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АНОТАЦІЯ 

 

Ткачик Л. В. Якість та безпечність м’яса свиней за застосування 

натуральних кормових добавок із вмістом Омега-3 жирних кислот і 

селену. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна 

експертиза». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Київ, 2020. 

Отримання безпечних харчових продуктів є головним пріоритетом для 

виробника і належно контролюється уповноваженими державними органами. 

Окрім контролю безпечності харчових продуктів необхідно зберегти їх якість 

для задоволення потреб споживачів і забезпечення організму людини 

достатньою кількістю збалансованих поживних речовин. 

Нині залишається проблемним питання інтенсифікації свинарства та 

застосування оптимальної годівлі з мінімальними витратами  

матеріально-грошових ресурсів. Тому, одним із рішень є використання у 

годівлі свиней різного виду кормових добавок, які б містили натуральні 

компоненти та були корисними, як для організму свиней, так і поліпшували 

стан харчових продуктів, зокрема свинини. 

Раціони годівлі свиней збалансовані за вмістом жирів, але потрібно 

дотримуватися балансу в їх складі, щоб не було надлишку насичених чи 

ненасичених жирних кислот і, як наслідок – негативного впливу на 

технологічні властивості м’ясо-сальної продукції. Тому, вміст жирних кислот 

у раціонах свиней на відгодівлі потрібно контролювати з дотриманням 

балансу між Омега-3 і Омега-6 поліненасиченими жирними кислотами. 

Відомо, що і поліненасичені жирні кислоти та селен беруть участь у 

неензимній ланці антиоксидантного захисту в організмі тварин і людини. 

Зокрема поліненасичені жирні кислоти в організмі не синтезуються, а селен є 

важливим мікроелементом і впливає на якість кінцевого продукту. 
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У дисертаційній роботі вперше було вирішене актуальне питання якості 

та безпечності м’яса за застосування у годівлі свиней кормових добавок 

LG-MAX і Сел-Плекс, що містять натуральні компоненти. 

Кормова добавка LG-MAX містить водорості Schizochytrium limacium і 

екстракт розмарину Rosmarinum officinalis, та є джерелом поповнення 

організму тварин поліненасиченими жирними кислотами класу Омега-3, а 

саме докозагексаєновою. 

Кормова добавка Сел-Плекс – це джерело органічного селену 

(селенометіонін і селеноцистеїн), який виробляють штами дріжджів, що 

вирощуються на середовищі збагаченому селеном із зниженим вмістом сірки. 

За цим дисертаційним дослідженням отримані нові наукові дані щодо 

морфологічних і біохімічних показників крові свиней на відгодівлі, 

продуктивності та забійних показників, післязабійної оцінки туш, 

органолептичної оцінки м’яса, мікроскопії мазків-відбитків і дослідженні 

біохімічних показників свинини, хімічного та жирнокислотного складу 

м’язової тканини, якості підшкірного жиру свиней, мікробіологічних 

показників, токсико-біологічної оцінки та гістологічного дослідження печінки 

свиней за застосування у їх годівлі кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс. 

Вперше розроблено схему науково-господарського досліду із 

застосування цих кормових добавок у годівлі відгодівельного молодняку 

свиней. Для забезпечення проведення досліду створено контрольну групу та 

три дослідні: група Д1 (до основного раціону згодовували 2,0 г/добу добавки 

LG-MAX), група Д2 (до основного раціону згодовували 4,0 г/добу добавки  

LG-MAX), група Д3 (до основного раціону згодовували 2,0 г/добу добавки  

LG-MAX і Сел-Плекс, відповідно до реєстраційного посвідчення). 

Проаналізовано морфологічні показники у цільній крові та біохімічні 

показники у сироватці крові свиней на відгодівлі. Встановили, що кількість 

еритроцитів і лейкоцитів у крові свиней дослідних і контрольної груп 

знаходились у фізіологічних межах відповідно віку. 
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Більшість з досліджуваних біохімічних показників у сироватці крові 

свиней дослідних груп була у фізіологічних межах відповідно віку дослідних 

тварин. Натомість, за деякими з цих показників спостерігали статистично 

значиму різницю впродовж дослідження, а перед забоєм (155 доба) 

встановили, що застосування у годівлі свиней цих кормових  

добавок, порівняно з контролем, призвело у групі Д1 до зниження  

концентрації β-глобулінів на 3,2 % (р<0,05), креатиніну – на 16,9 % (р<0,01),  

холестеролу – на 20,4 % (р<0,01) і підвищення концентрації глюкози на 8,67 % 

(р<0,05), сечовини – на 32,2 % (р<0,01), рівня кальцію – на 3,30 % (р≤0,01) і 

феруму – на 2,28 % (р≤0,05); у групі Д2 зниження концентрації холестеролу на 

0,66 % (р<0,01) та феруму – на 2,94 % (р<0,001) і збільшення кількості 

лейкоцитів на 5,60 % (р<0,01) та підвищення концентрація γ-глобулінів на 

2,8 % (р<0,05), коефіцієнту A/G – на 0,22 % (р<0,05), сечовини – на 1,24 % 

(р<0,01), рівня кальцію – на 0,22 % (р<0,05) і хлоридів – на 2,6 % (р<0,05); у 

групі Д3 зниження концентрації холестеролу на 30,0 % (р<0,01), підвищення 

рівня кальцію на 12,4 % (р≤0,001) і феруму на 4,81 % (р≤0,001) та магнію на 

57,4 % (р<0,05). 

Встановлено позитивний вплив різних доз кормових добавок LG-MAX і 

Сел-Плекс на забійні показники і м’ясні якості молодняку свиней груп Д1, Д2 і 

Д3, а саме: збільшення живої маси свиней на 4,92 % (р≤0,001), на 14,95 % 

(р≤0,001), і на 7,79 % (р≤0,001); абсолютного приросту на 5,47 % (р≤0,001), на 

17,05 % (р≤0,001), і на 8,50 % (р≤0,001); відносного приросту – на 0,97 %, на 

5,06 %, на 1,83 %; середньодобового приросту на 5,47 % (р≤0,001), на 17,04 % 

(р≤0,001), і на 8,51 % (р≤0,001); забійної маси на 5,31 % (р≤0,001), на 1,46 % 

(р≤0,001), і на 9,05 % (р≤0,001); довжини туші на 2,71 % (р≤0,001), на 4,54 % 

(р≤0,001), і на 3,43 % (р≤0,001); площі «м’язового вічка» на 6,61 % (р≤0,001), 

на 7,93 % (р≤0,001), і на 4,99 % (р≤0,001) та товщини шпику на 16,32 % 

(р≤0,001) (у групі Д2) і на 6,95 % (р≤0,001) (у групі Д3). 

За оцінкою якості свинини встановили, що органолептичні та  

фізико-хімічні показники відповідали вимогам нормативних документів, а 
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значить м’ясо було отримане від здорових тварин і за ступенем  

відповідало – свіжому. Разом із тим, встановили наявність статистично 

значимої різниці між цими показниками у м’ясі свиней дослідних і 

контрольної групи. Так, за мікроскопією мазків-відбитків свинини у полі зору 

мікроскопу було виявлено мікробних клітин – 2,60±0,40 (Д1), 4,40±0,51 

(р<0,01) (Д2) і 4,33±0,42 (р<0,05) (Д3) і 2,40±0,51 – у контролі. Летких жирних 

кислот у свинині груп Д2 і Д3 було більше на 23,2 % (р<0,05) і на 16,8 % 

(р<0,01), порівняно з контролем, відповідно. Показник вмісту аміно-аміачного 

нітрогену у дослідній групі Д2 був достовірно більшим на 25,0 % (р<0,05), 

порівняно з контролем. 

Встановили, що величина рН м’яса свиней контрольної та дослідних 

груп була від 5,76 до 5,80, що знаходиться в межах норми для свіжого м’яса, 

дозрівшого (після забою 24 години) та отриманого від здорових тварин. 

За реакцією з купруму сульфатом бульйон був прозорим, а реакція на 

вміст ферменту пероксидази – позитивною. 

За дегустаційною оцінкою свинини встановили позитивний вплив 

кормової добавки LG-MAX у дозі 2,0 г/добу, а саме на смакові якості. За 

смаком свинина дослідної групи Д1 (4,90 балів) переважала контрольну  

(4,30 балів) на 13,95 % (р<0,01). За зовнішнім виглядом (3,80 балів), запахом 

(3,60 балів) і ароматом та смаком (3,70 балів) м’ясо свиней, яким згодовували 

кормову добавку LG-MAX у дозі 4,0 г/добу отримало меншу кількість балів на 

17,39 % (р<0,01), на 23,40 % (р<0,01) і на 13,9 % (р<0,05), порівняно з 

показником у контролі (4,60, 4,70 і 4,30 балів), відповідно. Також і м’ясо 

дослідної групи свиней, що отримували кормову добавку LG-MAX у дозі 

2,0 г/добу разом із Сел-Плекс, за смаком (4,10) було дещо гірше (на 10,87 % 

(р<0,05)), порівняно з контролем (4,60). 

Між показниками дегустаційної оцінки бульйону зі свинини, що 

отримана від свиней дослідної групи Д1 (2,0 г/добу LG-MAX) не було 

встановлено статистично значимої різниці з такими у контрольній групі. 

Натомість за запахом бульйон у групі Д2 (4,0 г/добу LG-MAX) отримав меншу 
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кількість балів (3,80) на 20,8 % (р<0,01), ніж у контролі (4,20), а за смаком 

(3,60) бульйон із м’яса свиней дослідної групи Д3 (2,0 г/добу LG-MAX і  

Сел-Плекс) – на 21,74 % (р<0,05), порівняно з контролем (4,60). 

У свинині дослідних груп свиней прослідковувалось зниження вологи, 

відповідно збільшення сухої речовини, протеїну та жиру порівняно з м’ясом 

контрольної групи свиней. 

