована. На тлі дії гумінової добавки загальна протеолітична 

активність екстракту слизової оболонки сліпих кишок з 30 до 60-добового 

віку зросла в середньому на 6,3 %. Слід звернути увагу на той факт, що вже у 

30-добовому віці показники, які характеризують протеолітичну активність у 

тварин дослідної групи значно перевищують відповідні показники у 60-

добових тварин контрольної групи, що може свідчити про активізацію 
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протеолізу в товстому кишечнику. Активність протеолітичних ензимів у 

екстракті слизової оболонки ободової кишки не була зареєстрована протягом 

досліду ні в контрольній, ні в дослідній групах тварин. 

У випадку значного зростання активності ензимів у екстрактах 

слизової оболонки різних відділів  травного каналу можна припустити, що 

відбуваються більш активні процеси мембранного травлення та 

всмоктування. Співвідношення активності вільних та структурозв’язаних 

протеолітичних ензимів представлене в таблиці 3.1.6. 

Таблиця 3.1.6. 

Співвідношення активності протеолітичних ензимів в екстрактах 

слизової оболонки до активності ензимів в екстрактах хімусу різних 

відділів шлунково-кишкового каналу у страусенят, % 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала кишка 
К 77,74 68,81 89,33 

Д 77,60 84,97 92,48 

Порожня кишка 
К 79,39 83,01 94,51 

Д 79,40 88,28 94,72 

Клубова кишка 
К 0 79,79 94,22 

Д 0 86,90 94,44 

Сліпі кишки 
К 0 71,62 60,92 

Д 0 74,01 74,64 

З огляду на масив даних наведених у таблиці 3.1.6., можна 

констатувати беззаперечну роль пристінкового травлення, так як доля 

мембраннозв’язаних ензимів у відділах шлунково-кишкового каналу 

становить в середньому 61-95 %, тобто розподіл між порожнинним та 

пристінковим травленням складає приблизно 50/50. У тварин, яким до 

раціону додавали біологічно активну кормову добавку «Гумілід», в 30 та 60-

добовому віці мали такий же характер розподілу загальної протеолітичної 

активності, як і у тварин контрольної групи в 60 діб, але рівень показників 

був вищим. Можливо, активація процесу розщеплення білків реалізовується 
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за рахунок мембранотропної дії біологічно активної кормової добавки 

гумінової природи «Гумілід». Як наслідок, активуються регуляторні системи 

синтезу ензимів, а також відбувається зміна програм фермент-інгібіторних та 

фермент-активаторних процесів в тому числі під контролем гуморальних і 

нервових факторів [74, 80]. Цей факт є дуже важливим в період активного 

росту і розвитку страусенят з 3 до 60 добового віку.  

Отже, визначений рівень протеолітичних ензимів у страусенят в 

онтогенезі до 60-добового віку у екстрактах підшлункової залози їх 

активність зростала у 16,7 разів (Р>0,999), хімусу дванадцятипалої кишки у 

2,1 рази (Р>0,999), хімусу порожньої кишки у 3,75 рази (Р>0,999), хімусу 

сліпих кишок у 25 разів (Р>0,999), слизової оболонки дванадцятипалої кишки 

у 2,41 рази (Р>0,999), слизової оболонки порожньої кишки у 4,47 рази 

(Р>0,999). За рахунок посилення протеолітичної активності, зростає кількість 

речовин, які можуть всмоктуватись, засвоюватись організмом та активувати 

метаболічні процеси, які забезпечують більш активний ріст та розвиток 

страусенят в період раннього онтогенезу.  

Наявність у складі раціону Гуміліду сприяє підвищенню активності 

протеолітичних ензимів в різних відділах травного каналу страусенят, 

скороченню термінів формування шлунково-кишкового каналу до 30 діб та 

збільшення долі участі товстого кишечника (сліпих кишок) у процесі 

травлення. Високий рівень активності протеолітичних ензимів страусенят 

можна вважати адаптивним фізіологічним механізмом, функціонування 

якого спрямоване на більш повне розщеплення білків і надмолекулярних 

білкових агрегацій, кінцеві продукти яких інтенсивно використовуються 

організмом, що розвивається.  

Результати досліджень опубліковані у наукових працях [37, 90]. 
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3.1.3. Активність ліполітичних ензимів у різних відділах травного 

каналу страусенят при застосуванні Гуміліду з 3- до 60-добового віку 

 

Відомо, що при розщепленні компонентів корму в тонкому 

кишечнику, ліпопротеїнові комплекси мембран клітин корму частково 

руйнуються, після цього жири стають більш доступними для подальшої дії 

підшлункової ліпази [62]. Фермент діє на тригліцериди в присутності жовчі, 

утворюючи 1,2- та 2,3-дигліцериди, а потім 2-моногліцериди. Таким чином, 

під дією ліпази, що локалізується в порожнині тонкого кишечника та 

адсорбованої на поверхні його слизової оболонки утворюються 

моногліцериди. Моногліцериди під дією різних ензимів розщеплюються на 

вільні жирні кислоти та гліцерин, які приймають участь в утворенні 

ліпопротеїдів різної щільності, а потім потрапляють в лімфатичну систему і 

частково в кров’яне русло. Це є заключний етап гідролізу жирів корму, які 

підлягають всмоктуванню.  

Незалежно від того, які ензими (вільні чи структурозв’язані) діють на 

жири корму від початку травного каналу до кінця, ми використали поняття – 

загальна ліполітична активність. В таблицях 3.1.7. та 3.1.8. наведені 

результати дослідження сумарної ліполітичної активності у екстрактах 

підшлункової залози, хімусу та слизової оболонки різних структур тонкого 

кишечника при застосуванні «Гуміліду».  

Таблиця 3.1.7. 

Сумарна ліполітична активність у екстрактах підшлункової 

залози та хімусу різних відділів кишечника при застосуванні «Гуміліду», 

нмоль/л*с (
X

SX ± , n=10) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Підшлункова залоза 
К 30,86±0,41 17,89±0,05ˆˆˆ 17,86±0,14 

Д 30,94±0,51 18,53±0,14* 18,09±0,15 
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Продовження таблиці 3.1.7. 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала 

кишка 

К 11,08±0,47 1,25±0,09ˆˆˆ 1,81±0,33 

Д 11,16±0,57 2,19±0,05*** 7,18±0,59*** 

Порожня кишка 
К 10,07±0,17 1,00±0,22ˆˆˆ 2,02±0,12ˆˆ 

Д 10,15±0,21 1,09±0,02 2,32±0,06 

Клубова кишка 
К 0 0,60±0,20 1,62±0,14 

Д 0 0,69±0,02 1,92±0,03 

Сліпі кишки 
К 10,63±0,14 16,02±0,02ˆˆˆ 16,03±0,22 

Д 10,71±0,17 17,96±0,39** 17,84±0,40* 

Ободова кишка 
К 1,42±0,12 0,52±0,13ˆˆ 0,42±0,16 

Д 1,61±0,12 0,54±0,14 0,48±0,06 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи; ^Р>0,95; ^^ Р>0,99; ^^^ Р>0,999 порівняно з попереднім періодом;  

У страусенят в ранньому онтогенезі найвища ліполітична активність 

була зафіксована в екстракті підшлункової залози в 3-добовому віці. Висока 

ліполітична активність ензимів підшлункової залози у страусенят після 

вилуплення може пояснюватися тим, що у них до двохтижневого віку є 

достатньо великий запас залишкового жовтка у жовточному міхурі [295, 

296], який використовується як запас поживних речовин, а для його гідролізу 

необхідна підвищена активність ліпази підшлункової залози. В 30-добовому 

віці у страусенят спостерігалося зниження цього показника на 42,03 % 

(Р>0,999) в порівнянні з 3-добовими. Цей процес пов'язаний з 

розсмоктуванням жовточного міхура, і як наслідок відсутністю необхідності 

підвищеного рівня цього ензиму. В 60-добовому віці сумарна ліполітична 

активність екстрактів підшлункової залози у досліджуваних тварин 

залишалася без змін у порівнянні з 30-добовими. 
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Що стосується розподілу сумарної ліполітичної активності екстрактів 

хімусу дванадцятипалої та порожньої кишок, то в порівнянні з активністю 

підшлункової залози в 3-добовому віці вона складала лише 36 % (Р>0,999), в 

30-добовому - 7 % (Р>0,95), в 60-добовому віці – 10 % (Р>0,99). При цьому 

необхідно відмітити, що активність хімусу дванадцятипалої та порожньої 

кишок спочатку зменшувалася – до 30-добового віку у 8,8 (Р>0,999) та 10 

разів (Р>0,999) відповідно, а з 30- до 60-добового віку зростала на 44,8 % 

(Р>0,999) в дванадцятипалій кишці та в 2 рази (Р>0,999) в порожній кишці 

порівняно з попереднім періодом. Загальна ліполітична активність у 

екстракті хімусу клубової кишки в 3-добовому віці не реєструвалася, а в 30 

та 60-добовому віці була досить низькою, що вказувало лише на залишкову 

кількість цього ензиму у результаті просування хімусу з порожньої кишки. 

Таким чином, страусенята народжувалися з високою ліполітичною 

активністю, найвища вона реєструвалася в екстракті підшлункової залози. В 

досліджуваний період як у екстракті підшлункової залози, так і в екстрактах 

різних відділів кишечника загальна ліполітична активність різко знижувалася 

до 30-добового віку та потім залишалася на тому ж рівні до 60 добового віку. 

При цьому активність ліполітичних ензимів у хімусі порожньої та клубової 

кишок була досить низька і скоріш за все процеси розщеплення ліпідів в цей 

період у вищезазначених відділах відбувалися в не значній мірі. 

Гумінові речовини відомі своїм регуляторним впливом на обмінні 

процеси, фермент-інгібіторними та фермент-активаторними властивостями 

[88], цей вплив був доведений в тому числі на страусах, на прикладі ензимів, 

які приймають участь у білковому та вуглеводному обміні. Порівняно з 

тваринами контрольної групи у тварин, яким додатково випоювали 

біологічно активну кормову добавку «Гумілід», сумарна ліполітична 

активність у хімусі дванадцятипалої кишки у страусенят 30-добового віку 

була вища на 75,2 % (Р>0,999), а в 60-добовому у 4 рази (Р>0,999). У хімусі 
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порожньої кишки ліполітична активність була вища на 9 та 14 % за 

показники страусенят контрольної групи 30- та 60-добового віку відповідно.  

Тобто у дослідних страусенят була відмічена більш висока здатність 

перетравлювати ліпіди в період росту від 3 до 60 діб порівняно з тваринами, 

яким випоювали біологічно активну кормову добавку гумінової природи 

«Гумілід». Цей факт може вказувати на більш повне використання 

секретованої ліпази у дванадцятипалій кишці, краще перетравлення та 

можливість всмоктування продуктів розщеплення ліпідів з подальшим 

використанням їх для забезпечення синтетичної та енергетичної функцій 

організму.  

Ліполітична активність хімусу товстого кишечнику, можливо 

пов᾽язана із власною здатністю розщеплювати жири  мікрофлорою, яка може 

міститися в сліпих кишках. На відміну від ліпаз, синтезованих підшлунковою 

залозою, з максимальними значеннями в хімусі дванадцятипалої кишки у 3 

добовому віці та поступовим зниженням до 30-добового, у екстракті хімусу 

сліпих кишок 30-добових страусенят реєструвалася найвища загальна 

ліполітична активність порівняно з іншими періодами росту. Так загальна 

ліполітична активність екстракту хімусу сліпих кишок у 30- та 60-добовому 

віці була вища майже на 50,7 % (Р>0,999), ніж у 3-добовому віці.  

У тварин дослідної групи, які вживали біологічно активну кормову 

добавку «Гумілід», реєструвалося підвищення ліполітичної активності 

екстрактів хімусу сліпих кишок у 30- та 60-добовому віці на 12,1 % (Р>0,99) 

та 11,3 % (Р>0,95) відповідно, порівняно з тваринами контрольної групи. У 

хімусі ободової кишки також реєструвалася ліполітична активність, хоча 

вона була досить низька, зважаючи на показники активності у екстрактах 

сліпих кишок, можна припустити, що вона є лише результатом просування 

хімусу із сліпих кишок в каудальному напрямку. Ліполітична активність у 

страусенят при цьому знижувалася з 3 до 30-добового віку в 2,7-3 рази. 

Відмитимо, що  показники, які характеризують загальну ліполітичну 
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активність в цій локалізації шлунково-кишкового каналу дослідної та 

контрольної групи тварин достовірно не відрізнялися один від одного. 

Розподіл сумарної ліполітичної активності екстрактів слизової 

оболонки відділів травного каналу страусенят наведений у таблиці 3.1.8. 

 

Таблиця 3.1.8. 

Сумарна ліполітична активність екстрактів слизової оболонки 

відділів кишечника при застосуванні Гуміліду, нмоль/л*с (
X

SX ± , n=10) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала 

кишка 

К 3,69±0,16 0,42±0,03ˆˆˆ 0,60±0,11 

Д 3,77±0,26 0,73±0,02*** 2,39±0,20** 

Сліпі кишки 
К 3,52±0,19 4,08±0,2 3,12±0,16ˆ 

Д 3,60±0,13 5,69±0,41** 5,92±0,40* 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи; 
+Р>0,95; 

++
 Р>0,99; 

+++
 Р>0,999 порівняно з даними на початок досліду; 

^Р>0,95; ^^ Р>0,99; ^^^ Р>0,999 порівняно з попереднім періодом;  

У слизовій оболонці дванадцятипалої кишки мають бути як ензими 

підшлункової залози адсорбовані на ворсинках, так і власні ензими. Умовно, 

основна роль ензимів адсорбованих на поверхні кишкових клітин, головним 

чином глікокаліксі, участь у мембранному травленні. Сумарна активність 

ліпази в екстрактах хімусу дванадцятипалої кишки знижувалася до 30-

добового віку у 8,7 разів, а потім до 60-добового віку зростав на 42,8% 

порівняно з попередніми періодами. Стосовно рівня загальної ліполітичної 

активності у екстрактах слизової оболонки порожньої та клубової кишок, то 

вона не реєструвалася. 

За впливу Гуміліду сумарна ліполітична активність у слизовій 

оболонці дванадцятипалої кишки у страусенят 30-добового віку була вища на 

73,8 % (Р>0,999), а в 60-добовому у 4 рази (Р>0,999). У екстрактах слизової 
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оболонки порожньої та клубової кишок ліполітична активність зареєстрована 

не була.  При цьому в екстрактах слизової оболонки сліпих кишок у 

страусенят контрольної групи загальна ліполітична активність була досить 

високою в 3-добовому віці та до 30-добового віку зросла на 15 % (Р>0,999) в 

порівнянні з цим показником у 3-добових тварин та до 60-добового віку 

знижувалася на 23 % (Р>0,95) порівняно з 30-добовими. 

У тварин, які вживали біологічно активну кормову добавку «Гумілід», 

реєструвалося підвищення ліполітичної активності у екстрактах слизової 

оболонки сліпих кишок на 39,4 % (Р>0,99) у 30-добовому та 89,7 % (Р>0,999) 

у 60-добовому віці. Активація ензимів слизової оболонки сліпих кишок 

відбувалася в більшій мірі, ніж хімусу: на 58 % (Р>0,99) в 30-добовому віці 

та 4% (Р>0,95) в 60-добовому, що може вказувати на активацію участі 

мембаннозв’язаних ензимів у процесі пристінкового травлення. Можна 

припустити, що цей процес активується за рахунок розвитку мікрофлори 

товстого кишечнику, що забезпечує покращення процесів як розщеплення 

жирів, так і їх засвоєння. У слизовій оболонці ободової кишки ліполітична 

активність не була зареєстрована.  

