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ПРОБІОТИКИ В ГОДІВЛІ ТВАРИН І ПТИЦІ 

 
У цій оглядовій статті наведено сучасну інформацію щодо 

характеристики, класифікації та механізмів біологічної дії пробіотиків у 
травному тракті сільськогосподарських тварин і птиці. Виходячи з результатів 
наукових та експериментальних досліджень, які проводилися впродовж 

останніх років, описано механізми біологічної дії в організмі тварин і птиці 
пробіотичних препаратів, виготовлених на основі живих мікроорганізмів, 
метаболітів непатогенної мікробіоти, а також пробіотиків генно-інженерного, 
рослинного і тваринного походження. 

Детально охарактеризовано особливості метаболічної і продуктивної 
дії пробіотичних добавок до раціонів жуйних і моногастричних тварин та 
сільськогосподарської птиці. Систематизовано і проаналізовано як вітчизняні, 
так і зарубіжні літературні джерела з впливу пробіотичних добавок при 

додаванні їх до основних раціонів великої рогатої худоби, овець, свиней, 
сільськогосподарської птиці на інтенсивність їх росту та розвитку, 
продуктивність і якість продукції. Акцентується увага на тому, що ступінь  
метаболічної і продуктивної дії пробіотичних препаратів в організмі тварин і 
птиці визначається насамперед їх якісним складом, технологією виготовлення, 
способом зберігання та кількісним введенням до складу раціонів. 

Відзначається, що основний механізм дії пробіотиків полягає в 
нормалізації складу біологічної мікрофлори шлунково-кишкового тракту, 

тобто його заселенні конкурентоспроможними штамами бактерій-пробіонтів, 
які здійснюють неспецифічний контроль над чисельністю умовно-патогенної 
мікрофлори шляхом витіснення її з кишкового біоценозу, посиленні бар’єрних 
функцій слизової оболонки кишечнику у тварин і птиці, а також активізує 
процеси синтезу інтерферону лейкоцитами крові, при цьому стимулюється 
травлення та посилюється імунний статус організму. 

У підсумку наголошується на тому, що використання пробіотичних 
препаратів у раціонах сільськогосподарських тварин оптимізує кількісний і  
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якісний склад симбіотичної мікрофлори кишечнику, проявляє 

імуностимулюючу дію організму, а також активує перебіг метаболічних 
процесів, покращує продуктивні якості. 

Ключові слова: сільськогосподарські тварини, птиця, годівля, 
пробіотики, механізм біологічної дії, продуктивність. 
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Probiotics in animal and poultry feeding 

The review article provides up-to-date scientific information on the 
characteristics, classification and mechanisms of biological action of probiotics in 
the digestive tract of farm animals and poultry. Based on the results of scientific 
research in recent years, the mechanisms of biological action (in animals and 
poultry) of probiotic preparations made from living microorganisms, metabolites of 
non-pathogenic microbiota, as well as probiotics of genetic engineering, plant and 
animal origin are described. 

The peculiarities of metabolic and productive action of probiotic additives to 
the diets of ruminants, monogastric animals and poultry are described in details. 

Domestic and foreign literature sources on the influence of probiotic additives to the 
diets of cattle, sheep, pigs, chickens and waterfowl on the intensity of their growth 
and development, productivity and product quality are systematized and analyzed. 
Emphasis is placed on the fact that the degree of metabolic and productive action of 
probiotic supplements in animals and poultry is determined primarily by their 
qualitative composition, manufacturing technology and quantitative inclusion in the 
diet. 

It is noted that the mechanism of biological action of probiotics is to 

strengthen the barrier functions of intestinal mucosal cells in animals and poultry, 
protective action against pathogenic microbiota of the digestive tract, activation of 
interferon synthesis by blood leukocytes, stimulation of digestive processes, 
strengthening the immune status. 

As a result, it is emphasized that the use of probiotics in diets optimizes the 
quantitative and qualitative composition of the symbiotic intestinal microflora, has 
an immunostimulatory effect, activates metabolic processes, improves the growth 
and development of animals and product quality. 

Key words: farm animals, poultry, feeding, probiotics, mechanism of 
biological action, productivity. 

 
Вступ. Пробіотики – це живі штами мікроорганізмів, які, 

потрапляючи в травний тракт тварин, продуктами своєї 

життєдіяльності оптимізують наявний у ньому кількісний і якісний 

склад мікробіоти та виявляють стимулюючий вплив на її метаболічну 

активність. У перекладі з латинської мови термін «пробіотик» означає: 

pro – для, bios –  життя, тобто для життя [3, 7]. 
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В останні роки як у нашій країні, так і за її межами застосування 

пробіотиків та препаратів на їх основі в годівлі тварин і птиці з метою 

підвищення продуктивності й покращення якості продукції суттєво 

зростає [1, 9, 13]. 