У м’ясі свиней дослідної групи Д1 встановлено збільшення на 13,8 % 

(p<0,01) вмісту жиру; у групі Д2 збільшення показників вмісту сухої речовини 

на 8,9 % (p<0,05), вмісту протеїну – на 9,0 % (p<0,001) і жиру на 35 % (p<0,001) 

і зменшення показника вологи на 6,45 % (p<0,05), а у групі Д3 вміст протеїну 

був більшим на 9,7 % (p<0,001) і жиру на 14,8 % (p<0,01), порівняно з такими 

у контрольній групі. 

Встановлено, що сумарна кількість насичених жирних кислот у свинині 

дослідних груп була дещо вищою на 1,6 % Д1 (41,29), на 4,7 % Д2 (44,47) і на 

0,1 % Д3 (39,79), порівняно з контролем (39,678). Водночас, сумарна кількість 

ненасичених жирних кислот була дещо нижчою у свинині груп Д1 на 1,6 % 

(58,71), на 4,8 % Д2 (55,53) і на 0,1 % Д3 (60,21) була дещо вищою, порівняно з 

контролем (60,32). 

У свинині групи Д1 сумарна кількість Омега-3 поліненасичених жирних 

кислот була вищою на 0,12 % і на 0,25 % – у групі Д2, порівняно з контролем. 

У свинині групи Д2 сумарна кількість Омега-3 поліненасичених жирних 

кислот була вищою на 0,13 %, ніж у групі Д1. Водночас, встановили 

зменшення співвідношення Омега-6 до Омега-3 поліненасичених жирних 

кислот порівняно з контролем, відповідно на 2,92 % (Д1) та на 5,59 % (Д2). 

Також, і у свинині групи Д3 встановили зростання кількості Омега-3 і Омега-6 

поліненасичених жирних кислот, відповідно на 0,1 % та на 3,02 %, порівняно 

з контролем, однак це призвело до збільшення співвідношення Омега-6 до 

Омега-3 ПНЖК на 2,9 %. 

Встановили, що досліджувані фізико-хімічні показники підшкірного 

жиру свиней відповідали вимогам нормативних документів, включаючи 
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достовірне збільшення (група Д2) пероксидного числа на 33,3 % (p<0,01), ніж 

у контролі. 

За проведеними мікробіологічними дослідженнями встановлено 

відповідність свинини дослідних і контрольної груп вимогам чинних 

нормативних документів. Водночас, показник КМАФАнМ у свинині групи Д1 

був достовірно меншим на 73,1 % (р<0,001), Д3 – на 71,6 % (р<0,001), 

порівняно з показником у контрольній групі. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що загибель 

інфузорій Tetraсhуmena pуriformis становить від 0,22 % до 0,38 %, а щільний їх 

ріст – від 99,50 % до 99,78 %, що свідчить про відсутність токсичної дії 

кормової добавки на мʼясо свиней дослідних груп. 

За гістологічним дослідженням мікроструктури печінки свиней дослідної 

групи Д1 встановили наявність незначних дистрофічних процесів у 

гепатоцитах. Однак, найбільш вираженими дистрофічні процеси (зерниста і 

жирова інфільтративна дистрофії) та гіперемія судин всередині часточки були 

виявлені в гепатоцитах тварин групи Д2, що можна пояснити згодовуванням 

більшої дози кормової добавки LG-MAX (4,0 г/добу). У тварин групи Д3 окрім 

виражених дистрофічних процесів в гепатоцитах (зерниста і жирова 

інфільтративна дистрофії), гіперемії судин всередині часточки і 

міжчасточкових, також встановлена лімфогістіоцитарна інфільтрація строми. 

За результатами проведеного науково-практичного обгрунтування 

застосування кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс у годівлі 

відгодівельного молодняку свиней є доцільним застосування кормової 

добавки LG-MAX (2,0 г/добу), що призвело до збільшення продуктивності, 

відгодівельних показників свиней, поліпшення органолептичних, 

мікробіологічних показників і не токсичності свинини, та наявності вмісту в 

м’ясі свиней Омега-3 поліненасичених жирних кислот у більшій кількості, ніж 

Омега-6. 
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ABSTRACT 

 

Tkachyk L.V. Quality and safety of pig meat with the use of natural feed 

additives containing Omega-3 fatty acids and selenium. – Qualification 

scientific work printed as manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Veterinary Sciences in the 

specialty 16.00.09 "Veterinary and sanitary examination".  National University of 

Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

Obtaining safe food products is a top priority for the manufacturer and is 

properly monitored by authorized state bodies. In addition to food safety controls, it 

is necessary to maintain their quality to meet the needs of consumers and to provide 

the human body with a sufficient amount of balanced nutrients. 

At present, the intensification of pig production and the use of optimal feeding 

with minimal expenditure of material resources remain a problem. Therefore, one 

solution is to use different types of feed additives to feed pigs that contain natural 

ingredients and are beneficial to both the pig body and to improve the condition of 

food, including pork. 

Pig feeding diets are balanced in fat content, but a balance must be maintained 

in order to avoid excess saturated or unsaturated fatty acids and, as a consequence, 

adversely affect the technological properties of the meat and fat production. 

Therefore, the fatty acid content of the pigs' diets should be controlled by balancing 

of the the Omega-3 and Omega-6 polyunsaturated fatty acids. 

It is known that polyunsaturated fatty acids and selenium are involved in the 

non-enzymatic link of antioxidant protection in animals and humans. In particular, 

polyunsaturated fatty acids are not synthesized in the body, and selenium is an 

important trace element and affects the quality of the final product. 
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For the first time in the dissertation, the topical issue of meat quality and safety 

was solved for the use in feeding pigs of feed additives LG-MAX and Sel-Plex 

containing natural ingredients. 

The feed additive LG-MAX contains algae Schizochytrium limacium and 

Rosmarinum officinalis rosemary extract, and is a source of replenishment of 

animals with Omega-3 polyunsaturated fatty acids, namely docosahexaenoic. 

Sel-Plex is a source of organic selenium (selenomethionine and 

selenocysteine) that produces strains of yeast grown on selenium-rich medium with 

low sulfur content. 

According to this dissertation, new scientific data on morphological and 

biochemical parameters of pig blood for fattening, productivity and slaughter 

indices, post-mortem carcass evaluation, organoleptic evaluation of meat, 

microscopy of smear-imprints and study of biochemical indicators of pork, tissue, 

quality of subcutaneous fat of pigs, microbiological parameters, toxicological and 

biological evaluation and histological examination of pig liver for use in feeding 

them feed for LG-MAX and Sel-Plex. 

For the first time, a scheme of scientific and economic experience on the use 

of these feed additives in feeding suckling pigs has been developed. To ensure the 

experiment, a control group and three experimental groups were created: group D1 

(fed 2.0 g/day of LG-MAX supplement to the main diet), group D2 (fed 4.0 g/day of 

LG-MAX supplement), group D3 (2.0 g/day of LG-MAX and Sel-Plex supplements 

were fed to the main diet according to the registration certificate. 

Morphological parameters in whole blood and biochemical parameters in 

serum of pigs for fattening were analyzed. It was found that the number of 

erythrocytes and leukocytes in the blood of pigs of the experimental and control 

groups were within the physiological norm according to age. 

Also, most of the biochemical parameters tested in the serum of pigs of the 

experimental groups were within the physiological norm according to the age of the 

experimental animals. Instead, some of these indicators observed a statistically 

significant difference during the study, and before slaughter (155 days) found that 
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the use of pig feeds in these feed additives, compared with controls, resulted in a 

decrease in β-globulin concentration of 3.2 % (p<0.05), creatinine – 16.9 % 

(p<0.01), cholesterol – 20.4 % (p<0.01) and increased glucose concentration by 

8.67 % (p<0.05), urea – by 32.2 % (p<0.01), calcium level – by 3.30 % (p≤0.01) and 

ferum – by 2.28 % (p≤0.05); in group D2, the decrease in cholesterol concentration 

by 0.66 % (p<0.01) and ferum – by 2.94 % (p<0.001) and the increase in leukocyte 

count by 5.60 % (p<0.01) and the increase in concentration γ-globulins by 2.8 % 

(p<0.05), A/G by 0.22 % (p<0.05), urea – by 1.24 % (p<0.01), level calcium by 

0.22 % (p<0.05) and chlorides by 2.6 % (p<0.05); in group D3 decreased cholesterol 

concentration by 30.0 % (p<0.01), increased calcium level by 12.4 % (p≤0.001) and 

ferum by 4.81 % (p≤0.001) and magnesium by 57.4 % (p<0.05). 

Positive influence of different doses of feed additives LG-MAX and Sel-Plex 

on slaughter indices and meat quality of young pigs of groups D1, D2 and D3 was 

established, namely: increase of live weight of pigs by 4.92 % (p≤0,001), 14.95 % 

(p≤0.001) and 7.79 % (p≤0.001); absolute increase of 5.47 % (p≤0.001), 17.05 % 

(p≤0.001), and 8.50 % (p≤0.001); relative increase - by 0.97 %, by 5.06 %, by 

1.83 %; daily average increase of 5.47 % (p≤0.001), 17.04 % (p≤0.001), and 8.51 % 

(p≤0.001); slaughter weight by 5.31 % (p≤0.001), by 1.46 % (p≤0.001), and by 

9.05 % (p≤0.001); the length of the carcass by 2.71 % (p≤0.001), by 4.54 % 

(p≤0.001), and by 3.43 % (p≤0.001); the area of the muscle cell by 6.61 % 

(p≤0.001), by 7.93 % (p≤0.001), and by 4.99 % (p≤0.001) and the thickness of the 

pelvis by 16.32 % (p≤0.001) (in group D2) and 6.95 % (p≤0.001) (in group D3). 

According to the quality assessment of pork, they found that the organoleptic 

and physicochemical parameters met the requirements of the regulatory documents, 

and therefore the meat obtained from healthy animals and the degree  

responsible – fresh. At the same time, a statistically significant difference was found 

between these parameters in the pigs of the experimental and control pigs. Thus, 

microscopy of pork smears in the field of view of the microscope revealed microbial  

cells – 2.60±0.40 (D1), 4.40±0.51 (p<0.01) (D2) and 4.33±0.42 (p<0.05) (D3) and 

2.40±0.51 in control. The volatile fatty acids in pork of groups D2 and D3 were 
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23.2 % (p<0.05) and 16.8 % (p<0.01) higher, respectively, compared to the control, 

respectively. Content metric of amino-ammonia nitrogen in test group D2 was 

significantly higher by 25.0 % (p<0.05) compared to the control. 