Окрім рівня активності ліполітичних ензимів у екстрактах хімусу та 

слизової оболонки відділів травного каналу було розраховано їх 

співвідношення, таблиця 3.1.9. Враховуючи дані наведені в табл. 3.1.9. 

можна констатувати долю участі мембраннозв’язаних ензимів на рівні 1/3 від 

рівня ліполітичних ензимів, що містяться в порожнині дванадцятипалої та 

сліпих кишок. Також можна припустити, що активність ліполітичних ензимів 

зареєстрована у екстракті слизової оболонки дванадцятипалої кишки може 

бути панкреатичного походження, та сорбована на глікокаліксі. 
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Таблиця 3.1.9. 

Співвідношення активності ліполітичних ензимів в екстрактах 

слизової оболонки до активності в екстрактах хімусу різних відділів 

шлунково-кишкового каналу у страусенят, % 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала кишка 
К 33,30 33,60 33,15 

Д 33,78 33,33 33,29 

Сліпі кишки 
К 33,11 25,47 19,46 

Д 33,61 31,68 33,18 

 

Ліполітичні ензими сліпих кишок можуть бути, як кишкового 

походження так і мікробного. Можна припустити, що розщеплення ліпідів у 

травному каналі страусів головним чином відбувається за рахунок 

порожнинних ензимів, а роль мембранного травлення в їх розщепленні не є 

вирішальною. 

Отже, визначений розподіл ліполітичних ензимів по відділам травного 

каналу у страусенят з 3 до 60-добового віку: у екстрактах підшлункової 

залози активність знижувалася на 42,13 % (Р>0,999), хімусу дванадцятипалої 

кишки на 83,66 % (Р>0,999), хімусу порожньої кишки на 79,94 % (Р>0,999), 

хімусу сліпих кишок навпаки зростала майже на 51 % (Р>0,999), слизової 

оболонки дванадцятипалої кишки знижувалася на 83,74 % (Р>0,999). 

У страусенят, які вживали біологічно активну кормову добавку 

«Гумілід», роль сліпих кишок у перетравленні та засвоєнні жирів 

збільшується, на відміну від тварин, яким його не додавали до раціону. 

Встановлено, що активуються процеси, як порожнинного так і пристінкового 

травлення, що може бути обумовлене активацією мембраннозв’язаних або 

сорбованих ензимів на слизовій облонці сліпих кишок. 

Таким чином, наявність у складі раціону Гуміліду сприяє підвищенню 

активності ліполітичних ензимів в різних локалізаціях травного каналу 
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страусенят, скороченню термінів формування ферментативної системи. Під 

дією Гуміліду збільшується доля участі ліполитичних ензимів сліпих кишок 

у процесі перетравлення ліпідів. Високий рівень активності ліполітичних 

ензимів страусенят можна вважати адаптивним фізіологічним механізмом, 

функціонування якого спрямоване на більш повне розщеплення ліпідів, 

кінцеві продукти яких інтенсивно використовуються організмом, що 

розвивається. 

Результати досліджень опубліковані у наукових працях [39, 90]. 

 

3.1.4. Активність целюлозолітичних ензимів у різних відділах 

травного каналу страусенят при застосуванні Гуміліду з 3- до  

60-добового віку 

 

У результаті проведення досліджень встановлено, важливу роль у 

перетравленні целюлози відіграє формування мікробоценозу сліпих кишок у 

страусенят починаючи з перших діб життя [70, 111, 115, 120, 146, 226, 269, 

270, 276, 277]. Тому дослідження співвідношення окремих ланок мікробних 

суспільств сліпих кишок страусенят, може дозволити, більш точно визначити 

ефект впливу біологічно активних речовин на стан мікрофлори кишечника та 

процес перетравлення клітковини [361, 398, 399].  

На сьогоднішній день з метою корекції складу мікрофлори у тварин 

використовуються різні засоби [95, 208, 252]. Вивчення та корекція складу 

мікрофлори у страусенят має першочергове значення у сфері наукових 

досліджень [278, 303, 305]. Нами досліджений розподіл активності 

амілолітичних, протеолітичних та ліполітичних ензимів у різних локалізаціях 

травного каналу страусенят в критичний період росту та встановлено 

підвищення інтенсивності процесів перетравлення вуглеводів, білків та 

ліпідів на тлі дії біологічно активної кормової добавки «Гумілід» [36, 37, 38, 

39, 76, 84, 90]. 
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Для страусенят в критичний період особливе значення має 

становлення і активізація процесу перетравлення рослинних волокон, який 

протікає за допомогою симбіотичних відносин з кишковими 

мікроорганізмами. Найвища активність процесів перетравлення целюлози 

відбувається у сліпих відростках за рахунок наявності мікрофлори (R. albus, 

R. flavefaciens, B. succinogenes) [360], яка прикріплюючись до субстрату 

виділяє ензими, що приймають участь у деструктуризації фрагментів рослин, 

руйнують молекули целюлози і забезпечують гідроліз олігосахаридів, які 

залишилися.  

В таблиці 3.1.10. наведена активність целюлозолітичних ензимів у 

сліпих кишках інтактних страусенят та за впливу «Гуміліду». 

 

Таблиця 3.1.10. 

Активність целюлозолітичних ензимів у хімусі сліпих кишок 

страусенят, од/г (
X

SX ± , n=10) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Сліпі кишки 
К 0,58±0,16 1,18±0,14 2,88±0,32 

Д 0,58±0,13 1,68±0,09* 3,91±0,07* 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

 

У страусенят в ранньому онтогенезі зафіксовано целюлозолітичну 

активність вже в 3-добовому віці. До 30-добового віку вона зросла в 2 рази 

(P>0,999) порівняно з 3-добовими тваринами, а до 60-добового в 2,4 рази 

(P>0,999) порівняно з 30-добовими страусенятами. У тварин, яким до раціону 

додавали біологічно активну кормову добавку «Гумілід» целюлозолітична 

активність у 30-добовому віці була на 42 % (P >0,95) вищою за показники 

тварин контрольної групи, а у 60-добовому віці в 2,3 рази вища порівняно з 
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30-добовими страусенятами та на 35,7 % (P >0,95) вища за показники тварин 

контрольної групи у відповідний період. 

Отже, у 60-добовому віці активність целюлозолітичних ензимів є 

достатньо високою для перетравлення кормів рослинного походження. В 

період з 3 до 60-добового віку целюлозолітична активність у страусенят 

зросла майже у 5 разів (P>0,999), а за додавання біологічно активної 

кормової добавки «Гумілід» – у 6,7 разів (P>0,999) за аналогічний період. 

У зв’язку із підвищенням активності ензиму, збільшенням розміру 

сліпих кишок на 26,7 % (P>0,95) [36] та зростанням кількості 

целюлозотітичних мікроорганізмів за впливу «Гуміліду» у 60-добовому віці 

страусенята можуть ефективно використовувати целюлозу в якості джерела 

енергії вже з двохмісячного віку.  

Також був вивчений склад мікрофлори сліпих кишок страусенят, в 

тому числі анаеробна флора, яка відіграє важливу роль у перетравленні 

клітковини. Інтенсивність обсіменіння анаеробними мікроорганізмами 

суттєво зростала в онтогенезі страусенят та наведена в таблиці 3.1.11. 

 

Таблиця 3.1.11. 

Кількість мікроорганізмів у сліпих кишках страусенят, lg КУО/г 

(
X

SX ± , n=10) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Біфідобактерії, 

х10
-5

 

К 0,52±0,04 1,10±0,01 1,26±0,02 

Д 0,53±0,07 1,10±0,01 1,40±0,01** 

E.coli, х10
-4

 

К 0,52±0,04 1,60±0,01 1,81±0,01 

Д 0,53±0,07 1,60±0,03 1,81±0,01 

К 0,52±0,04 1,71±0,01 1,79±0,01 

Д 0,53±0,07 1,75±0,01 1,90±0,01** 
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Продовження таблиці 3.1.11. 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Стафілококки, 

х10
-2

 

К 0,52±0,04 1,95±0,02 1,74±0,01 

Д 0,53±0,07 1,96±0,01 1,84±0,01** 

Лактобактерії,  

х 10
-2

 

К 0,24±0,06 0,42±0,06 0,58±0,05 

Д 0,30±0,04 0,42±0,06 0,54±0,06 

Ентерококки,  

х 10
-2

 

К 0,24±0,02 1,37±0,00 1,57±0,01 

Д 0,20±0,00 1,39±0,00* 1,66±0,01** 

Гриби, дріжджі, 

х 10
-2

 

К 0,14±0,11 0,22±0,05 0,25±0,03 

Д 0,14±0,11 0,27±0,03 0,16±0,03 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

За додавання до раціону страусенят біологічно активної кормової 

добавки «Гумілід» контамінація сліпих кишок анаеробними 

мікроорганізмами порівняно з тваринами контрольної групи практично не 

відрізнялася: 0,53±0,07 lg КУО/г у 3-добовому віці та 1,75±0,01 lg КУО/г у 

30-добовому віці. Проте в 60-добовому віці спостерігалася достовірна 

інтенсивна колонізація сліпих кишок анаеробними мікроорганізмами на рівні 

1,90±0,01 lg КУО/г (P>0,99) порівняно з тваринами контрольної групи. 

Що стосується інтенсивності колонізації хімусу сліпих кишок іншими 

мікроорганізмами, такими як E.coli, лактобактерії, гриби та дріжджі, то 

необхідно відмітити, що кількість цих мікроорганізмів в обох групах, 

контрольній та дослідній була в межах фізіологічної норми і достовірно не 

відрізнялася протягом всього досліду. Проте кількісні показники нормальної 

мікрофлори, яка відіграє важливу роль в антимікробному захисті 

макроорганізму (біфідобактерії, стафіло-, стрепто-, ентерококи) у тварин 

дослідної групи у 60-добовому віці зростали. Так кількість біфідобактерій 

зросла на 11,1% (P>0,99), стафіло-, ентерококи на 5,7–6,1 % (P>0,99) в 
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порівнянні тваринами контрольної групи, що свідчить про підвищення 

імунобіологічної реактивності у страусенят в критичний період росту на тлі 

застосування біологічно активної кормової добавки «Гумілід». 

Отже, активність целюлозолітичних ензимів у сліпих кишках 

страусенят з 3 до 60-добового віку зростала майже у 5 разів, на тлі додавання 

до раціону «Гуміліду» цей процес активізувався, активність ензимів, 

збільшилася у 6,7 разів. За впливу біологічно активної кормової добавки 

збільшувався також об’єм сліпих кишок та підвищувалася кількість 

мікроорганізмів, які розщеплюють компоненти рослинних кормів. 

Результати досліджень опубліковані у наукових працях [40, 90]. 

 

3.2. Гістологічні особливості органів травлення у страусенят в період 

росту від вилуплення до 60 діб за впливу Гуміліду 

 

Відомо, що виявлення структурних змін в органах і тканинах та їх 

об'єктивна оцінка за морфометричними критеріями дає можливість значно 

розширити та доповнити проведені дослідження, пов'язані з оцінкою впливу 

окремих факторів на живий організм, у тому числі різних кормових добавок і 

препаратів [9].  

У контрольній і дослідній групах тварин слизова оболонка 

дванадцятипалої кишки не має суттєвих відмінностей у цілому (Рис.3.2.1, 

3.2.2.).  

Переважають високі кишкові ворсинки довгі та прямі, іноді ворсинки 

злипаються по 3-4 разом. Деякі ворсинки на своїй верхівці розділяються на 

дві три гілки.  

В центрі ворсинок, поряд з капілярами, розташовані пучки гладких 

міоцитів, які є виростами м’язової пластинки. Ворсинки, а також крипти 

дванадцятипалої кишки страусенят мають велику кількість келихоподібних 

клітин.  
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Розмір ворсинок, кількість та ступінь десквамації клітин з апікальних 

відділів ворсинок свідчать про наявність активного процесу всмоктування. 

Однак, стан крипт, розташованих в основі ворсин, свідчить про те, що у 

дослідних групах страусенят більш посилені темпи відновлення ентероцитів.  

 

Рис. 3.2.1. Гістологічний зріз дванадцятипалої кишки страуса віком 

60-діб (контрольна група). Заб. гематоксилін та еозин, Leica DM 1000 

×400. 1- ворсинки слизової оболонки; 2- крипти; 3- м’язова оболонка. 

 

У дослідній групі спостерігається виражена проліферація у власній 

пластинці слизової оболонки навколо крипт та у стромі ворсин. У 

проліфератах    переважають    імунокомпетентні     клітини   – лімфоцити   й 

плазматичні клітини, також виявляються скупчення макрофагальних клітин. 

Крім того, відбувається виражене підвищення розмірів самих лімфоїдних 

фолікулів.  

У слизовій оболонці сліпих кишок ворсинки короткі та товсті, також 

достатня кількість крипт (Рис. 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5.). Кільцевий шар м’язів 

краще розвинений аніж поздовжній. 
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Рис.3.2.2. Гістологічний зріз дванадцятипалої кишки страуса віком 

60-діб (дослідна група). Заб. гематоксилін та еозин, Leica DM 1000 ×400.  

1- ворсинки слизової оболонки; 2- крипти; 3- м’язова оболонка; 4 – 

одношаровий призматичний епітелій з посмугованою облямівкою; 5-власна 

пластинка слизової оболонки; 6- підслизова основа слизової оболонки.  

Міжмязеві нервові волокна розвинені нерівномірно, епітелій крипт 

схожий на епітелій ворсинок, проте щіточкова частина облямівки в 2-3 рази 

тонша. Кишкові залози та ворсинки містять значну кількість келихоподібних 

клітин. Лімфоїдні елементи добре розвинені, особливо в стінці сліпих кишок. 

М'язова пластинка слизової оболонки й підслизова основа, а також судини 

МЦР, що забезпечують трофіку епітеліальних клітин, у страусенят 

контрольної та дослідної груп розвинені в однаковій мірі та перебувають у 

межах норми.  

На гістологічних препаратах підшлункової залози, як від інтактних 

(контрольної групи), так і від дослідних страусенят чітко проглядається 

часточкова структура органа, строма якого утворена пухкою волокнистою 

сполучною тканиною та формує капсулу і трабекули.  
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Рис. 3.2.3. Гістологічний зріз сліпої кишки страуса віком 60-діб 

(контрольна група). Заб. гематоксилін та еозин, Leica DM 1000 ×200.  1-

ворсинка; 2 – крипта слизової оболонки; 3 – ентероцити з посмугованою 

облямівкою; 4 – келихоподібні клітини; 5 – сполучнотканинна строма 

ворсинки; 6 – м’язова пластинка слизової оболонки. 

 

 

Рис. 3.2.4. Гістологічний зріз сліпої кишки страуса віком 60-діб 

(дослідна група). Заб. гематоксилін та еозин, Leica DM 1000 ×200. 

 1 - ворсинка; 2 – крипта слизової оболонки; 3 – ентероцити з 

посмугованою облямівкою; 4 – келихоподібні клітини; 5 – сполучнотканинна 

строма ворсинки; 6 – м’язова пластинка слизової оболонки. 
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Рис. 3.2.5. Гістологічний зріз сліпої кишки страуса віком 60-діб 

(дослідна група). Заб. гематоксилін та еозин, Leica DM 1000 ×200. 