Характеристика і класифікація пробіотиків. Найбільш 

використовуваними мікроорганізмами, які застосовують як пробіотики 

в годівельній практиці галузі тваринництва, є: молочнокислі 

стрептококи; дріжджові грибки; біфідобактерії; непатогенні штами 

кишкової палички, бацили, ентерококи та лактобактерії [7, 10, 11]. 

Пробіотичні препарати розділяють на окремі групи за 
агрегатним станом та технологією їх виготовлення [10]. За агрегатним 

станом пробіотики поділяють на сухі й рідкі. До сухих пробіотичних 

препаратів зараховують: таблетки, порошки, гранули та висушені 

культури мікроорганізмів. До рідких пробіотиків належать препарати у 

вигляді розчинів і суспензій, у яких мікроорганізми не були піддані 

ліофілізації. 

За технологією виготовлення пробіотичні препарати поділяють 

на такі види [10, 15]: 

– пробіотики на основі живих непатогенних мікроорганізмів; 

– пробіотики на основі метаболітів або складових компонентів 

непатогенної мікрофлори; 
– пробіотики на основі сполук мікробного та іншого 

походження, які стимулюють метаболічну активність біфідобактерій і 

лактобацил у травному тракті тварин; 

– пробіотики на основі структурних компонентів та метаболітів 

мікроорганізмів у різних комбінаціях, які стимулюють життєдіяльність 

непатогенної мікробіоти травного тракту тварин; 

– пробіотики на основі штамів мікроорганізмів та їх 

структурних компонентів і метаболітів із заданими характеристиками, 

отриманих за допомогою генно-інженерних технологій; 

– пробіотичні препарати на основі живих непатогенних 

мікроорганізмів, їх метаболітів, компонентів рослинного і тваринного 

походження, здатних виявляти стимулюючу дію на життєдіяльність 
корисної мікробіоти травного тракту тварин. 

Механізм біологічної дії пробіотиків в організмі тварин і 

птиці. Механізм біологічної дії пробіотичних препаратів в організмі 

тварин і птиці з’ясований лише частково, проте, як свідчать результати 

наукових досліджень останніх років, він складний і багатогранний. 

Встановлено, що метаболічна дія пробіотиків у травному тракті тварин 

і птиці значною мірою залежить від кількісного та якісного складу 
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мікроорганізмів і технології виготовлення пробіотичних препаратів 

[14, 17, 20, 37]. 

Експериментально доведено, що використання пробіотиків у 

раціонах годівлі тварин і птиці посилює барʼєрні функції клітин 

слизової оболонки кишечнику шляхом активації процесів 

фосфорилювання цитоскелетів їх білкових структур та стимулює 

секрецію ними слизу й хлоридів [10, 21]. 

Пробіотики володіють широким спектром антагоністичної 

активності щодо патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів у 

травному тракті тварин [13, 16, 20, 40]. Вони чинять позитивний вплив 
на перебіг обміну речовин в організмі тварин, який полягає у їх 

здатності знижувати проникність тканинних барʼєрів для токсинів, 

проявляти детоксикаційну дію щодо сполук, які утворюються в 

організмі господаря під впливом патогенів [23]. Пробіотичні 

препарати на відміну від антибіотиків, які інгібують імунні функції в 

організмі, стимулюють синтез антитіл проти патогенів [14, 17]. 

Продукуючи біологічно активні речовини, пробіотики 

стимулюють у мікробіоти кишечнику синтез медіаторів, які активують 

функціонування травних процесів, діяльність печінки, серцево-

судинної та кровоносної систем і таким чином позитивно впливають 

на метаболічні процеси в організмі тварин [16, 20, 46]. 
Науковими дослідженнями доведено, що метаболіти, які 

продукують пробіотики, виявляють антиалергічну дію, інгібуючи 

процеси декарбоксилювання гістидину та активуючи синтез гістидину 

в органах і тканинах тварин [24]. Підтверджено також, що введення 

пробіотичних препаратів на основі біфідо- і лактобактерій до раціонів 

тварин і птиці активізує синтез інтерферону лейкоцитами, посилює 

клітинну й гуморальну ланку імунітету, імунний статус і неспецифічну 

резистентність організму [44]. 