It was found that the pH of the pig meat of the control and experimental groups 

was from 5.76 to 5.80, which is within the normal range for fresh meat, more mature 

(after 24 hours of slaughter) and obtained from healthy animals. 

By the reaction with copper sulfate the broth was transparent, and the reaction 

to the content of the enzyme peroxidase – positive. 

According to the tasting evaluation, pork found a positive effect of the feed 

additive LG-MAX at a dose of 2.0 g/day, namely the taste. By taste, pork of 

experimental group D1 (4.90 points) outperformed control (4.30 points) by 13.95 % 

(p<0.01). Appearance (3.80 points), smell (3.60 points) and aroma and taste (3.70 

points) of pig meat fed the LG-MAX feed supplement at a dose of 4.0 g/day received 

less score by 17.39 % (p<0.01), by 23.40 % (p<0.01) and by 13.9 % (p<0.05), 

compared with the indicator in the control (4.60, 4.70 and 4.30 points, respectively. 

Also, the meat of the experimental pig group receiving the LG-MAX feed 

supplement at a dose of 2.0 g/day with Sel-Plex was slightly worse in taste (4.10) 

(10.87 % (p<0,05)) compared to the control (4.60). 

No statistically significant difference was found between the tasting 

evaluation of pork broth obtained from pigs of experimental group D1 (2.0 g/day 

LG-MAX) with those in the control group. On the other hand, the smell of broth in 

group D2 (4.0 g/day LG-MAX) received less points (3.80) by 20.8 % (p<0.01) than 

in control (4.20), and to taste (3.60) broth from pig meat of experimental group D3 

(2.0 g/day LG-MAX and Sel-Plex) – by 21.74 % (p<0.05), compared with control 

(4,60). 

The pigs of the experimental pig groups were followed by a decrease in 

moisture, respectively, an increase in dry matter, protein and fat compared to the 

meat of the control group of pigs. 

A significant increase of 13.8 % (p<0.01) in fat content was found in pork of 

experimental group D1; in group D2, the solids content was significantly increased 
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by 8.9 % (p<0.05), protein content by 9.0 % (p<0.001) and fat by 35 % (p<0.001), 

and the moisture content decreased by 6.45 % (p<0.05), and in group D3 protein 

content was significantly higher by 9.7 % (p<0.001) and fat by 14.8 % (p<0.01), 

compared to those in group D3 that in the control group. 

It was found that the total amount of saturated fatty acids in the pork of the 

experimental groups was slightly higher by 1.6 % D1 (41,293), 4.7 % D2 (44,474) 

and 0.1 % D3 (39,787), compared to the control (39,678 ). At the same time, the total 

amount of unsaturated fatty acids was slightly lower in pork of the D1 groups by 

1.6% (58,707), by 4.8% D2 (55,526) and by 0.1% D3 (60,206) was slightly higher 

than the control (60,322). 

In pork of group D1, the total amount of the Omega-3 polyunsaturated fatty 

acids was higher by 0.12 % and by 0.25 % – in group D2, compared to the control. 

In pork of group D2, the total amount of the Omega-3 polyunsaturated fatty acids 

was 0.13 % higher than in group D1. At the same time, they found a decrease in the 

ratio of Omega-6 to Omega-3 polyunsaturated fatty acids compared to the control, 

respectively by 2.92 % (D1) and 5.59 % (D2). Also, pork of group D3 found an 

increase in the amount of the Omega-3 and Omega-6 polyunsaturated fatty acids by 

0.1 % and 3.02 %, respectively, compared to the control, but this led to an increase 

in the ratio of Omega-6 to Omega -3 PUFA by 2.9 %. 

It was found that the investigated physicochemical parameters of the 

subcutaneous fat of pigs met the requirements of regulatory documents, including a 

probable increase (group D2) of peroxide by 33.3 % (p<0.01) than in the control. 

According to the conducted microbiological studies, the pork of the 

experimental and control groups was found to comply with the requirements of the 

current regulatory documents. At the same time, the KMAFanM indicator in pork of 

group D1 was significantly lower by 73.1 % (p<0.001), D3 – by 71.6 % (p<0.001) 

compared to the indicator in the control group. 

The study found that the death of Tetrashumena puriformis infusions ranges 

from 0.22 % to 0.38 %, and their dense growth – from 99.50 % to 99.78 %, which 
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indicates that there is no toxic effect of the feed additive on the pigs of experimental 

animals groups. 

Histological examination of the microstructure of pig liver of experimental 

group D1 revealed the presence of minor dystrophic processes in hepatocytes. 

However, the most pronounced dystrophic processes (granular and fatty infiltrative 

dystrophy) and vascular hyperemia within the lobules were found in hepatocytes of 

animals of group D2, which can be explained by the feeding of a higher dose of feed 

additive LG-MAX (4.0 g/day). In animals of group D3, in addition to marked 

dystrophic processes in hepatocytes (granular and fatty infiltrative dystrophy), 

vascular hyperemia within the lobule and interparticles, lymphohistiocytic 

infiltration of the stroma was also established. 

According to the scientific and practical substantiation of the use of feed 

additives LG-MAX and Sel-Plex in feeding suckling pigs, it is advisable to use feed 

additive LG-MAX (2.0 g/day), which led to an increase in productivity, fattening 

performance of pigs, improvement organoleptic, microbiological parameters and 

non-toxicity of pork, and the presence in the meat of pigs of the Omega-3 

polyunsaturated fatty acids more than the Omega-6. 

Keywords: feed additives, pork, fattening and slaughter indices, blood 

morphological parameters, quality, safety, toxicological and biological evaluation, 

liver microscopy. 
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МАФАнМ – мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми 

БГКП – бактерії групи кишкової палички 

АлАТ – аланінамінотрансфераза 

АсАТ – аспартатамінотрансфераза 

ЖК – жирні кислоти 

НЖК – ненасичені жирні кислоти 

МНЖК – мононенасичені жирні кислоти 

ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти 

ЕПК – ейкозапентаєнова кислота 

ДГК – докозагексаєнова кислота 

ДПК – докозапентаєнова кислота 

НЕЖК – неетерифіковані жирні кислоти 

ЛЖК – леткі жирні кислоти 

НУБіП України – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

ДСТУ – Національний стандарт України 

КЕМ – коефіцієнт ефективної метаболізації 

HACCP – (Hazard Analysis and Critical Control Point), система аналізу ризиків, 

небезпечних чинників і контролю критичних точок. 

DHA – докозагексаєнова кислота 

EPA – ейкозапентаєнова кислота 

DPA – докозапентаєнова кислота 
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ВСТУП 

Aктуaльність теми. Нині особливої актуальності набуло вирішення 

проблем продовольчої безпеки країни, серед яких однією із найважливіших є 

виробництво харчових продуктів, які б задовольняли вимоги споживачів за 

показниками якості та безпечності [1–3]. 

Свинарство – є однією з перспективних і стратегічних галузей України. 

Пріоритет розвитку цієї галузі надається завдяки таким виключно важливим 

біологічно-господарським особливостям свиней, як багатоплідність, 

всеїдність і висока конверсія корму. М’ясо свиней містить усі незамінні 

амінокислоти: лізин, триптофан, метіонін, а також усі вітаміни та незамінні 

жирні кислоти [4]. 

На якість свинини впливає вік, вгодованість, порода, а також 

збалансованість раціону та умови утримання тварин. М’ясо молодих тварин 

соковите, містить більше білка та менше жиру, порівняно з м’ясом 

вибракуваних кнурів і свиноматок. Їх забійна маса залежно від ступеня 

вгодованості, віку, статі та породних особливостей змінюється від 70 до 85 % 

[5]. 

Завдяки поживній цінності, як джерела надходження повноцінних 

білків, мінеральних речовин, насичених і поліненасичених жирних кислот, 

вітамінів, свинина є важливою ланкою у харчуванні людей. Разом із тим, нині, 

одним із завдань галузі свинарства залишається вирішення проблем 

продовольчої безпеки України за рахунок виробництва достатньої кількості 

м’ясних продуктів належної якості [6]. 

Однією з провідних ланок для отримання свинини належної якості за 

біологічною цінністю відводиться поліненасиченим жирним кислотам. За 

збільшення їх вмісту в тушах свиней покращуються показники стабільності 

продуктів під час їх зберігання [7]. 

Відомо, що поліненасичені жирні кислоти займають центральне 

положення у неензимній ланці антиоксидантного захисту в організмі тварин і 
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людини. Поліненасичені жирні кислоти в організмі людини не синтезуються 

(за винятком арахідонової, яка може утворюватися з лінолевої), тому вони 

мають обов’язково надходити з їжею. Усі поліненасичені жирні кислоти є 

обов’язковими компонентами фосфоліпідів біомембран [8]. 

В умовах виробництва проблемною залишається інтенсифікація 

свинарства поряд із застосуванням раціональної годівлі з мінімальними 

витратами матеріально-грошових ресурсів. Тому, все частіше, під час 

виробництва комбікормів-концентратів використовують протеїнові  

вітамінно-мінеральні добавки, премікси та інші біологічно активні речовини, 

а також природні ресурси місцевої сировинної бази [9, 10]. 

Разом із тим, важливу роль для організму тварин відіграють 

антиоксидантні комплекси. До складу таких комплексів часто входять 

вітаміни А, Е, селен, біофлавоноїди, ферменти (каталаза, пероксидаза), а також 

препарати рослин з високим вмістом антиоксидантів (глід, часник, гінкго 

білоба, чорниця і багато інших), препарати з поліненасиченими жирними 

кислотами класів Омега-3. 