1 – одношаровий призматичний епітелій з посмугованою облямівкою; 2 – 

крипта; 3 – власна пластинка; 4 – лімфоїдні утворення; 5 – келихоподібні 

клітини; 6 – м’язова оболонка; 

 

Рис. 3.2.6. Гістологічний зріз підшлункової залози страуса віком 60-

діб (контрольна група). Заб. гематоксилін та еозин, Leica DM 1000 ×200. 

1 – кінцеві відділи залози;  2 – панкреатичний острівець (Лангерганса); 

 3 – інсулоцити; 4 – пухка сполучна тканина. 
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Рис. 3.2.7. Гістологічний зріз підшлункової залози страуса віком 60-

діб (дослідна група). Заб. гематоксилін та еозин, Leica DM 1000 ×200. 

1-кінцеві відділи залози; 2- панкреатичний острівець (Лангерганса) 3-

інсулоцити; 4-кровоносний капіляр; 5-ацинуси підшлункової 

залози(панкреатоцити); 6- сполучна тканина. 

 

Паренхіма залози утворена секреторним епітелієм. 

Завнішньосекреторна частина паренхіми залози складається з кінцевих 

відділів трубчастої, альвеолярної та альвеолярно-трубчастої форми. Клітини 

кінцевих відділів пірамідальної форми з розширеною основою та більш 

вузькою вершиною.  

В клітинах чітко видно поділ на апікально-зернисту та базальну зони.  

Початкові ділянки вивідних шляхів, розташовані всередині кінцевих відділів, 

утворені шаром плоских клітин. Дрібні внутрішньо часточкові протоки 

також вистелені плоским епітелієм, більш крупні – кубічним.  

Міжчасточкові протоки, залежно від калібру утворені одношаровим, 

кубічним або циліндричним епітелієм. Ендокринна паренхіма представлена 

поодинокими скупченнями округлих, овальних та полігональних клітин – 

панкреатичними острівцями (Лангерганса). Вони відділяються від ацинарної 
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паренхіми тонкими прошарками сполучної тканини та фарбуються у більш 

світлий колір (при забарвленні гематоксиліном з еозином). Острівці 

відрізняються тим що мають невеликі розміри. У стінці протоки 

підшлункової залози знаходиться значна кількість залоз ацинарної природи. 

Отже, в результаті проведених досліджень встановлено, що стан крипт, 

розташованих в основі ворсин дванадцятипалої кишки, свідчить про те, що у 

дослідній групі страусенят більш посилені темпи відновлення ентероцитів. У 

тканинах підшлункової залози, слизової оболонки дванадцятипалої та сліпих 

кишок, тварин досліджуваних груп суттєвих відмінностей не виявлено. 

 

3.3. Концентрація іонів гідрогену хімусу різних відділів травного каналу 

страусенят 

 

Особливістю кишкового травлення у птиці порівняно з ссавцями є 

вища концентрація іонів гідрогену, тобто більш низьке рН середовища у всіх 

відділах травного каналу, про що свідчать результати представлені в таблиці 

3.3.1. 

Рівень рН у дванадцятипалій кишці у тварин дослідної групи на 9 % 

був нижче, ніж у страусенят контрольної групи, різниця не вірогідна, проте є 

тенденція до стійкої залежності. У порожній кишці рН вірогідно знижувався 

на 11 % (P>0,99) відносно контролю у страусенят дослідної групи. Стосовно 

рівня рН у клубовій кишці різниця взагалі не спостерігалася. 

Таблиця 3.3.1. 

Рівень рН у хімусі відділів травного каналу страусенят при застосуванні 

біологічно активної кормової добавки «Гумілід» (
X

SX ± , n=3) 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала 

кишка 

К 5,49±0,11 5,79±0,13 5,57±0,17 

Д 5,26±0,05 5,42±0,19 5,05±0,17 
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Продовження таблиці 3.3.1. 

Локалізація Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Порожня кишка 
К 5,25±0,10 5,45±0,12 5,92±0,14 

Д 5,36±0,15 5,44±0,15 5,22±0,08*** 

Клубова кишка 
К 5,54±0,23 5,38±0,12 5,27±0,29 

Д 5,39±0,07 5,26±0,05 5,30±0,32 

Сліпі кишки 
К 4,60±0,03 4,62±0,07 4,58±0,14 

Д 4,35±0,11 4,69±0,11 5,15±0,34* 

Ободова кишка 
К 4,34±0,11 4,72±0,13 4,53±0,18 

Д 4,36±0,06 5,64±0,26 6,03±0,25* 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

В сліпих кишках різниця рівнів рН складала 12 % (P>0,99), у тварин 

дослідної групи кислотність була нижча за тварин контрольної групи, що 

може свідчити про наявність більшої кількості коротко ланцюгових жирних 

кислот у хімусі сліпих кишок тварин дослідної групи. 

У тварин дослідної групи рівень рН в ободовій кишці вірогідно 

відрізнявся від тварин контрольної групи на 33,1 % (Р>0,999), і був слабо 

кислим. Це дає можливість зробити припущення, що тварини за додавання до 

раціону біологічно активних речовин гумінової природи здатні до 

перетравності клітковини в більш ранньому віці. Вищий рівень рН може 

свідчити про більш швидке засвоєння ЛЖК в травному каналі страусенят, так 

як розщеплення клітковини відбувається з утворенням оцтової, пропіонової, 

масляної та інших кислот, що має закислювати середовище травного каналу, 

а цього не відбувається. 

Результати досліджень опубліковані у наукових працях [36, 76]. 
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3.4 Динаміка розвитку відділів шлунково-кишкового каналу у 

страусенят в онтогенезі до 60-добового віку при застосуванні Гуміліду 

 

Довжина відділів травного каналу страуса в онтогенезі за впливу 

біологічно активної кормової добавки «Гумілід» представлена в таблиці 

3.4.1. Було встановлено позитивний вплив Гуміліду на загальну протяжність 

травного каналу страусенят як в 30-добовому, так і в 60-добовому віці. В 30-

добовому віці тварини дослідної групи за показниками протяжності травного 

каналу переважали контрольних на 36 % (Р>0,99). У 60-добовому віці 

тварини, яким до раціону додавали Гумілід, за довжиною травного каналу 

переважали показник тварин, які не вживали добавку, лише на 17 % (Р>0,99). 

Таблиця 3.4.1.  

Довжина відділів травного каналу страуса в динаміці росту при 

застосуванні біологічно активної кормової добавки «Гумілід»,  

см (
X

SX ± , n=3) 

Показник Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Стравохід 
К 17,00±0,58 28,68±3,82 34,33±1,45 

Д 16,67±0,88 28,33±0,88 34,67±2,67 

Залозистий шлунок: 

довжина 
К 11,67±0,88 17,20±0,23 22,40±0,16 

Д 11,67±1,20 21,00±0,58** 32,00±0,23*** 

ширина 
К 7,50±0,29 10,03±0,23 13,67±0,20 

Д 7,50±0,50 12,53±0,29** 19,53±0,29*** 

 М’язовий шлунок: 

довжина 
К 6,50±0,29 8,60±0,12 11,20±0,08 

Д 6,33±0,33 10,50±0,29** 16,00±0,12*** 

ширина 
К 4,00±0,29 5,01±0,12 6,84±0,10 

Д 3,83±0,44 6,27±0,15** 9,77±0,15*** 
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Продовження таблиці 3.4.1. 

Показник Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Дванадцятипала 

кишка 

К 20,50±0,50 32,67±4,81 44,33±4,84 

Д 20,17±0,83 43,33±1,76* 51,67±3,48* 

Порожня кишка 
К 84,33±0,88 125,00±13,23 221,00±20,52 

Д 83,67±0,88 219,67±16,44* 279,67±22,21 

Клубова кишка 
К 13,33±0,88 29,33±0,67 38,33±0,88 

Д 13,00±0,58 41,00±3,46* 50,33±2,67* 

Сліпі кишки: 

права 
К 13,33±0,88 29,33±0,67 38,33±0,88 

Д 13,00±0,58 41,00±3,46* 50,33±2,67* 

ліва 
К 12,00±1,15 25,33±1,33 35,33±2,33 

Д 12,00±0,58 38,00±4,04* 43,00±3,79* 

Ободова кишка 
К 181,33±2,08 286,67±15,25 400,67±5,81 

Д 179,33±1,76 453,33±18,44 468,00±3,18 

Пряма кишка 
К 5,00±0,50 9,52±1,23 11,94±1,27 

Д 4,83±0,17 9,84±1,27 12,04±1,25 

Довжина тонкого 

кишечника 

К 116,83±0,93 187±6,23 303,66±8,74 

Д 118,17±1,30 304±7,22** 381,67±9,45* 

Довжина товстого 

кишечника 

К 209,17±2,74 350,85±14,62 486,27±12,57 

Д 211,67±3,61 542,17±16,80** 573,37±12,72* 

Загальна довжина 

кишечника 

К 326,00±3,50 537,85±1,55 789,93±1,61 

Д 329,83±4,81 846,17±2,00** 955,04±1,73* 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

Довжина стравоходу у страусенят в 30-добовому віці складала 82 % 

(Р>0,999) від довжини в 60 добовому віці. Цей факт свідчить про те, що 

формування стравоходу найбільш інтенсивно проходить в перші місяці 
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життя. В цілому стравохід у страусів доволі вузький (діаметр 0,5 ±0,02 см), 

лише початкова і кінцева ділянка стравоходу мають більш широкий просвіт.  

В тонкому кишечнику відбуваються основні процеси поетапного 

ферментативного розщеплення поживних речовин. Функціональний стан 

дванадцятипалої кишки обумовлює інтенсивність травних процесів в інших 

відділах травного каналу та має прямий зв’язок з загальним метаболізмом 

усього організму птиці. Довжина дванадцятипалої кишки у страусенят 

дослідної групи в 30-добовому віці на 32,6 % (Р>0,95), а у 60-добовому віці 

на 16,5 % (Р>0,95) була вища за контрольну. Порожня кишка у тварин 

дослідної групи у 30-добовому віці була довша на 75% (Р>0,95) за контроль. 

У 60-добовому віці ця кишка у тварин, які споживали Гумілід, довша лише 

на 26 %. Клубова кишка і в 30 і в 60-добовому віці була довша у тварин 

дослідної групи більш ніж на 30 % (Р>0,95), що може свідчити про швидкість 

формування травного каналу за додавання біологічно активної кормової 

добавки гумінової природи «Гумілід». Скорочення термінів формування 

тонкого кишечника надає можливість раннього переведення тварин на 

раціони дорослих тварин і обумовлює зниження собівартості продукції 

страусівництва. 

Сліпа та ободова кишки – це ферментаційні камери, в яких 

продукуються коротколанцюгові жирні кислоти. Ця функція кишок дещо 

схожа на фізіологію травлення коней та корів. Довжина сліпих кишок у 

тварин дослідної групи в 30-добовому віці на 45 % (Р>0,95) вища, за 

показники контрольної групи в аналогічний термін. У 60 діб показники 

довжини сліпих кишок перевищують дані отримані у контрольній групі на 27 

% (Р>0,95). Ободова кишка у тварин контрольної групи в 30-добовому віці 

мала довжину вдвічі менше, ніж у тварин дослідної групи. Проте, до 60-

добового віку різниця в довжині кишок згладилася і складала лише 16 % на 

користь дослідної групи. Пряма кишка у страусів 30-добового та 60-добового 

віку суттєвої різниці між контрольною та дослідною групами не мала. В 
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товстому відділі кишечника, головним чином, відбувається всмоктування 

необхідних речовин та перетравлення клітковини за рахунок ензимів 

мікробіологічного походження. На товстий кишечник у страусів припадає 

близько 60 % від довжини усього травного каналу.  

Підводячи підсумок, можемо стверджувати, що введення кормової 

добавки гумінової природи до основного раціону страусенят позитивно 

впливає на швидкість розвитку травного каналу. рН у страусенят вдається 

приблизити до рівня рН у дорослих страусів. Це є сприятливим за умов 

промислового вирощування птахів та може надати можливість більш 

скорішого переведення їх на раціони з високим вмістом клітковини.  

Результати досліджень опубліковані у наукових працях [36, 76]. 

 

3.5. Біохімічні показники сироватки крові та фізіологічні показники 

страусенят в період від вилуплення до 60-добового віку за дії Гуміліду. 

 

Загальний фізіологічний стан протягом усього періоду спостереження у 

контрольній і дослідних групах залишався задовільним.  

У процесах травлення одне з провідних місць займає процес 

розщеплення та засвоєння білків. Це пояснюється не тільки тим, що білки є 

основними структурними елементами клітин, але головним чином, самою 

природою білків, їх багатогранними специфічними фізико-хімічними та 

біологічними властивостями, притаманними їм, як носіям життя. 

Для вивчення впливу Гуміліду, як кормової добавки до раціону 

страусенят на рівень метаболізму білків, проводилось дослідження рівня 

загального білка сироватки крові, а також ряду інших показників, що 

характеризують білковий обмін в організмі тварин [29, 58, 157, 154, 275]. 

Відомо, що білки крові найчастіше використовуються у процесах 

метаболізму як пластичний матеріал. Особливо активне їх використання 

спостерігається у страусенят в ранньому онтогенезі враховуючи той факт, 
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що до 60 добового віку їх маса збільшується в 7-8 разів порівняно з масою 

після вилуплення [187]. 

З даних, наведених у таблиці 3.5.1.  видно, що у страусенят контрольної 

та дослідної груп вміст загального білка, альбумінів та глобулінів крові, до 

випоювання Гуміліду вірогідно не відрізнявся і був майже однаковим. Після 

введення до загальногосподарського раціону Гуміліду у групі тварин, яким 

вводили добавку вірогідно підвищився вміст загального білка у 30-добовому 

та 60-добовому віці, що вище на 15,4 % (Р>0,999) та 11,1 % (Р>0,999) 

відповідно показників у страусенят контрольної групи.  

Таблиця 3.5.1.  

Вміст загального білка та білкових фракцій у сироватці крові 

страусенят, (
X

SX ± , n=10) 

Показник Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Загальний білок, г/л 
К 33,16±2,64 39,52±1,16 44,23±1,01 

Д 30,56±1,68 45,62±1,44*** 49,14±0,31*** 

Альбуміни, % 
К 46,81±2,23 46,51±2,33 49,84±2,46 

Д 46,56±2,21 49,20±3,79** 53,14±1,25** 

α-1- глобуліни, % 
К 8,10±1,15 9,42±2,27 8,34±1,51 

Д 8,18±1,16 8,16±1,32 7,55±0,39 

α-2-глобуліни, % 
К 11,73±1,22 10,57±0,68 9,92±0,59 

Д 12,01±1,21 10,25±1,28 9,02±0,50 

β-глобуліни, % 
К 13,81±0,91 13,64±1,35 11,94±1,78 

Д 13,78±0,90 13,07±0,93 11,15±0,62 

γ-глобуліни, % 
К 19,55±0,71 19,86±1,52 19,96±1,11 

Д 19,47±0,73 19,32±1,88 19,28±0,60 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 
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Нами вперше в Україні було проведено дослідження білкових фракцій у 

страусенят 3-60-добового віку. Дослідження окремих фракцій білка має 

велике значення, так як дає можливість спостерігати динаміку 

співвідношення окремих білків за впливу біологічно активних речовин [43]. 

Альбуміни сироватки крові виконують три основних функції: створюють 

колоїдно-осмотичний тиск плазми, можуть швидко реалізовуватися, як 

резерв білка, переносять екзо- та ендогенні речовини. Крім того, відомо, що 

половина всього кальцію пов’язана з альбуміном [33]. 