Пробіотики за участю бактерій роду Bacillus, потрапляючи в 

травний тракт тварин, пригнічують ріст патогенних і умовно 

патогенних мікроорганізмів, а продукуючи біологічно активні 

речовини, стимулюють активність травних ферментів [46]. 
Пробіотичні препарати на основі аеробних спороутворюючих бактерій 

стимулюють у тварин активність лімфоцитів на рівні 

фітогемаглютиніну і Кое-А, підвищують активність секреторних 

імуноглобулінів, макрофагів та природних кілерних клітин [6, 34]. 

Як зазначено вище, важливим механізмом дії пробіотиків в 

організмі тварин є регулюючий вплив на синтез імунорегулюючих 

цитокінів, особливо інтерферонів, відповідальних за формування 
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клітинної ланки імунітету. Інтерферони виконують важливу 

фізіологічну функцію в збереженні гомеостазу в організмі тварин, 

оскільки володіють вираженою противірусною, антибактеріальною, 

імуномодулюючою, протизапальною та антипроліферативною 

активністю [6, 41]. 

Продуктивна дія пробіотичних добавок у раціонах годівлі 

жуйних тварин. При народженні шлунково-кишковий тракт у жуйних 

тварин є стерильним щодо наявності мікробіоти [2, 4, 14]. Колонізація 

травного тракту мікроорганізмами починається з товстого кишечнику 

в перші дні після народження [4, 9, 14] і триває орієнтовно до 12-
тижневого віку [14]. 

У молодняка жуйних тварин пробіотичні добавки здебільшого 

використовують із метою стабілізації мікробіоти товстого кишечнику 

та профілактики діареї [14, 36, 48]. У перші тижні життя в 

передшлунках і товстому кишечнику телят знижується чисельність 

лактобацил і біфідобактерій [14], тому збільшення їх надходження з 

кормами раціону знижує можливість прилипання патогенних 

мікроорганізмів до слизової оболонки кишечнику [22, 36]. Зокрема, 

використання пробіотичних добавок на основі лактобактерій у 

раціонах телят у молочний період живлення посилює їх імунний 

захист та інтенсивність росту й розвитку [2, 9, 14, 36]. Іншими 
експериментами доведено, що введення добавок пробіотика 

«Протектоактив» до раціонів телят, до складу якого належить 

ліофілізована культура молочнокислих бактерій, стимулює у них 

розвиток передшлунків та прирости живої маси [4]. Також пробіотична 

добавка «Пробіоактив» на основі бактерій Subtilis, додана до раціону 

молочних телят, оптимізує у них гематологічні показники, покращує 

перетравність поживних речовин кормів, стимулює їх ріст і розвиток 

[2]. 

У дорослих жуйних тварин у період активного функціонування 

передшлунків пробіотичні добавки використовують здебільшого з 

метою стимуляції засвоєння клітковини рубцевою мікробіотою і для 

цього вводять до складу раціонів переважно препарати, виготовлені на 
основі дріжджів Saccharomyces cerevisiae [13, 14, 25, 26, 28, 30, 31]. 

Такі пробіотичні добавки до раціонів тварин стабілізують кислотність 

рубцевого середовища, що дає змогу симбіотичним простішим 

активно розщеплювати клітковину й знижувати бактеріями продукцію 

лактату й метану [38, 39, 42, 43, 46]. Наукові дослідження засвідчили 

[25, 28, 30, 31, 36], що використання вказаних дріжджових 

пробіотичних добавок у годівлі корів стимулює в них рубцеву 
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ферментацію, істотно підвищує засвоєння клітковини та молочну 

продуктивність. Введення пробіотичних добавок із вмістом дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae до раціонів відгодівельної великої рогатої 

худоби підвищує ефективність засвоєння поживних речовин кормів, 

збільшує середньодобові прирости тварин та живу масу перед забоєм 

[14, 36, 48]. 

Використання в раціонах корів пробіотика на основі культури 

гриба Aspergillus oryzae підвищує молочну продуктивність тварин та 

вміст білка й сухих речовин у молоці [36]. 

У годівлі дорослих жуйних тварин також часто застосовують 
пробіотичні добавки, до складу яких входять лактатпродукуючі 

бактерії (Enterococcus i Lactobacillus), з метою профілактики 

виникнення ацидозів при споживанні тваринами підвищених 

кількостей концентрованих кормів [14, 36, 43, 47]. 

У дослідженнях на кітних і лактуючих вівцематках виявлено, 

що введення до складу їх раціону пробіотичної добавки із вмістом 

бактерій штамів Bacillus liheniformis i subtilis істотно збільшує вміст 

білка й жиру в молоці, підвищує масу тіла новонароджених ягнят та їх 

життєздатність [26, 27]. 