Отже, одним із шляхів отримання якісних продуктів тваринництва, 

зокрема свинини, є застосування натуральних кормових добавок на основі 

водоростей зі значною частиною Омега-3 поліненасичених жирних кислот 

(докозагексаєнової кислоти – DHA), що позитивно впливають на 

продуктивність тварин та здоров’я людини через DHA-збагачені 

функціональні продукти харчування. 

Проте питання використання натуральних кормових добавок LG-MAX і 

Сел-Плекс недостатньо вивчені. Враховуючи вище викладене, актуальність 

вивчення якості та безпечності м’яса свиней за застосування у годівлі свиней 

кормових добавок на основі водоростей, які містять Омега-3 поліненасичені 

жирні кислоти, а також і органічний селен, не викликає ніякого сумніву. [11]. 

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

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної ініціативної 

теми: «Науково-практичне обґрунтування критеріїв якості та безпечності 
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харчових продуктів, отриманих за різними технологіями ведення 

тваринництва» (номер державної реєстрації 0115U003299, 2014–2019 рр., 

(продовжена до 2024 р.) в НУБіП України. 

Мета і завдання дослідження. Мета – дослідити показники якості та 

безпечності м’яса свиней за застосування у годівлі молодняку свиней 

кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

− визначити морфологічні та біохімічні показники крові молодняку 

свиней; 

− дослідити продуктивність, забійні показники та м’ясні якості молодняку 

свиней; 

− визначити органолептичні, мікроскопічні, біохімічні та фізичні 

показники свинини; 

− визначити хімічний, жирнокислотний склад м’язової тканини та якість 

підшкірного жиру свиней; 

− визначити мікробіологічні показники та надати токсико-біологічну 

оцінку свинини; 

− дослідити стан та мікроструктуру печінки молодняку свиней за впливу 

кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс; 

− розробити науково-практичні рекомендації «Застосування кормових 

добавок LG-MAX і Сел-Плекс за виробництва свинини». 

Об’єкт дослідження – якість та безпечність свинини за застосування у 

годівлі молодняку свиней кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс. 

Предмет дослідження – морфологічні та біохімічні показники крові, 

продуктивність, забійні показники та м’ясні якості молодняку свиней, 

органолептичні, мікроскопічні, біохімічні та фізичні показники  

свинини, хімічний, жирнокислотний склад м’язової тканини, йодне, 

пероксидне, кислотне число підшкірного жиру, мікробіологічні показники, 

токсико-біологічна оцінка, мікроструктура печінки. 



23 

Методи дослідження – гематологічні (кількість еритроцитів, лейкоцитів, 

вміст гемоглобіну) та біохімічні (вміст загального білка, альбумінів, глобулінів, 

α1-глобулінів, α 2-глобулінів, β-глобулінів, γ-глобулінів, глюкози, сечовини, 

креатиніну, холестеролу, активність аланінамінотрансферази, 

аспартатамінотрансферази та лужної фосфатази) дослідження крові; 

передзабійні (визначення живої маси, абсолютного, відносного та 

середньодобового приростів) і післязабійні (визначення передзабійної живої 

маси, забійної маси, забійного виходу, довжини туші, площі м’язового вічка, 

товщини шпику); органолептичні (зовнішній вигляд, колір, запах свинини та 

підшкірного жиру; дегустаційні – м’ясо свиней: зовнішній вигляд, колір,  

запах (аромат), смак, консистенція, соковитість, загальну оцінка у балах; 

бульйону – зовнішній вигляд, колір, запах (аромат), смак, наваристість, 

прозорість та загальна оцінка у балах); мікроскопічні, біохімічні, фізичні 

(мікроскопія мазків-відбитків, реакції з купруму сульфатом та на пероксидазу, 

вміст летких жирних кислот та аміно-аміачного нітрогену, величина рН), 

токсико-біологічні (токсико-біологічної оцінка м’яса свиней, експрес-методом з 

використанням інфузорій Tetraсhуmena pуriformis); мікробіологічні (визначення 

мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерій 

групи кишкової палички, бактерій роду Proteus, Salmonella, L. monocytogenes,  

S. аureus); хімічні (визначення масових часток вологи, жиру, золи, білка, сухої 

речовини, вмісту жирних кислот у м’язовій тканині свиней, йодного, 

пероксидного та кислотного числа підшкірного жиру свиней); мікроскопічні 

(гістологічне дослідження печінки свиней); статистичні (математична обробка 

цифрових результатів дослідження). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше зроблено  

науково-практичне обґрунтування якості та безпечності м’яса за застосування 

у годівлі свиней кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс, що містять 

натуральні компоненти. 
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Уперше встановлено, що застосування кормової добавки LG-MAX, як 

окремо, так і з Сел-Плекс впливає на  зниження у сироватці крові свиней 

концентрації холестеролу та підвищення рівня кальцію, феруму і магнію. 

Встановлено, що згодовування свиням кормової добавки LG-MAX 

2,0 г/добу призводить до збільшення маси тіла свиней, абсолютного, 

відносного та середньодобового приростів, забійної маси, довжини туші, 

площі «м’язового вічка». Товщина шпику збільшується за згодовування 

кормової добавки LG-MAX 4,0 г/добу та LG-MAX 2,0 г/добу разом із  

Сел-Плекс. 

Доведено, що застосування кормової добавки LG-MAX 2,0 г/добу у 

раціонах годівлі свиней поліпшує якісні показники м’яса та бульйону, 

отримані за дегустаційною оцінкою. 

Виявлено, що за згодовування свиням кормової добавки LG-MAX як 

окремо, так і з Сел-Плекс поліпшуються показники якості туші: у результаті 

згодовування кормової добавки LG-MAX 4,0 г/добу у свинині зменшується 

вміст вологи (на 6,45 %), збільшується вміст сухої речовини (на 8,9 %), 

протеїну (на 9,0 %) та жиру – на 35 %; за згодовування LG-MAX  

2,0 г/добу – збільшується в міст жиру (на 13,8 %); за згодовування кормової 

добавки LG-MAX 2,0 г/добу і Сел-Плекс збільшується вміст – протеїну (на 

9,7 %) та жиру (на 14,8 %). 

Встановлено, що за згодовування свиням цих кормових добавок 

збільшується сумарна кількість поліненасичених жирних кислот Омега-3 у 

свинині (на 0,1 % – 0,25 %) за одночасного зменшення співвідношення 

поліненасичених жирних кислот Омега-6/Омега-3. 

Доведено, що використання досліджуваних кормових добавок у годівлі 

молодняку свиней не проявляє токсичного ефекту на культуру інфузорій 

Tetraсhуmena pуriformis, та одночасно сприяє підвищенню їх життєздатності. 

Встановлено, що згодовування кормової добавки LG-MAX у високих 

дозах (4,0 г/добу) призводить до розвитку патологічних змін з боку печінки: 

зернистої і жирової інфільтративної дистрофії органа з розширенням судин 
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всередині часточки. У свиней, яким згодовували LG-MAX 2,0 г/добу разом із 

Сел-Плекс – зареєстровано лімфогістіоцитарну інфільтрацію строми. За 

згодовування кормової добавки LG-MAX 2,0 г/добу виявлені ознаки дистрофії 

печінки, але розвитку генералізованого патологічного процесу не 

зареєстровано. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

увійшли до науково-практичних рекомендацій на тему: «Застосування 

кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс за виробництва свинини», що 

затверджені Науково-технічною радою Науково-дослідного інституту 

здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 5 від 

27.05.2020 року). 

Отримані результати досліджень впроваджені у діяльність  

ТОВ «Пайовик-С» Переяслав-Хмельницького району, «Апіс-М»,  

«Агродар-Інвест» Білоцерківського району. (Додаток 6–8). Основні 

положення дисертації впроваджено в навчальний процес і науково-дослідну 

роботу кафедр: «Ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і 

якості продуктів тваринництва» Сумського національного аграрного 

університету; «Ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної 

медицини» Харківської державної зооветеринарної академії, що підтверджено 

актами впровадження. (Додаток 9–10). 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто сформульовані 

робочі гіпотези та наукова концепція, яка покладена в основу дисертаційної 

роботи, самостійно опрацьовані літературні джерела, опановані необхідні 

методики досліджень, виконано весь комплекс досліджень за розділами 

роботи та здійснено статистичну обробку отриманих результатів, підготовлені 

наукові статті. Дані, що належать до наукової новизни та практичного 

значення, отримані здобувачем. 

У роботах, опублікованих у співавторстві, фактичний матеріал, основні 

положення та висновки належать здобувачу. 
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Аналіз одержаних результатів дослідження і формулювання висновків 

проведено спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

апробовані та обговорені на: XIV Міжнародній науково-практичній 

конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів, НУБіП України 

(м. Київ, 2015 р.); XV Міжнародній науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу та аспірантів, НУБіП України (м. Київ, 

2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Контроль безпечності 

харчових продуктів Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках реалізації 

проекту за підтримки програми Жана Моне «Контроль безпечності харчових 

продуктів у ЄС», присвяченій 120-річчю Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 2018 р.); XVIII 

Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького 

складу та аспірантів, НУБіП України (м. Київ, 2019 р.); Всеукраїнській  

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції ветеринарної освіти та 

науки», присвяченій 100-річчю факультету ветеринарної медицини, НУБіП 

України (м. Київ, 2019 р.); IV Міжнародному конгресі «Органічна Україна 2020. 

Перезавантаження. Актуалізація органічних брендів» (м. Київ, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 11 

наукових праць, з яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 4 тези наукових 

доповідей та 1 науково-практичні рекомендації. (Додаток 1). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 178 

сторінках комп’ютерного тексту і складається із анотацій, вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних досліджень, 

їх аналізу та узагальнення, висновків і пропозицій виробництву, списку 

використаних літературних джерел, що нараховує 245 найменувань, з них  

67 – латиницею, а також додатків, що вміщують матеріали та акти 

впровадження наукового і практичного використання результатів досліджень. 

Дисертаційна робота ілюстрована 8 рисунками та 18 таблицями.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Сучасні вимоги національного та європейського законодавства 

до безпечності та якості м’яса 

 

Гарантування безпечності харчових продуктів «від лану до столу» є 

основним принципом на всіх етапах їх виробництва, починаючи із 

забезпечення повноцінної годівлі свиней та закінчуючи обігом свинини. У 

даному аспекті застосування кормових добавок, що не створюють ризику для 

споживачів, а також можуть впливати на якісний склад свинини є одним із 

актуальних проблемних питань, вирішення якого потребує низки наукових 

досліджень. 