Після введення до раціону добавки, рівень альбумінів у дослідній групі 

страусенят у 60-добовому віці, вірогідно підвищився відносно до даних 

контрольної групи на 5,7 % (Р>0,95). Рівень вмісту α-1- глобулінів, α-2-

глобулінів, β-глобулінів та γ- глобулінів достовірно не змінювався протягом 

експерименту як в контрольній так і в дослідній групах страусенят.  

На наш погляд, більш високий рівень білка у дослідних страусенят 

відносно до даних контрольних тварин з одного боку, може вказувати на 

активування обміну білків та накопичення його для забезпечення приросту 

маси тіла, а з іншого – як наслідок поліпшення перетравності кормів та 

кращого засвоєнням поживних речовин, що входять до складу раціону 

(табл.3.6.1.). 

Отже, результати досліду показали, що включення до раціону 

страусенят «Гуміліду» сприяло підвищенню рівня білка у сироватці крові за 

рахунок синтезу альбумінів. 

Для вивчення особливостей процесів травлення та можливих його змін 

при додаванні у раціон страусенят кормової добавки «Гумілід» проведено 

дослідження біохімічних показників у сироватці крові тварин. Динаміка змін 

показників в онтогенезі представлена у таблиці 3.5.2. 



80 

 

 

Таблиця 3.5.2.  

Біохімічні показники сироватки крові страусенят в період від 

вилуплення до 60-добового віку за дії Гуміліду, (
X

SX ± , n=10) 

Показник Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

К 493,62±10,56 724,12±60,23 835,07±65,01 

Д 521,23±8,94 722,47±62,67 837,98±68,29 

Креатинін, 

мкмоль/л 

К 37,14±0,84 36,82±0,92 43,72±1,35 

Д 37,43±0,71 42,36±1,85* 48,27±0,84* 

АсАТ, ммоль/год/л 
К 1,87±0,09 2,26±0,10 2,56±0,15 

Д 1,77±0,10 2,24±0,06 2,41±0,11 

АлАТ, 

ммоль/год/л 

К 0,48±0,02 0,57±0,04 0,81±0,07 

Д 0,48±0,02 0,52±0,03 0,70±0,03 

γ-

глутамілтранспеп- 

тидаза, Од/л 

К 2,70±0,06 5,95±0,56 8,78±0,72 

Д 2,56±0,08 5,32±0,47 8,58±0,72 

Лужна фосфатаза, 

Од/л 

К 342,62±3,04 232,20±27,47 255,34±13,69 

Д 341,58±3,62 306,44±10,56* 310,01±16,44* 

α-амілаза, г/год/л  
К 134,93±2,27 146,75±11,44 189,50±3,54 

Д 133,35±2,52 173,71±6,25*** 202,31±1,61*** 

Глюкоза, ммоль/л 
К 6,97±0,29 16,79±0,40 13,64±1,56 

Д 6,48±0,33 20,65±1,13** 19,64±0,55** 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

Після додавання до питної води страусенятам дослідної групи 

концентрація сечової кислоти у сироватці крові відповідно до показників 

контрольної групи достовірно не змінювалася протягом досліду. Порівняно з 

вмістом сечової кислоти на початок експерименту було встановлене 

вірогідне її підвищення на 40-46 % у 30-добовому віці та 15-16% у 60-
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добовому віці порівняно з попередніми періодами досліджень (Р>0,999). 

Проте показники залишалися в межах фізіологічної норми для страусів 324-

853 мкмоль/л [286] 

Креатинін в організмі утворюється з креатину (метилгуанідиноцтової 

кислоти) у результаті процесу дегідратації і характеризує рівень обміну 

білків у різних тканинах, у тому числі м’язової. Норма вмісту креатиніну у 

сироватці крові страусенят у межах 30–50 мкмоль/л [187]. На початок 

досліду показники хімусу креатиніну між тваринами контрольної та 

дослідної групи вірогідно не відрізнялися. Після додавання біологічно 

активної добавки гумінової природи рівень креатиніну у сироватці крові 

страусенят дослідної групи підвищився, як у 30 так і 60-добовому віці на 15,0 

% (Р>0,95) та 10,4 % (Р>0,95) у відповідні періоди порівняно з даними 

контрольної групи.  

Отже, наведені результати, біохімічних досліджень показників обміну 

азоту у сироватці крові, свідчать про те, що введення до 

загальногосподарського раціону страусенят Гуміліду, як кормової добавки, 

позитивно впливає на метаболічні процеси.  

При встановленні впливу на організм тварин нових препаратів та 

кормових добавок велике значення має дослідження активності ензимів, що 

дозволяють оцінити ступінь адаптації птиці до біологічно активних речовин, 

які досліджуються, а також можливі патологічні зміни в організмі [103]. При 

вивченні дії Гуміліду на організм страусенят, встановлювали активність 

аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, 

гамаглутамілтранспептидази та лужної фосфатази у сироватці крові. Ці 

ензими крові, у страсуенят відіграють важливу роль у обміні білків і у 

взаємозв’язку з обміном вуглеводів.  

Показники активності АсАТ та АлАТ на початок досліду у сироватці 

крові контрольної та дослідної птиці вірогідно не відрізнялись. Протягом 

експерименту активність АлАТ мала тенденцію до зростання на 18 % 
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(Р>0,999), а АсАТ збільшувалася на 20,8 % (Р>0,999) у 30-добових тварин 

контрольної групи. У групі страусенят, яким додавали Гумілід активність 

АлАТ, також мала тенденцію до росту, збільшилася на 8,3 % (Р>0,999), 

активність АсАТ зросла на 26,5 % (Р>0,999) за аналогічний період. 

До 60 добового віку активність вищезазначених ензимів продовжувала 

зростати у тварин контрольної групи активність АсАТ зросла на 13,2 %, у 

дослідних тварин на 7,5 % (Р>0,99). Активність АлАТ мала тенденцію до 

росту на 42,1 % (Р>0,99) та 34,6 % (Р>0,99) у тварин відповідних груп. 

Незважаючи на ріст активності ензимів протягом досліду, як у дослідних так 

і контрольних тварин, рівень ензимів у сироватці крові знаходився в межах 

норми [264, 263], що може вказувати на відсутність токсичного впливу 

Гуміліду та наявність гепатопротекторних властивостей кормової добавки. 

Активність ГГТ на початок досліду у страусенят контрольної та 

дослідної груп була майже однакова та вірогідно не відрізнялась. Після 

введення до раціону страусенят Гуміліду активність цього ензиму у 

страусенят дослідної групи суттєво не змінилась відносно тварин 

контрольної групи. У досліджуваних тварин обох груп рівень ГГТ у 

сироватці крові у 30-добовому віці зріс порівняно з даними на початок 

досліду більш ніж у 2 рази (Р>0,999), а у 60-добовому віці у 1,5 рази 

(Р>0,999), порівняно з 30-добовими страусенятами.  

Активність лужної фосфатази на початок досліду, як у контрольній, так і 

у дослідних групах була майже однаковою та мала не вірогідну різницю. У 

період з 3 до 30-добового віку у тварин контрольної групи рівень активності 

ензиму знизився на 33,0 % (Р>0,999), а з 30 до 60- добового віку підвищився 

на 9,0 % (Р>0,999), проте був нижчим за показники тварин на початок 

досліду на 25,5 % (Р>0,999). Рівень лужної фосфатази у страусенят дослідної 

групи протягом експерименту знаходився у більш вузькому діапазоні від 

306,44±10,56 Од/л до 341,58±3,62 Од/л, та був на 31,9 % (Р>0,95) та 21,4 % 
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(Р>0,95) вищим за показники контрольної групи у 30 та 60 добовому віці 

відповідно. 

Отже, підвищення активності лужної фосфатази у сироватці крові 

страусенят у період активного росту є необхідною адаптивною реакцією їх 

організму. У цей період активність лужної фосфатази, у крові зростає за 

рахунок, очевидно кісткового ізоензиму і забезпечується інтенсивним 

функціонуванням остеобластів, а наявність у раціоні біологічно активних 

речовин сприяє зростанню активності ензиму. 

Важливе місце у здійсненні різноманітних фізіологічних функцій в 

організмі птиці належить вуглеводам і зокрема, глюкозі. Наприклад, при 

окисненні вуглеводів клітини та тканини отримують енергію, яка може 

акумулюватись у макроергічних сполуках три-, ди- та мононуклеотидів, а 

при необхідності, ці сполуки розщеплюються і віддають необхідну енергію 

для потреб живого організму. Враховуючи важливу роль глюкози у процесах 

обміну речовин, нами проведено вивчення можливих змін її рівня у 

сироватці крові під впливом Гуміліду при додаванні його до питної води 

страусенятам. Рівень активності α-амілази у сироватці крові залежить від 

активності травних секретів та проникності мембран клітин в організмі 

тварин. Нами встановлено, що активність α-амілази сироватки крові 

протягом експерименту у страусенят була неоднаковою.  

До випоювання Гуміліду, рівень глюкози у сироватці крові страусенят 

обох груп був майже однаковий і коливався у межах 6,48-6,97 ммоль/л. Після 

введення до раціону Гуміліду у тварин дослідної груп у 30-добовому віці 

рівень глюкози збільшився на 22,9 % (Р>0,99) а у 60-добовому на 43,98 % 

(Р>0,99) порівняно з даними контрольної групи.  

При дослідженні активності α-амілази сироватки крові, було 

встановлено, що вона зростає у страусенят дослідних груп, як порівняно з 

переддослідним періодом, так і порівняно з активністю ензиму страусенят 

контрольної групи. Протягом експерименту встановлено вірогідне 



84 

 

 

підвищення активності α-амілази у сироватці крові 30 добових страусенят на 

18,3 % (Р>0,999), яким додавали кормову добавку «Гумілід». Активність α-

амілази у згаданих вище тварин 60-добового віку дослідної групи, була 

вищою порівняно з відповідним показником у тварин контрольної групи на 

6,7 % (Р>0,999).  

Глюкоза у страусів, як і у тварин інших видів, відіграє важливу роль у 

здійсненні різноманітних фізіологічних функцій. Інтенсивний ріст, вимагає 

великої кількості енергії, одним з джерел якої є глюкоза. При її окисненні, в 

організмі страусенят збільшується надходження енергії, яка і 

використовується для активного росту та розвитку. Зростання рівня глюкози 

у крові дослідних страусенят одночасно з підвищення активності α-амілази 

хімусу свідчить про більше надходження глюкози у кров при перетравленні 

крохмалю корму, що сприяє подальшому її використанню тканинами, яким 

необхідна енергія. Дослідження окремих показників, які характеризують 

обмін речовин дає можливість цілеспрямовано впливати на процеси 

травлення, всмоктування та засвоєння поживних речовин. 

Середня маса страусенят до введення біологічно активної добавки 

гумінової природи у контрольній та дослідній групах вірогідно не 

відрізнялась. Жива маса страусенят під час проведення досліду контрольній 

та дослідній групах суттєво різнилася. Результати контрольного зважування 

страусенят до та під час експерименту наведені у таблиці 3.5.3.  

Аналізуючи представлену табл. 3.5.3. видно, що середня маса страусенят 

3-добового віку вірогідно не відрізнялась між контрольною та дослідною 

групами. Проте вже в 30-добовому віці маса дослідних тварин була більшою 

на 8 %, а у 60-добових на 12 % порівняно з тваринами контрольної групи. 

Слід відзначити, що однорідність стада у тварин дослідної групи також була 

вищою. При однорідності поголів’я на початок експерименту 77 %, у 60 

добовому віці цей показник був на рівні 62 % у дослідній та 39 % у 

контрольній групах.  
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Таблиця 3.5.3. 

Показники росту та збереженості страусенят (
X

SX ± , n=10) 

Показник Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Середня маса, кг 
К 0,90±0,11 3,37±0,84 6,37±1,69 

Д 0,88±0,11 3,66±0,71** 7,17±1,63** 

Збереженість, % 
К 100 87,1 80,2 

Д 100 95,0 90,1 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

Поведінка тварин формується та проявляється залежно від стану 

внутрішнього середовища організму, впливу зовнішніх факторів та постійно 

змінюється. В одному випадку це допомагає пристосовуватися до змін умов 

існування, а в іншому – може носити негативний характер та призводить до 

стресу у тварин [85].  

За термін проведення експерименту тварини зберігали рухливість і 

адекватну реакцію на зовнішні подразники. Кормова поведінка була 

адекватна у контрольній та дослідній групах. Порушень у прийомі води та 

комбікормі не встановлено. Пір’я страусенят контрольної та дослідної груп 

гарно прилягало до поверхні тіла, стан видимих слизових оболонок без 

істотних змін.  

Результати дослідження основних фізіологічних показників контрольних 

та дослідних страусенят: температури тіла, кількості серцевих поштовхів та 

дихальних рухів за одну хвилину наведені у таблиці 3.5.4. З аналізу даних 

наведених у табл. 3.5.4. показники температури тіла у дослідних страусенят 

були в межах фізіологічної норми (38,0–40,0ºС) протягом всього періоду 

експерименту.  

У страусенят контрольної та дослідної групи серцевий поштовх був 

добре виражений і за весь період досліджень частота серцевих скорочень 
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суттєво не змінювалась, тобто перебувала у межах величин норми (до 160 

ударів за хвилину).  

Таблиця 3.5.4. 

Основні фізіологічні показники страусенят (
X

SX ± , n=10) 

Показник Група 
Вік страусенят, діб 

3 30 60 

Температура, Сº 
К 39,7±0,2 39,6±0,7 39,2±0,7 

Д 39,5±0,2 39,4±0,7 39,1±0,6 

Кількість серцевих 

поштовхів за хв. 

К 139,0±4,00 97,0±4,00 92,00±5,00 

Д 141,0±3,00 95,0±4,00 94,00±2,00 

Кількість 

дихальних рухів за 

хв. 

К 50,0±2,00 31,0±1,00 18,00±1,00 

Д 49,0±2,00 28,0±1,00 18,00±1,00 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

Стосовно частоти дихання у страусенят контрольної та дослідної груп 

вірогідних змін за весь період спостереження не відзначалося. Кількість 

дихальних рухів була також у межах величин норми.  

Отже, застосовування біологічно активної кормової добавки гумінової 

природи істотно не впливало на температуру тіла, а також кількість серцевих 

поштовхів та дихальних рухів за хвилину у страусенят, про що вказує 

відсутність вірогідної різниці між контрольними та дослідними значеннями. 

Всі вище перераховані показники знаходились у межах норми. 
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3.6. Перетравність поживних речовин раціону піддослідними 

страусенятами та баланс Нітрогену в їх організмі. 

 

Визначення перетравності поживних речовин корму та вивчення 

характеру обмінних процесів в організмі страусів є одним з важливих 

методів оцінки ефективності травлення. Ступінь забезпечення страусенят, 

поживними речовинами, крім наявності їх у необхідній кількості у 

кормосуміші, визначається рівнем засвоюваності та використанням їх в 

організмі. 

Хімічний склад кормів може дати інформацію тільки про загальний 

вміст поживних речовин у кормі і не може повністю характеризувати його 

поживність. А як відомо, поживність корму залежить не тільки від хімічного 

складу, а й від його перетравності. Чим більше поживних речовин 

перетравлюється у травному каналі тварин, тим менше їх буде виділено з 

послідом, а значить більше засвоєно і трансформовано в продукцію. 

Оскільки на перетравність поживних речовин раціону у страусенят може 

впливати ціла низка різних чинників, у тому числі і досліджувані нами 

біологічно активні речовини. На фоні наукового-господарського 

експерименту провели балансовий дослід з визначення перетравності і 

засвоєння поживних речовин. Проведені дослідження дали змогу виявити 

характер змін у перетравності поживних речовин корму під впливом 

досліджуваних факторів, які представлені у таблиці 3.6.1. 