Пробіотичні добавки в раціонах годівлі моногастричних 

тварин. У низці наукових досліджень переконливо доведено високу 
ефективність використання пробіотичних добавок у раціонах годівлі 

різних вікових і продуктивних груп свиней [33, 35, 45, 49]. Зокрема, 

експериментами [45] засвідчено, що введення пробіотика «DSM 7134», 

виготовленого на основі штаму бактерій Enterococcus faecium, до 

складу комбікорму поросних і лактуючих свиноматок істотно 

підвищує засвоєння поживних речовин в їх організмі, покращує травні 

процеси, активує синтез білків мікробіотою товстого кишечнику. В 

інших дослідженнях [36, 45, 49] встановлено оптимізуючий вплив 

пробіотичного препарату «Bioplus 2B», який містить бактерії Bacillus 

subtilis i licheniformis, на біохімічний профіль крові та поживність 

молока свиноматок при застосуванні його добавок у їхніх раціонах. 

Введенням пробіотичних добавок «Єастура» та «Мікробон», які 
містять дріжджі Saacharomices cerevisiae, до кормосумішей для 

відгодівельних свиней досягнуто суттєвого підвищення інтенсивності 

росту тварин та покращення біологічної і харчової якості свинини [45, 

49]. 

Використання в комбікормі поросят упродовж 10 діб після 

відлучення їх від свиноматок добавок пробіотика «LSP 122» зі штамом 

бактерій Bacillus licheniformis профілактує появу діареї, стимулює ріст 
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і розвиток тварин, підвищує збереженість [33]. Встановлено також, що 

додавання до кормосумішей відлучених поросят пробіотичного 

препарату «NCIMB 10415», виготовленого на основі бактерій 

Enterococcus faecium i Bacillus cereus, має виражений 

імуностимулюючий ефект, зменшує чисельність патогенних 

мікроорганізмів у товстому кишечнику і Т-цитотоксичних клітин в 

його епітелії [33, 36]. 

Пробіотики в раціонах годівлі сільськогосподарської птиці. 
У галузі птахівництва використання пробіотичних препаратів із метою 

підвищення ефективності виробництва та покращення якості продукції 
сільськогосподарської птиці зростає особливо швидкими темпами [5, 

18, 29, 32]. 

Експериментальними дослідженнями групи науковців доведено, 

що використання добавок пробіотика на основі штамів 

мікроорганізмів Lactobacillus acidophilus у комбікормі курей істотно 

підвищує трансформацію поживних речовин кормів та яєчну 

продуктивність, суттєво знижує рівень холестерину в жовтку яєць, 

унаслідок чого значно покращується їх харчова якість [29]. Роботами 

інших учених встановлено, що пробіотик «Bioplus 2B», що містить 

види бактерій subtilis i licheniformis, введений до складу комбікорму 

курей, значно підвищує несучість птиці, зменшує коефіцієнт 
дефектності яєць, знижує рівень тригліцеролів і холестеролу в крові та 

жовтку яєць [18]. 

Використання пробіотичних препаратів із специфічними 

антитілами щодо сальмонел у комбікормах для курчат-бройлерів 

суттєво зменшує колонію вказаних патогенних штамів мікроорганізмів 

у кишечнику, підвищує прирости живої маси тіла та якість м’яса птиці 

[32]. 

Введення добавок пробіотиків «Вітафорт» і «Лактобіфадол», 

виготовлених на основі лакто- і біфідобактерій, до кормосумішей для 

каченят і гусенят оптимізує чисельність еритроцитів і лейкоцитів у 

крові пташенят, стимулює метаболічні процеси в організмі та 

інтенсивність їх росту й розвитку, а використання вказаних 
пробіотичних препаратів у раціонах батьківського стада качок і гусей 

підвищує несучість птахів та покращує інкубаційні якості яєць [2, 4]. 

Висновок. Механізми біологічної дії окремих пробіотичних 

препаратів в організмі тварин і птиці повністю не з’ясовані, проте 

переконливо доведено, що їх використання в раціонах оптимізує 

кількісний і якісний склад симбіотичної мікробіоти кишечнику, 

проявляє імуностимулюючу дію, активує перебіг метаболічних 
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процесів, покращує ріст і розвиток тварин та якість тваринної 

продукції. У перспективі важливим є дослідити нові класи пробіотиків, 

всесторонньо вивчити механізми їх метаболічної дії в організмі тварин 

і птиці залежно від виду, віку, статі, фізіологічного стану та впливу 

годівельних факторів. 
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