За даними Держстатистики в Україні за перше півріччя 2019 року 

виробництво свинини скоротилося на 3,3 %, що складає 64,4 тис. тонн, ніж за 

аналогічний період 2018 року. Скорочення виробництва свинини відбувається, 

зокрема, і через епідемію АЧС в Україні, яка призвеле до знищення більш як 

3 тис. голів свиней. Наслідком даної ситуації є ріст імпорту свинини в Україну 

у 5 разів за ізоляції експорту [12]. 

У рамках питання щодо гарантування безпечності та якості свинини 

ФАО та Асоціація свинарів України (АСУ) уклали договір про спільну роботу 

над впровадженням даної системи, спираючись на впровадженні 

компартменталізації – підтвердження найвищого статусу біобезпеки 

свиногосподарства та простежуваності всіх процесів виробництва. 

Підтримання такого статуса допоможе вирішити три основні загрози, які несе 

АЧС: ризик втратити свинарський бізнес, ізоляцію від зовнішніх ринків, 

підрив довіри споживача до безпечності продукції свинарства [13]. 

Інтенсифікація тваринницької галузі неможлива без створення 

відповідної кормової бази, здатної задовольнити потреби тварин у 



28 

повноцінних кормах. По мірі удосконалення та розвитку ринкових відносин 

повинні розвиватися і вдосконалюватися форми виробництва та використання 

кормових засобів, як товарної продукції [14]. 

Разом із тим, отримати безпечні та якісні харчові продукти можливо 

дотримуючись основних вимог ЄС щодо їх гігієни за діючими регламентами, 

директивами та настановами [15]: Регламент 852/2004 «Про гігієну харчових 

продуктів»; Регламент 853/2004 «Про гігієну харчових продуктів тваринного 

походження»; Регламент 854/2004 «Про організацію офіційного контролю 

продуктів тваринного походження, призначених для споживання людиною»; 

Регламент 882/2004 «Про офіційний контроль, здійснюваний з метою 

забезпечення перевірок відповідності законодавству щодо харчових продуктів 

та кормів, та правил щодо охорони здоров’я та добробуту тварин»; Регламент 

183/2005 «Про гігієну кормів»; Регламент (ЄС) № 206/2010 Європейського 

Парламенту і Ради від 12 березня 2010 р. щодо переліку третіх країн, 

територій, яким дозволено ввезення на територію країн ЄС тварин та свіжого 

м’яса, і ветеринарних вимог до них; Регламент 2073/2005 щодо 

мікробіологічних критеріїв харчових продуктів; Директиви (№ 2002/99 ЄС 

«Про охорону здоров’я тварин» та № 2004/41 «Про відкликання 17 директив»); 

Регламент (EC) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради від 

23 лютого 2005 р. щодо встановлення максимальних залишкових кількостей 

пестицидів в продуктах та кормах рослинного та тваринного походженняя; 

Регламент Комісії ЄС/1881/2006 від 19 грудня 2001 р. щодо встановлення 

максимальних рівнів деяких забруднювачів у харчових продуктах. 

Для гарантування безпечності продуктів харчування«від поля до столу 

споживача», необхідним є простежуваність і контроль всіх етапів ланцюга 

виробництва продуктів харчування, починаючи з виробництва кормової 

сировини та кормів та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача, 

оскільки кожний етап може мати потенціальний вплив на безпечність 

продуктів харчування. Кормові добавки є важливим компонентом комбікормів 

і без них неможливо виготовити якісний та повноцінний комбікорм. 
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Директиви 97/78 ЄС про встановлення основних правил ветеринарного 

контролю виробів, завезених на територію Європейського союзу (ЄС) із третіх 

країн, Постанові (ЄС) № 178/2002: так звана базова постанова про продукти 

харчування, Директиві 2002/32/ЄС про небажані речовини в харчуванні 

тварин, Постанові (ЄС) 1831/2003 про добавки для застосування при 

харчуванні тварин, Постанові (ЄС) № 183/2005: так звана Постанова про 

гігієну кормів, Постанові (ЄС) № 882/2004 про державний контроль з метою 

перевірки дотримання законодавства про продукти харчування та корми, а 

також законодавства про здоров’я та охорону тварин регламентують 

вищевказане [16]. 

Закон України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» [17] та введенні новації передбачають впровадження в 

Україні європейської концепції управління безпечністю та якістю продукції, 

яка базується на підході «від лану – до столу» та містять вимогу щодо 

простежуваності (Регламент (ЄС) № 178/2002). Закон встановлює терміни 

поступового переходу до застосування виробниками процедур, які базуються 

на принципах системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю 

критичних точок HACCP [18]. У країнах-членах СОТ вимоги до безпечності 

харчових продуктів виконуються за стандартами, інструкціями та 

рекомендаціями, які встановлені Комісією Codex Alimentraius. Ці вимоги 

стосуються і харчових добавок, залишків ветеринарних препаратів, і 

пестицидів, забруднюючих речовин, також і методів аналізу та вибіркового 

контролю, правил та інструкцій щодо норм виробничої санітарії та гігієни. 

Таким чином, виконуючи вимоги законодавства, виробники харчових 

продуктів нині розробляють та запроваджують систему НАССР відповідно до 

Комісії Codex Alimentraius «Рекомендований міжнародний кодекс правил 

«Загальні принципи гігієни харчових продуктів» CAC/RCP 1-1969  

(Rev.4-2003), так і до розроблених нормативнихї вимог [19]. 

Одним з основних нормативно-правових документів щодо отримання 

свинини належної якості та безпечності є вимоги чинних «Правил 
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передзабійного ветеринарного огляду тварин та ветеринарно-санітарної 

експертизи м’яса і м’ясопродуктів» [20]. За цим документом визначається 

відповідність м’яса основним вимогам до підтримання благополуччя тварин із 

врахуванням органолептичних і біохімічних показників. 

Якість свинини оцінюється за наступними показниками: зовнішнім 

виглядом, кольором, показником рН, вологоутримуючою здатністю, 

дегустаційними показниками [21]. 

Одним з якісних показників, що підтверджує видову належність м’яса 

забійних тварин є колір. Так, колір свинини зумовлений наявністю м’язових 

пігментів, і може коливатися від блідо рожевого до різних відтінків червоного. 

Оцінюють колір м’яса органолептично, однак можна використовувати 

екстракційний метод. За цим методом можна вирахувати вміст загальної 

кількості пігменту в м’язовій тканині, що залежить від утворення 

солянокислого гематину за взаємодії міоглобіна з хлористоводневою 

кислотою. 

У сучасних акредитованих лабораторіях використовують 

спектрофотометри для визначення інтенсивності забарвлення м’яса. 

Наступним інформативним показником якості свинини є кислотність, який 

оцінюється за величиною рН. За цим показником можна визначити 

інтенсивність перебігу біохімічних процесів (в основному гліколізу) у м’язовій 

тканині, що відбувається після забою тварини. Величина рН свинини впливає 

на здатність мяса утримувати вологу та на його смакові якості. Визначати рН 

м’яса потрібно не раніше чим через 60 хвилин після забою. У м’язах тварин, 

що не зазнали стресу під час транспортування на забійне підприємство, мали 

належний відпочинок значення рН м’яса наближається до 7,0. Його зниження 

до 6,0 може свідчити про недостатній рівень гліколізу в м’язах і розвиток 

небажаних наслідків. Одним з яких є втрати маси мяса під час варіння. За рН 

свинини нижче ніж 5,9 втрати мясного соку становлять від 45 до 60 %, а за рН 

вище 6,0 – лише до 20 % [21]. 
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Важливою ознакою здоров’я забитої тварини та якості м’яса вцілому є 

стан жирової тканини, що залежить від віку, виду тварин, напряму 

продуктивності і стану та компонентів корму [22]. Вміст жирової  

тканини у свинині коливається від 3,0 до 40,0 % та з віком підвищується, а 

вологи – знижується (від 49,0 до 72,3 %). Уміст білків у свинині становить 

15,1–20,1 %. Якщо порівняти з іншими видами тварин (яловичина, баранина), 

то вміст жиру вищий на 11–14 %. Таке співвідношення білка та жиру в м’ясі є 

кращим для споживання людиною [23]. 

 

1.2. Динаміка біохімічних показників сироватки крові свиней за 

застосування у годівлі кормових добавок із вмістом ПНЖК та селену 

 

Ефективність галузі свинарства на 60 % визначається годівлею, на  

22 % – санітарно-гігієнічними умовами та на 18 % – селекцією [24, 25]. 

Відомо, що свинина, як важливий продукт харчування людини, є одним 

з основних джерел поживних речовин тваринного походження. 

Морфологічний склад туші свині, а також якість м’яса та сала залежать від 

багатьох чинників, а саме: породи, живої маси, віку, технології вирощування, 

складу раціону тощо. Так, згідно досліджень В. Погодаєва м’ясо свиней, 

вирощених у індивідуальних підсобних господарствах, мало у два рази менше 

вад порівняно з таким, яке отримано від аналогів вирощених в умовах 

промислового комплексу [26]. 

Вченими доведено, що біохімічний склад крові може слугувати 

показником функціонального стану організму та бути використаним для 

прогнозування продуктивності тварин і якості м’яса [27]. 

Кровоносна система забезпечує два важливих механізми природної 

резистентності: клітинний і неспецифічний гуморальний захист. Про стан 

гуморальних механізмів природної резистентності свідчать такі показники: 

кількість еритроцитів, концентрація гемоглобіну, кількість лейкоцитів, 

лейкоцитарна формула крові, концентрація загального білка і білкових 
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фракцій крові у т. ч. альбумінів і глобулінів, з них α-, β- і γ- глобулінів. Від 

морфологічного і біохімічного складу крові значною мірою залежить 

інтенсивність обмінних та окислювально-відновлювальних процесів в 

організмі свиней, і за якими можна стверджувати про інтенсивність обміну 

речовин, що у свою чергу впливає на рівень їх продуктивності. На обмін 

речовин впливають генотип, стать, вік, рівень годівлі тварин тощо [28]. 