Встановлено, що використання біологічно активної кормової добавки 

гумінової природи сприяє кращому засвоєнню основних поживних речовин 

корму (табл.3.6.1.). 
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Таблиця 3.6.1. 

Перетравність поживних речовин страусенятами, % (
X

SX ± , n=3) 

Показник Група 
Вік страусенят, діб 

60 

Суха речовина 
К 74,88±0,35 

Д 76,13±0,53 

Органічна речовина 
К 75,43±0,35 

Д 77,00±0,49 

Сирий протеїн 
К 64,61±0,48 

Д 68,22±0,31** 

Сира клітковина 
К 57,12±0,49 

Д 62,05±0,20** 

Сирий жир 
К 48,04±0,16 

Д 52,89±0,56** 

БЕР 
К 83,58±0,29 

Д 83,78±0,67 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

Аналіз показників перетравності поживних речовин показує, що рівень 

перетравності сухої речовини, органічної речовини та БЕР у страусенят 

контрольної та дослідних груп достовірно не відрізнялися. Рівень 

перетравності сирого протеїну у страусенят дослідної групи був вищим на 

5,59 % (Р>0,99). Перетравність сирого жиру також була вище у страусенят 

яким випоювали Гумілід на 10,1 % (Р>0,99) порівняно із страусенятами які 

його не вживали. Показники перетравності клітковини у тварин дослідної 

групи також були вищими на 8,63 % (Р>0,99). 

Враховуючи вищезазначене можна констатувати, що застосування 

біологічно активної кормової добавки «Гумілід» з екологічно чистого торфу 
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сприяє підвищенню перетравності поживних речовин в організмі страусів на 

початку онтогенезу. 

У складних процесах обміну речовин між організмом і зовнішнім 

середовищем ведуче місце належить білковому обміну. Це пояснюється 

понад усе властивими білкам специфічними фізико-хімічними і біологічними 

властивостями, які характеризують їх як носіїв життя, а також тим, що вони 

складають структурні елементи клітин і в кінцевому підсумку визначають 

продуктивність сільськогосподарських тварин і птиці. 

Відоме положення, що «організм тварин живе не тільки тим, що 

споживається, а і тим, що перетравлюється та всмоктується» притаманно 

також і білку. Тому ми в своїх дослідженнях виходили з того, що показники 

перетравності не повною мірою характеризують долю усіх поживних 

речовин, які надійшли в організм страусенят і вважали за потрібне визначити 

баланс Нітрогену, який є показником ступеня його використання, так як він 

найбільш влучно відображає інтенсивність синтезу органічних речовин. 

Результати балансового досліду показали, що додавання біологічно 

активної кормової добавки «Гумілід» страусенятам позитивно вплинуло на 

використання ними азотистих речовин корму. Для встановлення кількості 

засвоєного Нітрогену, нами було розраховано співвідношення між 

Нітрогеном прийнятим з кормом та виділеним з послідом (таблиця 3.6.2.).  

Дані наведені в таблиці свідчать, що до організму страусенят обох груп, 

дослідної та контрольної надійшла майже однакова кількість Нітрогену – 

3,21 г. Проте з послідом його виділилося з організму контрольної групи 

більша кількість – на 8,33 % відносно даних дослідної групи. 

Оцінюючи середньодобовий баланс Нітрогену слід підкреслити, що 

тварини дослідної групи засвоїли Нітрогену на 6,07 % більше по відношенню 

до контрольної групи (Р>0,99). 
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Таблиця 3.6.2. 

Середньодобовий баланс Нітрогену в організмі страусенят  

(г, на голову за добу), (
X

SX ± , n=3) 

Показник Група 
Вік страусенят, діб 

60 

Прийнято з кормом 
К 3,21±0,004 

Д 3,21±0,006 

Виділено з послідом 
К 1,32±0,003 

Д 1,21±0,015** 

Перетравлено організмом 
К 1,89±0,005 

Д 2,00±0,015** 

Засвоєно азоту від 

прийнятого, % 

К 58,80±0,113 

Д 62,37±0,451** 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

Таким чином, у страусенят, яким до питної води додавали Гумілід 

перетравність поживних речовин була вищою та краще відбувалося 

засвоєння азоту організмом. 

 

 

3.7. Економічна ефективність випоювання Гуміліду страусенятам в 

ранньому онтогенезі до 60 діб. 

 

Підвищення ефективності страусівництва, завжди було однією з самих 

актуальних проблем українських господарств з вирощування страусів. У 

сучасних господарських взаємовідносинах, основною метою 

сільськогосподарських підприємств стало не стільки виробництво валової 

продукції, скільки економічна оптимізація процесу виробництва, його 

економічна віддача, тобто співвідношення затрат до ефективності. На 
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сьогодні особливо актуальним є питання вдосконалення та застосування 

технологій, що дозволяють виробляти більше продукції з меншими 

затратами. Основними факторами, що впливають на собівартість продукції 

страусівництва є виробництво кормів, підвищення збереження поголів'я, 

санітарне забезпечення та енергозбереження. Якщо взяти до уваги той факт, 

що у структурі затрат на утримання страусів біля 75 % витрат припадає на 

корми, то зрозуміло, що для зниження собівартості страусової продукції, у 

першу чергу необхідно знижувати затрати на годівлю. Одним зі шляхів 

зменшення затрат на годівлю це покращення засвоєння корму у травному 

каналі страусів на тлі дії біологічно активних речовин гумінової природи та 

застосування дешевих кормів рослинного походження зі зменшенням долі 

використання концентрованих кормів. 

Вивчення економічної ефективності введення до 

загальногосподарського раціону страусенят, проводилось в умовах 

комплексу з промислового вирощування страусів ПрАТ «Агро Союз», 

шляхом проведення виробничої перевірки (додаток Р) тривалістю 60 діб. 

Протягом експерименту враховували та порівнювали показники 

захворюваності, вибраковки тварин та витрати препарату від кожної тварини.  

Таким чином, профілактика захворювань травного каналу у 

страусенят за впливу біологічно-активних речовин гумінової природи в 

умовах ПрАТ «Агро-Союз» Синельниківського району Дніпропетровської 

області є економічно вигідною, так як на 1 тварину ми отримали 183 грн 

прибутку за період експерименту. 

За період експерименту добовий приріст маси тварин виріс на 17 %. 

Збереження поголів'я страусенят було у межах величин допустимої норми і 

за 60 діб експерименту, становило у контрольній групі 87,1 %, у досліді – 

90,1 %.  
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Таблиця 3.7.1. 

Економічна ефективність введення Гуміліду до загальногосподарського 

раціону страусенят 

Показник 
Група 

тварин 

Витрати, 

грн 

Витрати на придбання Гуміліду 60 грн/л 
К 0 

Д 168,6 

Витрати на утримання дослідних страусенят до 60 

діб, 1500 грн/гол 

К 163500 

Д 184500 

За період досліду додатково отримано продукції, кг 
К  

Д 187,58 

За період досліду додатково отримано продукції на 
сумму (ціна 120 грн/кг), грн 

К  

Д 22509,6 

Економічний ефект використання препарату на  
1 гол/грн 

К  

Д 183 

Примітка: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 порівняно з даними контрольної 

групи 

З отриманих результатів досліджень видно, що застосування Гуміліду в 

оптимальній кількості 1 мг діючої речовини на кг живої маси тіла тварин, як 

добавки при напуванні страусенят економічно вигідне та сприяє активації 

процесів травлення, збільшенню живої маси, а відповідно підвищується 

рівень рентабельності виробництва продукції страусівництва.  

Отже, підрахунки та економічний аналіз продуктивності страусенят 

свідчать, що застосування Гуміліду, як кормової добавки до раціону страусів 

доцільне і затрати на його виготовлення та випоювання досить швидко 

компенсуються, а застосування цієї добавки знижує собівартість 

виробництва продукції. 
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РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

При вирощуванні страусів найважливішим є етап раннього онтогенезу, 

під час якого відбувається остаточне формування та становлення всіх систем 

організму, в тому числі і травної. Від фізіологічного стану травної системи 

залежить продуктивність тварин, яка тісно пов’язана з перетравленням 

поживних компонентів корму та засвоєнням продуктів їх гідролізу для 

забезпечення синтетичних, пластичних та енергетичних потреб організму.  

Основною метою страусових господарств є не тільки виробництво 

валової продукції, а й вирощування життєздатного молодняка з одночасним 

зниженням витрат на виробництво [10, 129, 155, 156, 200]. За цих умов 

важливою ланкою у виробничому процесі є підвищення ефективності 

використання поживних речовин кормів, підвищення показників 

збереженості молодняку [228, 247, 273, 279]. Актуальною є потреба 

широкого застосування сучасних технологій, що дозволить галузі 

вирощувати здорове поголів’я за досить високої економічної ефективності.  

Відомо, що у страусів є чітко виражений критичний період, від 

виведення до 60 діб [198], який може характеризується проявами порушень 

розвитку та захворюваннями шлунково-кишкового каналу, а також 

супроводжується зниженням показника збереженості тварин, що впливає на 

рівень рентабельності [165, 169, 190, 193]. Одним із шляхів згладжування 

перебігу критичного періоду, може бути застосування біологічно активних 

добавок з адаптогенною дією [2, 6, 8, 23, 24]. З урахуванням даних про 

негативний вплив ряду штучних добавок та адаптогенів на здоров’я страусів, 

серед біологічно активних добавок перевага повинна віддаватися добавкам 

природного походження [25, 26, 28, 31, 56]. Одними з таких добавок є 

біологічно активні кормові добавки до складу яких входять гумінові 

речовини, які мають здатність мобілізувати власні функціональні можливості 
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організму тварин [72, 96, 109, 208, 220, 261], що є найбільш прийнятним на 

відміну від замінної терапії.  

На сьогоднішній день Гумілід використовують як адаптоген, який 

головним чином регулює інтенсивність метаболічних та біоенергетичних 

процесів, за рахунок впливу на активність ряду ензимів. Враховуючи 

властивості Гуміліду, як біологічно активної кормової добавки, основною 

метою нашої роботи, було дослідження особливостей впливу Гуміліду на 

ріст та розвиток травної системи страусенят, ферментативну активність 

хімусу та слизової оболонки відділів травного каналу, а також підшлункової 

залози та перетравність поживних речовин, морфологічні зміни деяких 

органів травлення. Особливе значення в цьому питанні має встановлення 

розподілу ферментів по відділам та структурам травного каналу. 

Ензими органів травлення відіграють важливу роль у процесі діяльності 

живого організму. Завдяки їх дії, забезпечується потреба тварин у 

пластичному та енергетичному матеріалі за рахунок корму, який у травному 

каналі зазнає фізичних, хімічних та біохімічних перетворень. У забезпеченні 

тварин енергією важливе значення має рівень і джерело енергії у раціоні та 

ступінь засвоєння енергетичних субстратів з його інгредієнтів.  

Дослідження показників обміну вуглеводів дає можливість оцінити 

забезпеченість організму страусенят енергетичними компонентами раціону. 

При дослідженні амілазної активності тканини підшлункової залози 

встановлено, що протягом експерименту вона була значно вищою, ніж у 

хімусі та слизовій оболонці дванадцятипалої кишки. У страусенят, які 

отримували кормову добавку, рівень амілазної активності був вищим 

протягом експерименту, як порівняно з початком досліджень, так і порівняно 

з активністю ензиму страусенят контрольної групи.  

В експерименті встановлено вірогідне зростання активності  

α-амілази хімусу дванадцятипалої кишки у страусенят дослідної групи на  

7,1 % та 21,4 % відносно до даних контрольної групи у 30- та 60-добовому 
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віці. Активність цього ензиму у слизовій оболонці кишечнику дослідної 

групи також була вищою на 64,7 % та 51,7 %, ніж у тварин контрольної 

групи у відповідні вікові періоди.  

Слід відзначити, що активність α-амілази зростала не тільки у хімусі, 

слизовій оболонці дванадцятипалої кишки та підшлунковій залозі, а і у 

сироватці крові страусенят дослідної групи порівняно із страусенятами 

контрольної групи [38, 84]. Цей факт може свідчити про те, що активність 

травного ензиму збільшується за рахунок підвищення його синтезу в 

клітинах підшлункової залози. Саме такі зміни активності ензиму можна 

пов’язати з особливостями живлення та наявністю у раціоні страусенят 

кормової добавки «Гумілід», яка сприяла зростанню амілолітичної 

активності у страусенят дослідної групи. Про вплив біологічно активних 

речовин на активність амілолітичних ензимів органів травлення також 

повідомляють ряд дослідників [49, 74]. 

Розщеплення білків важлива частина травлення страусів, оскільки їх 

організм має синтезувати повний набір амінокислот для повноцінного 

функціонування організму. У процесі травлення протеолітичні ферменти 

розщеплюють білки корму до амінокислот, які використовуються при 

біосинтезі білків організму або піддаються подальшому розпаду для 

отримання енергії. 

Так, встановлено, що випоювання страусенятам Гуміліду в оптимальній 

кількості сприяло підвищенню загальної протеолітичної активності хімусу 

дванадцятипалої кишки на 46,4 % та 11,0 % відповідно (Р>0,99, Р>0,999) до 

даних контрольної групи на 30 та 60 добу досліду.  

Протеолітична активність слизової оболонки дванадцятипалої кишки в 

дослідній групі експерименту була значно вища як порівняно з відповідними 

показниками до випоювання добавки, так і порівняно з активністю 

протеолітичних ензимів у страусенят контрольної групи. Цей факт може 

свідчити про високий рівень абсорбції ензимів у глікокаліксі кишечнику і, як 
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наслідок, ефективнішого мембранного травлення у страусенят, яким 

додатково вводили гумінову біологічно активну добавку. Внесок 

пептидгідроглазних ензимів слизової оболонки у загальну протеолітичну 

активність складав у нашому досліді близько 25 %, тому підвищення рівня 

активності слизової оболонки може в більшій мірі залежати від ступеню 

активності кишкових залоз, ніж підшлункової залози, що може бути 

наслідком високої лабільності у відповідь на введення біологічно активних 

речовин гумінової природи. Однак, можна розглядати й інші механізми щодо 

підвищення активності мембранного травлення, у першу чергу, за рахунок 

фермент-інгібіторної взаємодії у кожному конкретному відділі [80, 86, 88].  

Активність протеолітичних ензимів тканини підшлункової залози 

страусенят на всіх етапах досліду була значно вищою, ніж у хімусі та 

слизовій оболонці дванадцятипалої кишки. Цей факт узгоджується з даними 

інших авторів, що у молодняку тварин до кормового фактору швидше 

адаптуються ферментні системи підшлункової залози, тобто механізми 

порожнинного травлення, а вже потім механізми мембранного травлення 

(ферментні системи тонкого кишечника) [74]. Введення Гуміліду в 

оптимальній кількості (1 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла тварин) 

призвело до вірогідного підвищення протеолітичної активності підшлункової 

залози на 4,6 % та 28,0 % відносно до даних контрольної групи у 30- та  

60-добовому віці відповідно. В обох групах тварин мало місце збільшення 

протеолітичної активності підшлункової залози у 30 добовому віці більш, ніж 

у 17 разів, відносно до даних на початок експерименту. При додаванні до 

раціону Гуміліду, на 60 день досліду, ферментативна активність тканин 

підшлункової залози вірогідно підвищилась у 21 раз порівняно з даними на 

початок досліду.  