Рядом вчених доведено, що оцінка морфологічних і біохімічних 

показників крові свиней за застосування пробіотиків [29], мінеральних 

кормових добавок [30], біологічно активних добавок [31], ферментних 

препаратів [32 – 35], гомогенізованих кормів [36] є необхідним дослідженням 

для встановлення наукових доказів впливу на організм застосовуваних у 

годівлі свиней добавок. 

За морфологічними дослідженнями крові можливо об’єктивно оцінити 

результати промислового схрещування та гібридизації, відображаючи 

загальну закономірність переваги помісних і гібридних тварин над 

чистопородними [37]. 

Нині доведена дія селенвмісних препаратів на різні вікові групи свиней, 

зокрема – «Е-селену» на організм кнурців на тлі розвитку транспортного 

стресу, що характеризувалася зміною співвідношення різних форм лейкоцитів 

у крові, характерною для розвитку стадії резистентності стрес-синдрому та 

збільшенням кількості еритроцитів і лейкоцитів, вмісту гемоглобіну, та 

показнику гематокриту. Також, спостерігали зростання вмісту Т-лімфоцитів 

на 45,4 % і В-лімфоцитів на 12,5 % [38]. 

Разом з тим, внутрішньом’язове введення препарату «Е-селен» (50 мг 

вітаміну Е і 0,5 мг селену в 1 мл) поросятам у віці 10 і 42 діб у дозі 0,2 мл на 

10 кг маси тіла, призводить до зміни окремих біохімічних показників, що в 

першу чергу пов’язано зі стабілізацією структури клітинних мембран 

метаболічно активних органів і тканин (печінки і м’язів) на 42 добу життя, що 

виявляється зниженням активності в сироватці крові активності 

аспартатамінотрансферази (АсАТ), креатинкінази і лужної фосфатази. У 
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тварин на відгодівлі, яким попередньо вводили препарат, спостерігаються 

біохімічні зміни, пов’язані з підвищенням інтенсивності росту кісткової і 

м’язової тканини [39]. 

Також, застосування селеніту натрію та поєднання його з 

амінокислотною добавкою у дослідних групах підсвинків призвело до 

збільшення кількості еритроцитів, концентрації гемоглобіну, що пояснюється 

підвищенням інтенсивності окислювально-відновлювальних процесів, а також 

призводить до підвищення вмісту білка в сироватці крові підсвинків дослідних 

груп не лише за рахунок альбумінів, а й завдяки зростанню накопичення 

глобулінів [40]. 

За іншими дослідженнями науковці доводять корелятивну залежність 

якості м’язової тканини з оцінкою біохімічних показників крові свиней різних 

категорій. Так, встановлено, що молодняк свиней категорії «низька якість» 

м’яса за вологоутримуючою здатністю, ніжністю та вмістом 

внутрішньом’язового жиру характеризується більшим вмістом у сироватці 

крові загального білка (на 0,67–6,73 г/л), вищою активністю АсАТ (на  

0,06–0,31 ммоль/год/л) та лужної фосфатази (на 4,89–47,56 од/л) порівняно з 

ровесниками категорії «висока якість». Достовірні коефіцієнти кореляції 

встановлено за парами ознак: «ніжність×вміст холестеролу» (r=0,420±0,1892, 

tr=2,22) та «інтенсивність забарвлення, од. екстинції×1000×активність лужної 

фосфатази» (r=0,483±0,1826, tr=2,64) [41]. У даному контексті автором 

доведено, що у молодняка свиней 6 місячного віку концентрація альбумінів 

коливалася від 32,06 до 35,68 г/л при цьому відзначено кращі показники 

вологоутримуючої здатності, ніжності, вмісту жиру, інтенсивності 

забарвлення м’язової тканини найдовшого м’яза спини [42]. 

За показниками альбуміново-глобулінового співвідношення у сироватці 

крові можна визначити біологічні особливості свиней різних генотипів у 

різному фізіологічному стані. Так, доведено, що найбільш скоростиглими 

виявилися тварини від поєднань помісних свиноматок та помісних свиноматок 

з кнурами породи Дюрок [43]. 
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Нині у годівлі свиней застосовують різні види кормових добавок на 

основі жирів (риб’ячий жир), з додаванням сої, шроту, макухи де містяться 

жирні кислоти. Як відомо з наукової літератури ейкозапентаенова і 

докозагексаєнова кислоти є поліненасиченими кислотами, що входять до 

Омега-3 жирних кислот і знайдені в м’ясі жирної риби і риб’ячому жирі. Ці 

жирні кислоти здатні пригнічувати запальні процеси в організмі тварин і 

людини, включаючи лейкоцитарний хемотаксис, експресію молекул адгезії та 

лейкоцитарно-ендотеліальну адгезивну взаємодію, продукування 

ейкозаноїдів, таких як простагландини та лейкотрієни з арахідонової кислоти 

Омега-6 жирних кислот. Механізми, що лежать в основі протизапальної дії 

Омега-3 жирних кислот, включають зміну складу мембран фосфоліпідів 

жирних кислот, зниження експресії запальних генів, активацію 

антизапального фактору транскрипції NR1C3. Омега-3 жирні кислоти 

застосовують у лікуванні та профілактиці ревматоїдного артриту, запальних 

захворюваннях кишечника і астмі [44 – 46]. Докозагексаєнова кислота, яка є 

життєво важливою складовою частиною фосфоліпідів клітинних мембран, 

особливо в мозку та сітківці, необхідна для їх належного функціонування та 

для профілактики атеросклерозу [47]. Омега-3 жирні кислоти полегшують 

хімічно індукований гострий гепатит шляхом придушення цитокінів [48]. 

Жирні кислоти є за хімічним складом коротко- середньо- та довго 

ланцюгові. Коротко- та середньоланцюгові жирні кислоти всмоктуються 

напряму в кров через капіляри кишкового тракту і проходять через воротну 

вену, разом із іншими поживними речовинами. Жирні кислоти із довшими 

ланцюгами занадто великі, щоб безпосередньо потрапити через малі отвори 

капілярів кишечника. Замість цього вони поглинаються жирними ворсинками 

стінок кишечника і наново синтезуються у тригліцериди. Коротко- та 

середньоланцюгові жирні кислоти, незалежно від їх функцій клітинної 

сигналізації, є важливими субстратами енергетичного обміну та анаболічних 

процесів у ссавців. На відміну від довголанцюгових жирних кислот, їх 

клітинний обмін залежить від білків, що зв’язують жирну кислоту. Ці кислоти 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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модулюють тканинний обмін вуглеводів і ліпідів, що проявляється в основному 

інгібуючою дією на гліколіз та стимуляцією ліпогенезу або глюконеогенезу. 

Також, вони діють в мітохондріях без або слабких протонофоричних і літичних 

заходів, і не суттєво погіршують перенесення електронів у дихальному ланцюзі, 

та моделюють вироблення мітохондріальної енергії двома механізмами: вони 

забезпечують скорочення еквівалентів до дихального ланцюга і частково 

знижують ефективність окислювального синтезу АТФ [49]. 

Виробники свинини, володіючи інформацією щодо значення Омега-3 

поліненасичених жирних кислот для організму, зокрема свиней, часто 

застосовують їх у вигляді різних кормових добавок до раціону годівлі. У 

першу чергу підбирається оптимальне співвідношення Омега-3 до Омега-6 

жирних кислот. Так, в одному з досліджень доведено, що показники росту 

свиней у годівлі яких застосовували співвідношення Омега-6 до Омега-3 як 5:1 

є найкращими. Але, група, у годівлі яких застосовували співвідношення 

Омега-6 до Омега-3 як 1:1, мала найвищу м’язову масу та найнижчу масу 

жирової тканини. Такі співвідношення Омега-6 до Омега-3 позитивно 

впливали на метаболізм ліпідів і зменшували запалення, що призвело до появи 

великої кількості енергії і поживних речовин для забезпечення високої 

продуктивності і гомеостазу [50]. 

Разом із тим, іншими дослідниками доведено, що залежно від кількості 

поліненасичених чи насичених жирних кислот у годівлі свиней буде різний їх 

вміст у м’язовій та жировій тканинах [51,52]. 

 

1.3. Вплив різних чинників на хімічний склад м’яса 

 

За останні десять років сталися значні зміни на міжнародному ринку, 

викликані зміною способу життя і вимогами споживачів, як в Європі, так і в 

усьому світі до високих стандартів якості та безпеки продукції, 

навколишнього середовища, благополуччя тварин, та їх виробництва. Тому, 
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концепція «якість свинини» розвивається і включає не тільки склад свинини, 

але й технологічну і гігієнічну якість [53]. 

Отже, якість м’яса – складна проблема, яка охоплює кілька  

фізико-хімічних факторів. За адекватними рівнями якісних параметрів 

визначають смак м’яса, зовнішній вигляд і придатність до обробки, тобто 

привабливість для кінцевого споживача. Крім того, такі особливості, як вміст 

холестерину, склад і пропорції жирних кислот, хімічний склад, а також вміст 

вітамінів і мінералів, визначають цінність м’яса для здоров’я людини. 

Приймаючи до уваги взаємозв’язок між кількістю і якістю м’яса туші, слід 

підкреслити важливість перевірки і моніторингу якості свинини, особливо, що 

стосується племінної роботи [54] та належної роботи системи простежуваності 

якості свинини [55]. 

М’ясо і сало є важливими продуктами харчування людей, адже  

вони – основні джерела білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і 

вітамінів, що складають поняття сучасного харчового терміну – поживна 

цінність чи харчова цінність – усі основні природні компоненти харчового 

продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та солі [17]. 

Свинина, порівняно з м’ясом інших видів свійських тварин, 

відрізняється найбільшою засвоюваністю білка. Біологічна цінність 

внутрішньом’язового і підшкірного жиру характеризується енергоємністю та 

підвищеним вмістом незамінних поліненасичених жирних кислот [56]. 

Але, на якість свинини впливає ряд факторів – це умови утримання і 

відгодівлі, вік забійних тварин, їх порідні особливості, умови транспортування 

[57 – 59]. 

Порідні відмінності у якості свинини базуються на кількісному 

співвідношенні та ступені формування м’язової і жирової тканини. М’ясо 

свиней сальних і м’ясо-сальних порід уже до 5 – 6 місячного віку має комплекс 

хімічних і фізико-хімічних властивостей, які визначають його зрілість, а 

м’ясних і беконних – до 6 – 7-місячного. Тому, від тварини різних напрямів 

продуктивності, в один і той же віковий період, можна отримати свинину 
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різного морфологічного складу та якості [60]. Також, за часом інтенсивності 

синтезу жиру, тварини м’ясного напряму продуктивності відстають від тварин 

м’ясо-сального типу. За рахунок цього вихід м’яса в тушах м’ясних свиней 

наприкінці відгодівлі значно вищий [61, 62]. 

Разом з тим, якість м’яса має генетичну обумовленість і змінюється 

залежно від породи, живої маси, віку тварин, умов зовнішнього середовища 

[63, 64]. 

Вченими доведено, що система утримання тварин на глибокій підстилці 

дозволяє поліпшити якісні показники свинини. М’ясо свиней, відгодованих на 

глибокій підстилці, володіє високими якісними характеристиками. У 

найдовшому м’язі спини свиней дослідної групи міститься більше 

внутрішньом'язового жиру на 0,3 %, воно володіє на 1,5 % вищою 

вологоутримуючою здатністю, більш високою інтенсивністю забарвлення – на 

0,4 одиниць екстинкції або 0,5 %, вищим значенням рН через 24 і 48 години 

після забою – на 1,8 % і кращими смаковими якостями смаженого м’яса – на 

7 % і бульйону – на 2,3 %, що встановлено під час дегустації [65]. 

Тому, важливо мати свинину з високими якісними показниками, що 

залежить в основному від двох груп факторів – генетичних і зовнішнього 

середовища, серед технологічних факторів важливе значення має годівля. 

Підвищення середньодобових приростів свиней за використання у годівлі 

нових кормових факторів зумовлює скорочення терміну досягнення забійних 

кондицій і певним чином впливає на якісні показники свинини – поліпшує, чи 

погіршує їх [66]. 

Протягом останніх років під час виробництва свинини застосовують 

різноманітні кормові добавки [67, 68]. Зокрема, за умов використання у годівлі 

молодняку свиней великої білої породи стандартних та удосконалених 

балансуючих кормових добавок не погіршується фізико-хімічний склад 

найдовшого м’яза спини та підшкірного сала [69]. 

За іншими дослідженнями встановлено, що хімічний склад і  

фізико-хімічні властивості м’язової та жирової тканини свиней Полтавської 
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м’ясної породи, відгодованих на раціонах із використанням білкових соєвих 

кормів різних технологій виробництва, знаходилися на рівні нормативних 

показників і відповідали вимогам високої якості. Достовірної різниці між 

показниками досліджуваної м’язової тканини дослідних груп не відмічено, 

однак у тварин, відгодованих на (КСБСК) (технологія експандування під 

тиском), простежується тенденція до певного збільшення показників сухої та 

органічної речовини, протеїну та енергетичної цінності. Фізико-хімічні 

властивості жирової тканини свиней усіх дослідних груп характеризуються 

показниками в межах норми. Це свідчить про високу біологічну цінність 

білкових соєвих кормів, використаних у досліді, що позитивно впливають на 

якість м’ясо-сальної продукції [70]. 

Додаткове споживання кормової добавки «Бетаїн» гібридними свинями 

підвищує вміст білка у м’ясі на 5,5 %, загальної вологи на 0,4 %, зв’язаної 

вологи на 1,4 %. Водночас, зменшується рівень жиру на 50,0 %, мармуровості 

на 25,8 %, калорійності на 12,3 % та золи на 2,14 % [71]. 

Таким чином, оцінити якість свинини можна за комплексом показників, 

основними з них є органолептичні та хімічний склад м’яса, тому, що ряд 

прижиттєвих факторів, таких, як поліпшення умов годівлі, застосування 

кормових добавок, впливають не тільки на масу та розміри тварин, але і на 

хімічний склад, та харчову цінність м’яса. Хімічний склад м’яса залежить від 

вгодованості, породи та віку тварини. Харчова цінність м’яса залежить від 

кількості і співвідношення білків, жирів, вітамінів, мінеральних речовин, а 

також ступеня засвоюваності організмом людини. 

М’язова тканина є основним джерелом білка. Білки м’язової тканини 

повноцінні, тому що містять майже всі незамінні амінокислоти: триптофан, 

фенілаланін, лізин, треонін, метіонін, лейцин, ізолейцин, частково аргінін і 

гістидин [72]. 

У хімічному відношенні жир тварин є сумішшю складних ефірів та 

жирних кислот, що обумовлює високу калорійність м’яса: чим більше в м’ясі 

жиру, тим вища його калорійність. Крім цього, наявність жирових прошарків 
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у м’ясі значно підвищує його смакові якості, проте надлишкова кількість жиру 

в м’ясі знижує його засвоєння. Жир м’яса різних видів тварин засвоюється по 

різному, найкраще засвоюється свинячий – 95 %. 

Склад внутрішньом’язового жиру є важливою якісною характеристикою 

свинини. Це впливає на смак, соковитість і ніжність м’яса [73, 74]. 

Відомо, що вміст води у м’ясі надає йому відповідної ніжності та 

смакових якостей. У м’ясі молодняку води більше, ніж у м’ясі дорослих тварин. 

Чим жирніше м’ясо, тим менше в ньому води і вища його калорійність [75]. 

Іншими дослідниками було встановлено, що з 83,8 % зразків свинини 

становило м’ясо з більш низьким вмістом жиру (≤2,0 %), що було отримано з 

туш з більш низькою вагою, і більшою м’ясністю. Збільшення вмісту жиру в 

м’ясі супроводжувалося збільшенням вмісту сухої речовини і мармуровості, а 

також зниженням концентрації сирого білка і золи. Значно нижчий вміст 

розчинного білка було відзначено в зразках з найвищим вмістом жиру 

(>3,0 %). Збільшення вмісту жиру корелювало з тенденцією до зниження 

вологоутримуючої здатності. Це було підтверджено більш високими втратами 

маси м’яса під час термічної обробки. Результати органолептичної оцінки 

показують, що вміст внутрішньом’язового жиру вище 3,0 % позитивно 

впливав на смак, соковитість і ніжність свинини [76]. 

Також, дослідниками доведено, що стать тварини не впливає на вміст 

жиру в свинині і співвідношення жир/холестерол, але вміст холестеролу був 

вище у самок, ніж у самців. При цьому вміст жиру і холестеролу варіював 

 (від 2,7 % до 30, 3 %) залежно від місця відбору зразків м’яса з туші, і 

встановлено, що чим вищий вміст жиру, тим вищий вміст холестерину [77]. 

Але, за генетичними кореляціями між ознаками якості м’яса науковці 

припускають, що коли внутрішньом’язовий жир збільшується, здатність 

утримувати воду в м’ясі поліпшується [78]. 

Іншими дослідниками виявлено асоціацію гену GHRH (рилізинг-фактор 

гормону росту) з показниками, які характеризують консистенцію м’яса та його 

смакові властивості. Отримана молекулярна інформація щодо зв’язку 
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генотипів GHRH гену з вмістом внутрішньом’язового жиру та ніжністю м’яса 

може бути використана в маркер-супровідній селекції на покращення якості 

м’яса свиней великої білої породи української селекції [79]. 

У доступних нам літературних джерелах є лише поодинокі відомості про 

застосування кормових добавок із вмістом Омега-3 жирних кислот, а саме 

докозагексаєнової кислоти у годівлі свиней в дозі 0,125 і 0,250 кг/на голову 

протягом 22 – 42 днів. Так, науковцями встановлено, що у таких дозах не має 

шкідливого впливу на характеристики туші та органолептичні показники 

м’яса [80]. 

Додавання до годівлі свиней жиру з тунця позитивно вплинуло на 

забійні показники туш, проте спостерігалася певна тенденція до підвищеного 

вмісту жирів у м’ясі, зниження вмісту холестерину і тригліцеридів у крові, 

збільшення вмісту дволанцюгових поліненасичених жирних кислот [81]. 

Нині, також, застосовують кормові добавки із вмістом селену [82]. Так, 

добавку амінокислотну кормову, вироблену з ферментованих пекарських 

дріжджів, у поєднанні з селеном у вигляді селеніту натрію згодовували 

відгодівельним свиням, що призвело до підвищення середньодобових 

приростів і достовірного збільшення маси поросят до кінця вирощування  

[83 – 85]. 

Також, вченими доведено, що кормова добавка Сел-Плекс і добавка 

комплексних нутрицевтиків з йодом, і селеном у годівлі свиней сприяла 

підвищенню продуктивності свиней, покращенню морфологічного складу 

туш, а також – фізико-хімічних і біохімічних показників м’яса [86, 87]. 

Поряд із показниками якості свинини одними із важливих показників 

безпечності м’яса та санітарно-гігієнічного стану його отримання є показник 

бактеріального забруднення, який у разі невідповідності вимогам 

нормативних документів впливає на подальший обіг свинини [88]. 

Таким чином м’ясо повинне відповідати критеріям мікробіологічної 

безпечності, що визначають наступні групи мікроорганізмів: 
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1. санітарно-показові (КМАФАНМ, БГКП, бактерії сімейства 

Enterobacteriacae, ентерококи); 

2. умовно-патогенні (E. coli, S. aureus, бактерії роду Proteus,  

B. cereus, V. parahemoliticus, сульфітредукуючих клостридії); 

3. патогенні мікроорганізми (сальмонели, L. monocytogenes) [89]. 