Встановлені зміни протеолітичної активності у хімусі та слизовій 

оболонці дванадцятипалої, а також підшлункової залози страусенят дослідної 

групи, на нашу думку, пов’язані з додаванням страусам Гуміліду. На 
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підвищення протеолітичної активності органів травлення під впливом 

гумінових речовин, які входять до складу раціону вказують і повідомлення 

ряду авторів [73, 74, 82, 94].  

Відомо, що у тонкому кишечнику, при розщепленні компонентів корму, 

ліпопротеїнові комплекси мембран клітин корму частково руйнуються, після 

чого жири стають більш доступними для подальшої дії підшлункової ліпази 

[62]. Фермент діє на тригліцероли в присутності жовчі, утворюючи 1,2- та 

2,3-дигліцероли, а потім 2-моногліцероли. Таким чином, під дією ліпази, яка 

локалізована в порожнині тонкого кишечника та адсорбована на поверхні 

слизової оболонки кишечника утворюються моногліцероли. Під дією різних 

ензимів моногліцероли розщеплюються на вільні жирні кислоти та гліцерин, 

які приймають участь в утворенні ліпопротеїдів різної щільності, а потім 

потрапляють в лімфатичну систему і частково в кров’яне русло. Це є 

заключний етап гідролізу жирів корму, які підлягають всмоктуванню.  

У страусенят в ранньому онтогенезі ліполітична активність зафіксована 

достатньо висока, і це може пояснюватися тим, що у них до двохтижневого 

віку є достатньо великий запас залишкового жовтка у жовточному міхурі, 

який використовується як запас поживних речовин, а для його гідролізу 

необхідна підвищена активність ліпази підшлункової залози. Вся ліпаза, яка 

продукується, використовується на розщеплення ліпідів корму. З віком 

спостерігається зниження цього показника на 41,1% (Р>0,999) у 30-добовому 

віці в порівнянні з 3-добовими. Цей процес пов’язаний з розсмоктуванням 

жовточного міхура, і як наслідок відсутністю необхідності підвищеного рівня 

цього ензиму. В 60-добовому віці сумарна ліполітична активність 

підшлункової залози у досліджуваних тварин залишалася без змін у 

порівнянні з 30-добовими. 

Сумарна ліполітична активність хімусу дванадцятипалої та порожньої 

кишок у тварин 3-добового віку, значно нижча в порівнянні з активністю 

підшлункової залози на 36 %, у 30-добовому на 7 %, 60-добовому на 10 %. 
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При цьому необхідно відмітити, що в хімусі дванадцятипалої та порожньої 

кишок активність спочатку зменшувалася до 30-добового віку аж у 8,8 та 10 

разів, а з 30- до 60-добового віку зростала на 44,8 % та 2 рази відповідно 

порівняно з попередніми періодами. Загальна ліполітична активність у хімусі 

клубової кишки в 3-добовому віці не визначалася, а в 30- та 60-добовому віці 

була досить низькою, що вказувало лише на залишкову кількість цього 

ензиму у результаті просування хімусу з порожньої кишки. 

У слизовій оболонці дванадцятипалої кишки мають бути як ензими 

підшлункової залози абсорбовані на ворсинках, так і власні ензими. Умовно, 

головна роль сумарної ліполітичної активності, яка локалізується в слизовій 

оболонці кишки, участь у мембранному або порожнинному травленні. Ці два 

процеси нерозривно пов’язані і останній допомагає засвоєнню компонентів 

корму. На сумарну активність ліпази в цій локалізації в 3-добовому віці, 

припадало приблизно 1/3 від активності ліполітичних ензимів у хімусі, а в 

порівнянні з активністю підшлункової залози припадало лише 10 %. Цей 

показник знижувався до 30-добового віку у 8,7 разів, а потім до 60-добового 

віку зростав на 42,8 % порівняно з попередніми періодами. Стосовно 

локалізації загальної ліполітичної активності у слизовій оболонці порожньої 

та клубової кишок, то вона зареєстрована не була. 

Таким чином, страусенята народжувалися з високою ліполітичною 

активністю, найвища вона реєструвалася в екстракті підшлункової залози. В 

досліджуваний період як у екстракті підшлункової залози, так і в 

локалізаціях тонкого кишечника загальна ліполітичниа активність різко 

знижувалася до 30-добового віку та потім залишалася на тому ж рівні до 60 

добового віку. При цьому активність ліполітичних ензимів у хімусі 

порожньої та клубової кишок була досить низька і процеси розщеплення 

ліпідів в цей період у вищезазначених відділах практично не відбувалися. 

Гумінові речовини відомі своїм регуляторним впливом на обмінні 

процеси, фермент-інгібіторними та фермент-активаторними властивостями 
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[80]. Біологічно активній кормовій добавці гумінового походження «Гумілід» 

напевне також притаманні такі властивості, це було доведено на прикладі 

ензимів, які приймають участь у білковому обміні. Порівняно з тваринами 

контрольної групи у тварин, які окрім раціону отримували біологічно 

активну кормову добавку «Гумілід», сумарна ліполітична активність у хімусі 

та слизовій оболонці дванадцятипалої кишки у страусенят 30-добового віку 

була вища на 73-75 %, а в 60-добовому у 4 рази. У хімусі порожньої кишки 

ліполітична активність була вища на 9,0 % та 14,0 % за показники страусенят 

контрольної групи 30- та 60-добового періодів росту відповідно. При цьому 

рівень загальної ліполітичної активності у хімусі порожньої та клубової 

кишок не змінювався достовірно порівняно з контрольною групою тварин. 

Тобто у дослідних страусенят була відмічена більш висока здатність 

перетравлювати ліпіди в період росту від 3 до 60 діб порівняно з тваринами, 

яким біологічно активну кормову добавку гумінової природи не додавали. 

Цей факт може вказувати на більш повне використання секретованої ліпази у 

дванадцятипалій кишці, краще перетравлення та можливість всмоктування 

продуктів розщеплення ліпідів з подальшим використанням їх для 

забезпечення синтетичної та енергетичної функцій організму.  

Ліполітична активність хімусу товстого кишечнику, можливо пов’язана 

із власною здатністю розщеплювати жири  мікрофлорою, яка може міститися 

в сліпих кишках. На відміну від ліпаз, синтезованих підшлунковою залозою, 

з максимальними значеннями в хімусі дванадцятипалої кишки у 3 добовому 

віці та поступовим зниженням до 30-добового, у хімусі сліпих кишок 30-

добових страусенят реєструвалася найвища загальна ліполітична активність 

порівняно з іншими періодами росту. Так загальна ліполітична активність 

хімусу сліпих кишок у 30- та 60-добовому віці була вища майже на 50,7 % 

(Р>0,999 ), ніж у 3-добовому віці. При цьому ліполітична активність слизової 

оболонки сліпих кишок була на 15 % вища в порівнянні з цим показником у 
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3-добових тварин та знижувалася на 23 % (р<0,05) порівняно з 60-добовими 

страусенятами. 

У тварин дослідної групи, при випоюванні біологічно активної 

кормової добавки «Гумілід», встановлено підвищення ліполітичної 

активності хімусу сліпих кишок у 30- та 60-добовому віці на 12,1 (р<0,01) та 

11,3% (р<0,05) відповідно, порівняно з тваринами контрольної групи. 

Необхідно відмітити, що загальна ліполітична активність слизової оболонки 

сліпих кишок тварин дослідної групи також була вища за показники тварин 

контрольної групи на 39 % (р<0,01) у 30-добовому – 89 % (р<0,05) у  

60-добовому віці. Активація ензимів слизової оболонки сліпих кишок 

відбувалася в більшій мірі, ніж хімусу: на 58 % (р<0,01) в 30-добовому віці та 

4 % (р<0,05) в 60-добовому, що може вказувати на активацію участі 

мембаннозв’язаних ензимів у процесі пристінкового травлення. Можна 

припустити, що активація цього процесу відбувається в тому числі і за 

рахунок розвитку мікрофлори товстого кишечнику, яка забезпечує 

покращення процесів як розщеплення жирів, так і їх засвоєння.  

У хімусі ободової кишки також реєструвалася ліполітична активність, 

хоча вона була значно нижча за показники активності у сліпих кишках у 6,6-

7,5 разів у 3-добовому віці, 30-33 рази у 30-добовому віці та 37-38 разів у 60-

добовому віці, що може бути результатом просування хімусу із сліпих кишок 

в каудальному напрямку. Ліполітична активність у страусенят при цьому 

знижувалася з 3 до 30-добового віку в 2,7-3 рази. Відмитимо, що  показники, 

які характеризують загальну ліполітичну активність в цій локалізації 

шлунково-кишкового каналу дослідної та контрольної групи тварин 

достовірно не відрізнялися один від одного, а у слизовій оболонці ободової 

кишки не зареєстрували їх наявності. 

Отже, роль сліпих кишок у перетравленні та засвоєнні жирів, у 

дослідних страусенят, яким випоювали біологічно активну кормову добавку 

«Гумілід», зростає на відміну від тварин, яким його не випоювали. 
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Встановлено, що активуються процеси, не лише порожнинного, а також 

пристінкового травлення, що може бути обумовлене активацією ензимів 

сорбованих на слизовій оболонці сліпих кишок. 

Встановлено, що в онтогенезі страусенят загальна ліполітична 

активність зареєстрована найвища у хімусі дванадцятипалої кишки в 3- та 30-

добовому віці, а у 60-добовому віці у хімусі порожньої кишки. Максимальна 

ліполітична активність у товстому кишечнику зареєстрована у 30-добовому 

віці, а саме у сліпих кишках, та пов’язана з їх вмістом. 

Наявність у складі раціону Гуміліду сприяє підвищенню активності 

ліполітичних ензимів в різних локалізаціях травного каналу страусенят, 

скороченню термінів формування ферментативної активності до 30 діб. Під 

дією Гуміліду збільшується доля участі ліполитичних ензимів сліпих кишок 

у процесі перетравлення ліпідів. Високий рівень активності ліполітичних 

ензимів страусенят можна вважати адаптивним фізіологічним механізмом, 

функціонування якого спрямоване на більш повне розщеплення ліпідів, 

кінцеві продукти яких інтенсивно використовуються організмом, що 

розвивається. 

Досить вагоме біологічне значення для страусів має перетравлення 

целюлози, особливо в ранньому онтогенезі, тому що їх організм потребує 

чималих енергетичних затрат для росту і розвитку. Суттєву роль у 

розщепленні целюлози відіграє формування мікробоценозу сліпих кишок у 

страусенят, починаючи вже з перших діб життя [146, 269, 276, 277]. Тому ми 

вивчили співвідношення окремих ланок мікробних суспільств сліпих кишок 

страусенят, що характеризує ефект впливу біологічно активних речовин на 

стан мікрофлори кишечника, а також процес розщеплення та засвоєння 

клітковини.  

У наш час з метою корекції мікробного пейзажу у тварин застосовують 

велику кількість способів [21, 141, 241, 282, 265]. У сфері наукових 

досліджень багато уваги приділяється корекції складу мікрофлори у 
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страусенят. У попередніх дослідженнях нами вивчений розподіл активності 

амілолітичних, протеолітичних та ліполітичних ензимів у різних локалізаціях 

травного каналу страусенят в критичний період росту та встановлено 

підвищення інтенсивності процесів перетравлення вуглеводів, білків та 

ліпідів на тлі дії біологічно активної кормової добавки «Гумілід» [37, 39, 38]. 

Становлення і активізація процесу перетравлення рослинних волокон у 

страусенят в критичний період має особливе значення та протікає за 

допомогою симбіотичних відносин з кишковими мікроорганізмами. Найвища 

активність процесів перетравлення целюлози відбувається у сліпих кишках за 

рахунок наявності мікрофлори [216, 225], яка прикріплюючись до субстрату 

продукує ензими, які забезпечують гідроліз олігосахаридів, за рахунок 

деструктуризації фрагментів рослин та руйнування молекул целюлози. 

Целюлозолітичну активність у страусенят встановлено вже в  

3-добовому віці. До 30-добового віку вона зросла в 2 рази (P>0,999) 

порівняно з 3-добовими тваринами, а до 60-добового в 2,4 рази (P>0,999) 

порівняно з 30-добовими страусенятами. 

У тварин, яким до раціону додавали біологічно активну кормову 

добавку «Гумілід» целюлозолітична активність у 30-добовому віці була на 

42% (P >0,95) вищою за показники тварин контрольної групи, а у 60-

добовому віці в 2,3 рази вища порівняно з 30-добовими страусенятами та на 

35,7% (P >0,95) вища за показники тварин контрольної групи у відповідний 

період. 

Активність целюлозолітичних ензимів у 60-добовому віці є досить 

високою для перетравлення кормів рослинного походження. В період з 3- до 

60-добового віку целюлозолітична активність у страусенят зросла майже у 5 

разів (P >0,999), а за додавання біологічно активної кормової добавки 

«Гумілід» активність ензиму зросла у 6,7 разів (P >0,999) за аналогічний 

період. 
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Встановлено, що у результаті підвищення активності ензиму, 

збільшення довжини сліпих кишок на 26,7 % (P >0,95) [36] та зростання 

кількості целюлозотітичних мікроорганізмів за впливу «Гуміліду» у 60-

добовому віці страусенята можуть ефективно використовувати целюлозу в 

якості джерела енергії вже у віці 2 місяців [36]. 

Вивчаючи склад мікрофлори сліпих кишок страусенят, особливу увагу 

звертали на анаеробну флору, яка відіграє важливу роль у перетравленні 

клітковини. При випоюванні страусенятам біологічно активної кормової 

добавки «Гумілід» контамінація сліпих кишок анаеробними 

мікроорганізмами порівняно з тваринами контрольної групи була майже 

однаковою у 3- та 30-добовому віці. Проте в 60-добовому віці спостерігалася 

достовірна інтенсивна колонізація сліпих кишок анаеробними 

мікроорганізмами на рівні 1,90±0,01 lg КУО/г (P>0,99) порівняно з тваринами 

контрольної групи. 

Стосовно інтенсивності колонізації хімусу сліпих кишок такими 

мікроорганізмами як E.coli, лактобактерії, гриби та дріжджі, то необхідно 

відмітити, що кількість цих мікроорганізмів в обох групах, контрольній та 

дослідній була в межах фізіологічної норми і достовірно не відрізнялася 

протягом всього досліду. Проте кількісні показники нормальної мікрофлори, 

яка відіграє важливу роль в антимікробному захисті макроорганізму 

(біфідобактерії, стафіло-, стрепто-, ентерококи) у тварин дослідної групи у 

60-добовому віці зростали. Так кількість біфідобактерій зросла на 11,1% 

(P>0,99), стафіло-, стрепто-, ентерококків на 5,7 – 6,1 % (P>0,99) в порівнянні 

тваринами контрольної групи, що свідчить про підвищення імунобіологічної 

реактивності у страусенят в критичний період росту на тлі застосування 

біологічно активної кормової добавки «Гумілід». 

За впливу біологічно активної кормової добавки за період досліду 

зросла активність целюлозолітичних ензимів у сліпих кишках страусенят у 

6,7 разів, в той час як у тварин контрольної групи активність цього ензиму 
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зростала майже у 5 разів. На тлі додавання до раціону «Гуміліду» процес 

синтезу целюлозолітичних ферментів активізувався, активність ензимів, 

збільшилася, також збільшився об’єм сліпих кишок та підвищувалася 

кількість мікроорганізмів, які розщеплюють компоненти рослинних кормів. 

Підвищення рівня активності ензимів у органах травлення відзначали і 

інші дослідники в експериментах при утриманні тварин та птиці на раціонах 

з високим рівнем білків [29, 58, 154], амінокислот [35], жирів [62], вуглеводів 

[22, 116, 207], мікро- та макроелементів [147, 159, 153] і інших біологічно 

активних речовин [1, 93, 96]. 

За результатами наших досліджень встановлена більш висока, ніж у 

савців, величина рН хімусу кишечнику страусенят, яка не залежить від 

додавання до комбікорму гумінових речовин та не виходить за межі 

оптимального значення рН середовища для дії травних ензимів [206]. 

Травний канал страусенят добре пристосований до перетравлення 

різних видів кормів в тому числі грубих. Так у страусів травний канал 

набагато довший ніж у домашньої птиці, збільшення поверхні травлення 

відбувається за рахунок подовженого товстого кишечника, довгих та 

функціональних сліпих кишок та наявності додаткових структур, таких як 

спіральна складка у сліпих кишках. 

Дані по довжині окремих відділів травного каналу страусенят отримані 

в дослідах співпадають з літературними [36]. Також було встановлено 

позитивний вплив Гуміліду на загальну протяжність травного каналу 

страусенят як в 30-добовому, так і в 60-добовому віці. В 30-добовому віці 

тварини дослідної групи за показниками протяжності травного каналу 

переважали контрольних на 36% (р<0,01). У 60-добовому віці тварини, яким 

до раціону додавали Гумілід, за довжиною травного каналу переважали 

показник тварин, які не вживали добавку, лише на 17% (р<0,01). 

Основні процеси поетапного ферментативного розщеплення поживних 

речовин відбуваються в тонкому кишечнику. Інтенсивність травних процесів 
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в інших відділах травного каналу обумовлює функціональний стан 

дванадцятипалої кишки та має прямий зв’язок з загальним метаболізмом 

усього організму птиці. У 30-добовому віці довжина дванадцятипалої кишки 

у страусенят дослідної групи збільшилася на 32,6 % (р<0,05), а у 60-добовому 

віці на 16,5 % (р<0,05) порівняно з довжиною дванадцятипалої кишки у 

тварин контрольної групи. Порожня кишка у тварин дослідної групи у 30-

добовому віці була довша на 75% (р<0,05) за контроль. У 60-добовому віці 

довжина порожньої кишки у тварин, які споживали Гумілід, була вищою на 

26 %. Довжина клубової кишки і в 30- і в 60-добовому віці була вищою у 

тварин дослідної групи більш ніж на 30 % (р<0,05), що може свідчити про 

швидкість формування травного каналу за додавання біологічно активної 

кормової добавки гумінової природи «Гумілід». Скорочення термінів 

формування тонкого кишечника надає можливість раннього переведення 

тварин на раціони дорослих тварин і тягне за собою зниження собівартості 

продукції страусівництва. 

У сліпій та ободовій кишках продукуються коротколанцюгові жирні 

кислоти, ця функція кишок дещо схожа на фізіологію травлення коней [195, 

202, 215, 217, 218]. Під час проведення досліду, у тварин дослідної групи 

довжина сліпих кишок у в 30-добовому віці на 45 % (р<0,05) була вищою, за 

показники контрольної групи в аналогічний термін. У 60 діб показники 

довжини сліпих кишок перевищували дані отримані у контрольній групі на 

27 % (р<0,05). Ободова кишка у тварин контрольної групи в 30-добовому віці 

мала довжину вдвічі менше, ніж у тварин дослідної групи. Проте, до  

60-добового віку різниця в довжині кишок згладилася і складала вже 16 % на 

користь дослідної групи. Довжина прямої кишки у страусів 30-добового та 

60-добового віку суттєвої різниці між контрольною та дослідною групами не 

мала. В товстому відділі кишечника, головним чином, відбувається 

всмоктування необхідних речовин та перетравлення клітковини за рахунок 

ензимів мікробного походження. На товстий кишечник у страусів припадає 
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близько 60 % від довжини усього травного каналу, про що також вказують 

ціла низка авторів [44, 65, 280, 281, 283]. 

Фізіологічний стан протягом усього періоду експерименту у 

контрольній та дослідній групах залишався задовільними. У цей період при 

дослідженні таких показників як середня жива маса, температура тіла, 

частота пульсу та дихальних рухів під впливом біологічно активних добавок 

вірогідних змін не встановлено у страусенят дослідної групи порівняно з 

контрольною. У страусенят, яким додатково до раціону вводили Гумілід, 

мало місце більш швидке поїдання корму відносно до контрольної групи. 

Подібний ефект спостерігався при дипривації комбікорму курей-несучок 

[49]. У контрольній групі страусенята під час прийому корму більше 

розсипали його за межі годівниці, що є небажаним фактором, тому що це 

збільшує відсоток витрат корму. Страусенята дослідних груп були 

спокійніші, особливо це було видно під час проведення фізіологічних 

досліджень, зважування, відбору проб крові тощо. Загальний стан страусенят 

дослідної та контрольної груп не відрізнявся. 

Висока енергія росту страусенят [125, 171, 177, 230, 268], яка викликає 

велике напруження всього обміну речовин і у першу чергу білкового, 

забезпечується у результаті надходження з кормами достатньої кількості 

протеїну, який якісно відповідає потребам тварин. У середньому для 

утворення 1 г м’язів та здійснення обмінних процесів страусенятами 

потрібно близько 10-11 г засвоєного протеїну.  

Важливим елементом контролю за станом здоров'я та обміну речовин 

страусенят, які отримували Гумілід, є дослідження вмісту загального білка у 

сироватці крові тварин, а також окремих його фракцій. Під час проведення 

досліду нами було встановлено, що у сироватці крові страусенят до раціону 

яких додавали Гумілід у кількості 1 мг діючої речовини на 1 кг живої маси 

тварин вірогідно збільшився вміст загального білка до 45,62 та 49,14 г/л, що 

вище на 15,4 % (Р>0,999) та 11,1 % (Р>0,999) відповідно у  
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30-добових та 60-добових страусенят до даних контрольної групи. Ріст живої 

маси страусенят прямо корелює з вмістом загального білка у сироватці крові. 

На нашу думку, таке вірогідне підвищення вмісту білка у дослідних 

страусенят з одного боку, можна вважати як стимулювання обміну білків та 

накопичення його для використання у процесі активного збільшення маси 

тіла у перші тижні життя, а з іншого – як наслідок поліпшення перетравності 

кормів та кращого засвоєнням поживних речовин, що входять до складу 

раціону. Саме це знайшло підтвердження і у наших дослідженнях. 

У дослідних тварин у віці 60 діб, до раціону яких додавали Гумілід 

встановлено стійке підвищення рівня альбумінів у межах величин норми до 

57,34 г/л, що на 15,0 % (Р>0,95) вище даних контрольної групи.  

Підвищення рівня альбумінів під впливом біологічно активних речовин 

було встановлено і в експериментах інших вчених [43]. На нашу думку, 

даний факт можна пояснити активною участю альбумінів у обміні речовин. У 

зв’язку з тим, що альбуміни сироватки крові синтезуються у гепатоцитах 

печінки можна вважати, що під впливом гумінових добавок посилюється 

синтезоутворююча здатність печінки страусенят. Фракція альбумінів 

здійснює зв'язування і транспорт поживних речовин, підтримує білковий 

гомеостаз в організмі, а також сприяє транспорту аміаку у печінку та нирки 

для дезінтоксикації. Отже, підвищення вмісту альбумінів у крові, є 

необхідною умовою для інтенсивного росту тварин. 

Глобуліни виконують захисну функцію за рахунок вмісту 

імуноглобулінів та вважаються носіями імунітету. Вірогідне підвищення 

вмісту лише ᵞ-глобулінів у сироватці крові, виявлено у дослідній групі тварин 

в 30 та 60 діб на 33,3 % (Р>0,95) та 14,3 % (Р>0,95) відповідно порівняно з 

тваринами контрольної групи. Відомо, що фракція глобулінів представлена 

окремими класами імуноглобулінів вміст та співвідношення яких визначають 

рівень специфічної та неспецифічної резистентності.  
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Необхідно відзначити, що підвищення вмісту загального білка у 

сироватці крові відбувається в основному за рахунок глобулінів. Отримані 

результати узгоджуються з даними інших авторів, згідно з якими рівень 

глобулінів сироватки крові збільшувався під впливом гумінових добавок, що 

впливають на стан обміну білків [51]. 

Отже, результати досліду показали, що введення до складу раціону 

страусенят Гуміліду не викликає негативного впливу на вміст загального 

білка та основних білкових фракцій сироватки крові, а у деяких випадках, 

навіть сприяє підвищенню концентрації їх у крові у межах величин норми.  

У період інтенсивного росту значна частина протеїну корму 

трансформується в організмі тварин у білки м’язів [43]. Білки, виконують 

велику кількість різноманітних функцій: визначають не тільки мікро- і 

макроструктуру окремих субклітинних утворень, специфіку організації 

клітин, органів, усього організму, але також регулюють динамічний стан між 

організмом та навколишнім середовищем. Тому будь які зміни, що 

відбуваються у ньому під впливом факторів навколишнього середовища, 

одними з яких є годівля та вік, відображаються, на метаболізмі та 

функціональній активності білків [29, 58]. 

Вміст сечової кислоти корелює з віком та масою тіла страусів [147, 159, 

153]. Рівень, цього метаболіту після введення Гуміліду вірогідно не 

відрізнявся від даних контрольної групи. 

Розщеплення креатинфосфату відбувається з відщепленням фосфорної 

кислоти, за цих умов створюється ангідрид креатину – креатинін. Упродовж 

досліду динаміка вмісту креатиніну мала суттєву різницю між страусами 

контрольної групи та тваринами, до раціону яких додавали біологічно 

активну кормову добавку. У тварин контрольної групи рівень креатиніну 

поступово підвищувався до 17,71 % відносно до початкових величин. У 

дослідній групі тварин вміст цього метаболіту у тварин двохмісячного віку 
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зріс на 28,96 % порівняно з рівнем на початок досліду, та був вищим на 10,4 

% порівняно з показниками тварин контрольної групи у цьому віці (Р>0,95).  

Відомо, що в основі оновлення та катаболізму білків лежить попереднє 

розщеплення їх пептидних зв'язків та переамінування амінокислот [148], а 

тому певне зацікавлення набуває вивчення активності АсАТ та АлАТ – 

основних тканинних трансаміназ. З віком (до 30 діб) рівень показників АсАТ 

у тварин контрольної та дослідої збільшується на 20-26 % (Р>0,999), та 

залишається приблизно на тому ж рівні і в 60- добовому віці. Введення до 

основного господарського раціону речовин гумінової природи не вплинуло 

на рівень АсАТ відносно до даних контрольної групи. а також груп де 

вводили гідрогумат у кількості 1,8 та 2,4 мл/кг корму. Зростання активності 

АсАТ у сироватці крові може бути пов’язане з можливим збільшенням 

частки участі амінокислот у біоенергетиці та використанню їх у синтетичних 

процесах у тканинах при зменшенні функціонального навантаження на 

гепатоцити за дії Гуміліду [49]. Цей факт також вказує на відсутність 

ураження паренхіматозних клітин печінки, оскільки АсАТ локалізована, 

окрім цитоплазми, у мітохондріях, а АлАТ міститься лише у цитоплазмі, 

тому вважається, що підвищення в сироватці крові активності ензимів, 

локалізованих у мембрані мітохондрій, є наслідком руйнування гепатоцитів 

[49]. Подібний ефект виявлений при додаванні гумінових речовин до раціону 

тварин і у інших авторів [29]. 

У досліді рівень активності аланінової трансферази у дослідній та 

контрольній групах був вищий ніж вихідні значення, однак вірогідна різниця 

встановлена лише у 60-добовому віці та становила 65-48 % (Р>0,999).  

Зростання активності АлАТ, необхідне у період інтенсивного росту, 

оскільки воно забезпечує стимуляцію багатоступеневих ланцюгових реакцій 

метаболізму та синтезу життєво важливих амінокислот в організмі тварин. 

Отримана динаміка активності АлАТ сироватки крові при застосуванні 

біологічно активних речовин та збільшенні активності процесів обміну 
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речовин, виявлено у тварин різних видів [19, 49]. Активність трансфераз у 

страусенят під час активного збільшення маси тіла, зумовлене необхідністю 

підвищення інтенсивності обміну білків, використання вільних амінокислот 

крові та утворення нових необхідних амінокислот, за допомогою процесів 

переамінування. Разом із тим, активно використовуються і інші метаболічні 

шляхи, які забезпечують ріст на відповідному рівні [35]. 

Гама-глутамілтранспептидаза займає важливе місце у метаболізмі 

амінокислот як мікросомальний ензим. Доведено, що рівень активності цього 

ензиму у сироватці крові корелює зі здібністю до репаративних процесів 

гепатоцитів та є індикатором стану печінки і її вивідних протоків [33, 49]. 

За нашими даними активність ГГТ сироватки крові страусенят після 

введення до їх раціону Гуміліду в оптимальній кількості зросла відносно до 

даних на початок досліду як в контрольній так і в дослідній групах більн ніж 

в два рази (Р>0,999), проте дана величина знаходилася в межах фізіологічної 

норми для страусів. Вірогідної різниці між показниками тварин контрольної 

та дослідних груп не спостерігалося.  

Після введення до раціону страусенят Гуміліду активність лужної 

фосфатази у тварин в 30- добовому віці контрольної та дослідної груп 

знизилась на 32,2 % та 10,28 % порівняно з показниками на початок досліду. 

До 60-добового віку рівень лужної фосфатази дещо зріс також в обох групах, 

на 9,9 % та 1,2 % порівняно з показниками за попередній період, та все одно 

вони не досягли рівня показників на початок досліду. 

Проте активність лужної фосфатази у тварин дослідної групи була 

вищою за показники тварин контрольної групи як в 30-, так і в 60-добовому 

віці на 32,0 % (Р>0,95) та 21,4 % (Р>0,95) відповідно. 

Збільшення активності лужної фосфатази відбувається за умов 

активного зростання кісткової тканини, що є абсолютно нормальним у період 

активного росту страусенят [57, 58, 2]. 
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Встановлені нами зміни активності ензимів, очевидно, можна пояснити 

інтенсифікацією процесів метаболізму в організмі страусенят під впливом 

споживання біологічно активних добавок гумінової природи. Підвищення 

активності вищезгаданих ензимів необхідне для забезпечення росту та 

розвитку які у страусенят дослідної групи були більш інтенсивними. Про 

підвищення активності ЛФ, тварин до раціону яких входили різні БАР 

повідомляють і  інші автори [49, 82]. 

У забезпеченні тварин енергією важливе значення має рівень і джерело 

енергії у раціоні та ступінь засвоєння енергетичних субстратів з його 

інгредієнтів. Дослідження показників обміну вуглеводів дає можливість 

оцінити забезпеченість організму страусенят енергетичними компонентами 

раціону. Введення до раціону страусенят Гуміліду в оптимальній кількості 1 

мг діючої речовини на 1 кг маси тіла тварин сприяло вірогідному 

підвищенню рівня глюкози відносно до даних контрольної групи на 23,0 % та 

44,0 % (Р<0,01) у 30 та 60 добовому віці відповідно.  

Можна висловити припущення, що зростання рівня глюкози у крові 

страусенят після випоювання Гуміліду насамперед, пояснюється 

підвищенням амілазної активності їх органів травлення, внаслідок чого 

вуглеводи корму активніше розщеплюються та всмоктуються у кров'яне 

русло. Дані отримані в результаті проведених досліджень узгоджуються з 

повідомленнями інших дослідників [49].  

Підвищення активності α-амілази сироватки крові, що з одного боку 

може свідчити про підвищення її активності або прискорення синтезу ензиму 

підшлунковою та кишковими залозами, з другого – про наявність запальних 

процесів в ендокринних залозах, які супроводжуються підвищенням 

проникності мембран клітин. Зміни активності ензиму можна пов’язати з 

особливостями живлення та наявністю у раціоні страусенят кормової 

добавки «Гумілід», яка сприяла зростанню амілолітичної активності у 

страусенят дослідної групи за рахунок зростання синтезу цього ферменту.  
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З віком змінюється потреба тварин у поживних речовинах, чому, 

напевно, передує фізіологічно-біохімічні зміни в організмі, зокрема у 

інтенсивності процесів перетравлення, як порожнинного, так і мембранного, 

на тлі цього зазнає змін рівень продуктивності [98]. Актуальність таких 

досліджень обумовлена відсутністю інформації про вплив Гуміліду як 

кормової добавки на процеси травлення у страусенят, в тому числі в 

ранньому онтогенезі. 

Підвищення активності ензимів органів травлення у страусів сприяло 

кращому засвоєнню поживних речовин раціону. У проведених нами 

експериментах з вивчення перетравності поживних речовин, що входили до 

складу раціону страусенят, ми встановили тенденцію до ефективнішого 

засвоєння органічних речовин, протеїну, жиру та клітковини у тварин 

дослідної групи. По-перше, за рахунок більшої довжини травного каналу, 

порівняно з домашньою птицею та вищою перетравністю корму, яка досягає 

87 %, у той час, як у курей цей показник становить до 85,0 %, свиней біля 

75,0 %, а у великої рогатої худоби – до 65,0–70,0 %. По-друге, додавання 

Гуміліду в оптимальній кількості до складу раціону сприяло кращому 

перетравлюванню поживних речовин у страусенят порівняно з даними 

контрольної групи, що, на нашу думку, можна пояснити активацією 

ферментних систем організму страусенят. Про краще засвоєння дослідними 

тваринами поживних речовин раціону, до складу якого входили біологічно 

активні кормові добавки гумінової природи, повідомляють й інші автори [99, 

19, 49].  

При проведенні морфологічної оцінки внутрішніх органів страусенят 

після ведення БАКД Гумілід встановлено, що у дослідній групі збільшився 

показник функціональної активності камбіальної зони кишечника. Цей факт 

свідчить про те, що значна частина камбіальних клітин, що утворяться у 

результаті розподілу, у криптах диференціюється у келихоподібні клітини. 

Це також може свідчити про активну функцію травного каналу, зв'язану з 
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інтенсивнішим засвоюванням компонентів корму у тварин, раціон яких 

містить біологічно активні кормові добавки гумінової природи [34, 46, 55, 68, 

72]. 

Отримані результати співпадають з наявними у літературі даними про 

те, що препарати з торфу (пірідоксофот, таблетки гумінату, солі гумінових 

кислот) стимулюють роботу залоз травного тракту, змінюють морфологію 

кишечника, стимулюють розмноження епітеліальних клітин, впливають на 

процеси перетравлювання й всмоктування компонентів корму [75, 97, 101, 

102, 106, 350, 258, 267]. 

За нашими даними на тлі дії гумінових добавок відбувається 

збільшення об'єму ацинарної тканини й зниження об'єму островкової 

тканини підшлункової залози, що можна зв'язати з активнішою екзокринною 

функцією згаданого вище органа, обумовленою посиленням травної функції 

травного каналу під дією кормових добавок гумінової природи.  

Отже, отримані результати свідчать про те, що кормові добавки 

гумінової природи викликають виражений стимулювальний ефект на 

функцію дванадцятипалої, порожньої, клубової кишок та підшлункової 

залози, про що свідчать відповідні зміни у структурі цих органів: підвищення 

у кишкових криптах кількості клітин й їх переважне диференціювання у 

келихоподібні клітини, зростання об'ємної частки ацинарної тканини у 

підшлунковій залозі. Виражена напруга функції супроводжується значною 

стимуляцією елементів клітин, що забезпечують реакції місцевого й 

загального імунітету. Цілком можливо, що в їхньому прояві істотну роль 

відіграє добовий фактор (тривалість використання добавок) і концентрація. 

Ці два параметри у першу чергу необхідно враховувати при розробці 

практичних рекомендацій з використання Гуміліду для страусенят.  

На ріст та розвиток страусенят впливають різні чинники як зовнішні, 

так і внутрішні, але безумовно, що одним з головних, є фактор годівлі. Якість 

корму, його повноцінність та доступність, без сумніву, впливає на 
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фізіологічний стан тварин, процеси обміну речовин, та їх ріст. Як відомо, 

нестача або не ефективне всмоктування деяких нутрієнтів та біологічно 

активних речовин призводить до сповільнення темпів росту, втрати маси 

тіла, а інколи і до загибелі тварин. 

Випоювання страусенятам Гуміліду сприяє підвищенню маси тіла та 

показників збереженості відносно до даних контрольної групи. Після 

введення добавки до раціону збереженість страусенят у дослідній групі 

реєструвалась на рівні 85,0 % у 30 добовому віці, 92,2 % у 60 добовому віці  

та була вищою відповідно на 7,2 % та 12,1 % порівняно зі збереженістю 

тварин в контрольній групі. Середня маса тварин у дослідній групі також 

була вищою на 8,6 % на 30 день досліду, та 12,5 % на 60 день досліду 

порівняно з середою масою тварин контрольної групи. Саме тому можна 

припустити, що підвищення маси тварин відбулось не за рахунок резервів 

організму страсенят, а за рахунок кращого засвоєння поживних речовин 

корму. Даний факт відзначають і автори, які вивчали вплив різних біологічно 

активних речовин та кормових добавок [5, 184, 197, 92, 93, 94] на 

продуктивність сільськогосподарської птиці та тварин. 

З результатів досліджень випливає, що застосовування Гуміліду як 

кормової добавки для страусенят економічно вигідне, позитивно впливає на 

активність травних ензимів, фізіологічний стан та збереження поголів'я, 

сприяє збільшенню маси тіла, знижує собівартість отриманої продукції, а 

також підвищує рентабельність виробництва продукції страусівництва. 

У цілому проведені дослідження виявили, що застосована біологічно 

активна кормова добавка з екологічно чистого торфу Гумілід, за певних умов 

проведення експерименту, спричиняє позитивний вплив на процеси 

травлення страусенят. Регуляторний ефект застосованої нами БАКД 

здійснюється, передусім, через систему органів травлення, а також шляхом 

впливу на інтенсивність обміну речовин в організмі дослідних тварин. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети і завдань 

досліджень, отримано нові дані, які розкривають особливості процесів 

травлення у молодняку чорного африканського страуса в період росту з 3 до 

60 діб без та на тлі дії біологічно активної кормової добавки «Гумілід», що 

виявляється у посиленні процесів травлення у тварин в цей період за 

підвищення рівня активності травних ензимів. 

1. Встановлені закономірні зміни рівня активності амілолітичних 

ензимів в онтогенезі страусенят з 3- до 60-добового віку. Активність ензимів 

екстрактів підшлункової залози та хімусу дванадцятипалої кишки з 3- до  

60-добового віку варіює в межах 180–300 мг/с*л. У екстракті хімусу 

порожньої, клубової та сліпих кишок активність ензимів в онтогенезі зростає: 

з 3- до 30-добового віку відповідно на 41,2 % (Р>0,999), 15,1 % (Р>0,999) та 

20,4 % (Р>0,999), а з 30- до 60-добового – на 13,9 % (Р>0,999), 53 % (Р>0,999) 

та 48,5 % (Р>0,999). Активність амілолітичних ензимів слизової оболонки 

дванадцятипалої та порожньої кишок в період з 3- до 30-добового віку є 

сталою та варіює в межах 70–110 мг/с*л. У екстракті слизової оболонки 

сліпих кишок амілолітична активність з 3- до 30-добового віку зростає на 

20,42 % (Р>0,999), а з 30- до 60-добового – на 48,5 % (Р>0,999). 

2. Визначено, що активність протеолітичних ензимів екстракту 

підшлункової залози з 3- до 60-добового віку зростає в 17 разів  

(120-135 мкМоль/мл*хв), а ензимів екстрактів хімусу дванадцятипалої, 

порожньої, клубової та сліпих кишок – у 2,1 (Р>0,999), 3,75 (Р>0,999) та  

26,5 (Р>0,999) разів відповідно. Загальна протеолітична активність ензимів 

екстракту слизової оболонки дванадцятипалої та порожньої кишок 

збільшується в 2,4 (Р>0,999) та 4,4 рази (Р>0,999) з 3- до 60-добового віку, а 

клубової та сліпих кишок реєструється лише в 30-добовому віці та в період 

до 60 діб зростає в 4,1 рази (Р>0,999). 
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3. Визначено, що найвища ліполітична активність у страусенят 

реєструється у 3 доби з наступним зниженням у 30-добовому віці у екстракті 

підшлункової залози на 42 % (Р>0,999), хімусу і слизової оболонки 

дванадцятипалої кишки та хімусу порожньої кишки у 8–10 разів (Р>0,999). У 

екстракті хімусу та слизової оболонки сліпих кишок активність ліполітичних 

ензимів в онтогенезі з 3- до 30-добового віку зростає на 50,7 % (Р>0,999) і 

15,9 % (Р>0,999) відповідно та потім не змінюється до 60 діб.  

4. Встановлено, що у страусенят 30- та 60-добового віку, яким 

випоювали Гумілід, загальна амілолітична активність екстрактів 

підшлункової залози, підвищилась на 9,8 % (Р>0,999) та 22,4 % (Р>0,999), у 

хімусі дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок в середньому на 6 % 

(Р>0,999) та 30,3 % (Р>0,999) у відповідні вікові періоди. Активність 

амілолітичних ензимів екстрактів слизової оболонки вищезгаданих кишок у 

30- та 60-добовому віці зростає в середньому на 52 % (Р>0,999) та 34,6 % 

(Р>0,999) порівняно з показниками у тварин контрольної групи, а хімусу та 

слизової оболонки сліпих кишок у тварин дослідної групи – у 3,1 та 2,2 рази, 

відповідно. 

5. Визначено, що активність протеолітичних ензимів травного каналу 

страусенят за впливу Гуміліду підвищується: у тварин 60-добового віку в 

екстрактах підшлункової залози – на 28 % (Р>0,99), хімусі та слизовій 

оболонці дванадцятипалої кишки – в середньому на 44,3 % (Р>0,999), хімусі 

та слизовій оболонці порожньої та клубової кишок – в середньому на 6,9 % 

(Р>0,99), хімусі сліпих кишок – на 58,4 % (Р>0,999), а слизовій оболонці 

сліпих кишок – у 1,9 рази (Р>0,999) порівняно із значеннями показників 

тварин контрольної групи. 

6. Зареєстровано, що у страусенят 60-добового віку у екстрактах хімусу 

та слизової оболонки дванадцятипалої кишки активність ліполітичних 

ензимів була вищою у 3,9 рази (Р>0,999), хімусу порожньої кишки – на 14,9 

% (Р>0,999), хімусу клубової кишки – на 18,5 % (Р>0,999), хімусу сліпих 



117 

 

 

кишок – на 11,3 % (Р>0,95), а екстракту слизової оболонки сліпих кишок – в 

1,8 рази (Р>0,99) порівняно з аналогічними значеннями тварин контрольної 

групи. 

7. Визначено, що в період від 3 до 30 діб активність целюлозолітичних 

ензимів у страусенят зростає у 2 рази (Р>0,999), з 30- до 60-добового віку – в 

2,4 рази, з 3- до 60-добового віку – в 4,97 рази (Р>0,999). При додаванні 

страусенятам Гуміліду протягом 60 діб активність целюлозолітичних ензимів 

екстрактів хімусу зростає на 42 % (Р>0,999) у 30 діб, а протягом 60 діб – на 

35,7 % (Р>0,999) порівняно з показниками тварин контрольної групи.  

8. Зареєстровано, що при застосуванні кормової добавки «Гумілід» у 

період з 3- до 60-добового віку контамінація сліпих кишок анаеробними 

мікроорганізмами (R. albus, R. flavefaciens, B. succinogenes) у віці 60 діб 

підвищується на 8 %, кількість біфідобактерій зростає на 11,1% (P>0,99), 

стафіло-, стрепто- та ентерококів – на 5,7–6,1 % (P>0,99) в порівнянні з цим 

показником у тварин контрольної групи. 

9. Встановлено, що стан крипт, розташованих в основі ворсин 

дванадцятипалої кишки, свідчить про те, що у дослідних групах страусенят 

більш посилені темпи відновлення ентероцитів. У тканинах підшлункової 

залози, слизової оболонки дванадцятипалої та сліпих кишок, тварин 

контрольної та дослідних груп суттєвих відмінностей не виявлено. 

10. Доведений позитивний вплив біологічно активної кормової добавки 

«Гумілід» на метаболічні процеси, що підтверджується зростанням рівня 

загального білка на 11,1 % (Р>0,999) в т.ч. альбумінів – на 15,3 % (Р>0,99). 

Рівень креатиніну у страсуенят у 60-добовому віці підвищувався на 10,4 % 

(Р>0,95) порівняно з аналогічними показниками у тварин контрольної групи, 

активність лужної фосфатази – на 21,4 % (Р>0,95) відповідно. Крім того, 

зростав рівень глюкози у крові дослідних страусенят на 43,9 % (Р>0,999) 

одночасно з підвищенням активності а-амілази в сироватці крові на 6,7 % 

(Р>0,999).  
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11. Встановлено, що довжина тонкого кишечника страусенят з 3- до  

30-добового віку зростає на 61 % (Р>0,999), товстого кишечника – на 67 % 

(Р>0,999), з 30- до 60-добового віку – на 62,4 % (Р>0,999) та 38,6 % (Р>0,999) 

відповідно. За впливу Гуміліду довжина відділів травного каналу страусенят 

з 3- до 30-добового віку збільшується в середньому на 42,8 % (Р>0,999),  

з 30- до 60-добового – на 20,7 % (Р>0,999) порівняно з показниками тварин 

контрольної групи. При цьому довжина сліпих кишок у страусенят дослідної 

групи 30- та 60-добового віку збільшується на 45 % (Р>0,999) та 26,5 % 

(Р>0,999) відповідно у порівнянні із значеннями тварин контрольної групи.  

12. Визначено, що маса тіла дослідних тварин була вищою у період  

з 3 до 30 діб на 8,6 % (Р>0,999), а з 30 до 60 діб – на 12,6 % (Р>0,999) в 

порівнянні з контролем. При цьому збереженість страусенят контрольної та 

дослідної групи в період з 3- до 30-добового віку складала 87,1 % та 95,0 %, а 

в період з 3- до 60-добового віку – 80,2 % та 90,1 % відповідно.  

13. Встановлено, що за період досліду додатково отримано продукції –

187,58 кг, на суму 22509,6 грн. Враховуючи витрати на придбання кормової 

добавки «Гумілід» – 168,6 грн, економічний ефект її застосування склав  

183 грн / 1 тварину. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

На підставі результатів досліджень і апробації їх в умовах виробництва 

пропонуються такі рекомендації: 

1. Для прискорення інтенсивності росту страусенят у період з 3 до 60 діб, 

пропонується додавати до питної води Гумілід починаючи з 3-добового віку, 

у кількості 1 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла тварин упродовж 60 діб.  

2. Результати дисертаційної роботи доцільно використовувати при 

викладанні курсу лекцій з фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин 

для студентів аграрних вузів І та IV рівня акредитації. 
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