За вимогами «Правил передзaбійного ветеринарного огляду тварин і 

ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» КМАФАнМ 

становить не більше 10 КУО/г – для м’яса свіжого парного у відрубах, а для 

охолодженого і переохолодженого м’яса – не більше 1х103 КУО/г. Маса м’яса, 

в якому не допускається БГКП (колі-форми) – 0,1 г; патогенних 

мікроорганізмів, в тому числі сальмонел, лістерій – 25 г [20]. 

Ряд показників безпечності свинини нормується згідно  

«Методичних рекомендації...» [90]. Так, вміст радіонуклідів у свинині повинен 

становити: 137Cs – 200 Бк/кг і 90Sr – 20 Бк/кг; токсичних елементів: для  

свинцю – 0,10 мг/кг (для субпродуктів – 0,50 мг/кг); кадмію – 0,05 мг/кг  

(печінка – 0,50 мг/кг, нирки – 1,0 мг/кг); ртуті – 0,03 мг/кг; афлотоксину В1 – не 

більше 0,005 мг/кг; гормональних препаратів, таких як естрадіолу 17B 

допускається не більше 0,0005 мг/кг; тестостерону – не більше 0,015 мг/кг; 

діетилетильбестролу – не допускається; пестицидів: абату – 1,0 мг/кг;  

актеліку – 0,01 мг/кг; амідофосу – 0,3 мг/кг; гексахлорану – 0,1 мг/кг;  

атразину – 0,02 мг/кг; інших пестицидів (карбофосу, поліхлорпінену, нітрогену, 

хлорофосу, метафосу та ін.) – не допускається; антибіотиків тетрациклінової 

групи, гризіну, цинкбацитрацину, та левоміцетину у свинині – не допускається. 

 

1.4. Застосування кормових добавок із вмістом жирних кислот у 

годівлі свиней 

1.4.1. Відгодівельні та якісні показники м’яса свиней за 

застосування кормових добавок із вмістом жирних кислот 

 

Одним із важливих параметрів поживності корму є його енергетичний 
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рівень, завдяки якому підтримується ріст і розвиток тварин, життєдіяльність 

їх організму. Застосування того чи іншого виду жиру у годівлі визначається 

ціною сировини та доступністю на ринку. Однак, першочергово жир 

сприймається як джерело енергії і не приділяється належна увага складу 

джерела жиру, а саме, з яких жирних кислот складається олія чи жир у 

раціонах. Крім цього проблемним питанням у годівлі свиней є застосування 

кормових добавок із водоростями, що містять поліненасичені жирні кислоти. 

Відомо, що організм людини і тварин не здатний синтезувати незамінні 

жирні кислоти і тому повинен отримувати їх зі свого раціону [91]. У 

поліненасичених жирних кислотах (ПНЖК) – Омега-6 і Омега-3, лінолева 

кислота і α-ліноленова є відповідними вихідними сполуками [92]. Зокрема, 

жирні кислоти Омега-3 (ейкозапентаєнова і докозагексаєнова кислота), 

застосовуються під час профілактики і лікування серцево-судинних 

захворювань і депресивних станів у людей [93]. 

Окрім отримання якісної свинини, виробники повинні дотримуватися 

вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів. У цьому контексті 

застосування кормових добавок у годівлі свиней, що містять у своєму складі 

натуральні компоненти, є актуальним. Так, кормова добавка  

LG-MAX – порошок (за Реєстраційним посвідченням на кормову добавку 

LG-MAX), власник – фірма Оллтек (США), зареєстрована в Україні за  

№ АА–05713–04–15 від 25.02.2015 року. Данна кормова добавка містить в 

своєму складі водорості Schizochytrium limacium та екстракт розмарину 

Rosmarinum officinalis. LG-MAX – кормова добавка, що є джерелом 

поповнення організму тварин поліненасиченими жирними кислотами класу 

Омега-3, а саме докозагексаєновою, що сприяє розвитку нервової системи та 

мозку тварин, покращенню стану шкіри та хутра, сприяє підвищенню 

імунітету, та протизапальним функціям організму. До цього часу 

застосовували цю кормову добавку для годівлі собак і котів [94]. 

Кормова добавка Сел-Плекс – це джерело органічного селену. Його 

виробляють штами дріжджів, що вирощуються на середовищі збагаченому 
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селеном із зниженим вмістом сірки, що постійно контролюється. У процесі 

життєдіяльності дріжджі використовують селен для формування клітинних 

компонентів. Кормова добавка Сел-Плекс містить 1000 мг/кг селену. Більшу 

частку якого (98 %) складають селенометіонін і селеноцистеїн [95]. 

Загалом сучасна концепція науки про годівлю сільськогосподарських 

тварин передбачає наукове обґрунтування годівлі для засвоєння максимально 

можливої кількості поживних речовин. Дотримання такого підходу є одним з 

основних напрямів підвищення продуктивності свиней та поліпшення якості 

м’яса [96]. 

Використання Омега-3 жирних кислот є ефективним рішенням в 

сучасному свинарстві, допомагає максимально реалізувати генетичний 

потенціал тварин, репродуктивні властивості свиноматок і кнурів, покращити 

імунний статус поголів’я, особливо новонароджених поросят. Оптимальним 

рішенням для забезпечення тварин найбільш біологічно активними та 

необхідними Омега-3 жирними кислотами, а саме, докозагексаєновою та 

ейкозапентаєновою, є використання рибної кормової добавки «Агромега» 

[97]. 

Фахівці ретельно слідкують за рівнем жиру в раціонах молодняку свиней 

особливо за різного фізіологічного стану і зміни годівлі. При цьому доведена 

доцільність використання нехарчової соняшникової олії в годівлі поросят 

після відлучення з метою зменшення негативної дії стресу і прискорення їх 

адаптації до нового типу годівлі та позитивно впливає на їх продуктивність. 

Дослідниками встановлено, що середньодобовий приріст поросят дослідної 

групи становив 566 г, що більше, ніж у контролі, на 37 г, або на 7 % [98]. 

Окрім цього, іншими дослідниками, доведено, що використання 

лососевого жиру під час виробництва кормів, який містить ПНЖК Омега-6 і 

Омега-3, покращує відтворні якості тварин, імунітет і вихід поросят, свиней 

пропонують годувати лососевим жиром [99]. 

Разом із тим, використання селенвмісних кормових добавок у складі 

преміксів і комбікормів для молодняку свиней забезпечує підвищення 
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середньодобових приростів живої маси тварин на 12,2 – 17,7 % (Р<0,001), 

зменшує витрати кормів на 1 кг приросту на 14,9 – 13,2 %, та перетравного 

протеїну на 15,0 – 10,7 % [100]. 

Поряд із цим, у сполуках з незамінними жирними кислотами 

(арахідоновою, лінолевою, ліноленовою) селен є «фактором-3», який 

використовується для профілактики і лікування білом’язової хвороби телят, 

ягнят, поросят. У комплексі з вітаміном Е селен посилює активність 

ферментів, які беруть участь у синтезі коензиму А, що є одним із 

найважливіших каталізаторів обміну речовин [101, 102]. 

Власне науковому обґрунтуванню застосуванням мікроводоростів, а 

саме збагачених докозогексаєновою кислотою, та впливу їх на продуктивність 

свиней, займаються закордонні вчені [103]. За отриманими результатами вони 

оцінювали продуктивність свиней та склад жирних кислот у м’язах і жирі. У 

результаті не встановлено достовірної різниці у показниках продуктивності 

свиней, але доведено зміни профілю жирних кислот у м’ясі та жирі, що 

залежить і від статі тварин. Це вказує на те, що без змін у продуктивності 

тварин можна досягти високих концентрацій ейкозапентаєнової та 

докозагексаєнової жирних кислот у м’ясі та підшкірному жирі свиней. 

Водночас, доведено, чутливість свиней до змін у годівлі співвідношення 

жирних кислот, що в свою чергу зумовлює їх надходження в м’ясо та інші 

продукти забою. Незважаючи на те, що риба вважається найбагатшим 

джерелом ейкозапентаєнової і докозагексаєнової кислоти, обмежене її 

використання робить морські водорості доступним джерелом 

докозагексаєнової кислоти у годівлі свиней [104]. 

Науковий інтерес до складу жирних кислот в м’ясі випливає, головним 

чином, з необхідності пошуку способів отримання м’яса належної якості, 

тобто з більш високим співвідношенням поліненасичених (ПНЖК) до 

насичених жирних кислот (НЖК) і більш сприятливим балансом між Омега-6 

та Омега-3 ПНЖК. Дотримання такого співвідношення в свинині можливе за 

рахунок застосування у раціоні лляного насіння, зокрема коли концентрації  
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α-ліноленової кислоти (18:3) наближаються до 3 % нейтральних ліпідів або 

фосфоліпідів, хоча можливі несприятливі впливи на якість м’яса, визначені 

терміном зберігання (окислення ліпідів і міоглобіну) та ароматом. Водночас, 

м’ясо жуйних тварин є відносно хорошим джерелом ПНЖК Омега-3 завдяки 

наявності 18:3 в траві. Довголанцюгові Омега-3 синтезуються у тварини з 18:3, 

хоча вміст докозагексаєнової кислоти не збільшується за додавання до годівлі 

ліноленової кислоти. Довголанцюгові Омега-3 ПНЖК можна підвищити за 

рахунок таких джерел, як риб’ячий жир, хоча занадто високий вміст у годівлі 

також викликає несприятливі зміни смаку та кольору. У яловичині та баранині, 

міститься природно високий рівень ліноленової кислоти і довголанцюгових 

Омега-3 жирних кислот, що впливає і на аромат м’яса [105]. 

З наукової літератури відомо, що є необхідними дослідження щодо 

наукового обґрунтування використання жирів у годівлі тварин і птиці, з 

врахуванням метаболічних і регуляторних потреб організму, якості, 

біологічної цінності отриманої кінцевої продукції тваринництва, і 

птахівництва. Науковцями доведена позитивна дія високоолеїнової 

соняшникової олії яка є перспективним джерелом жиру у раціонах 

сільськогосподарських тварин і птиці, здатна позитивно впливати на ліпідний 

обмін, сприяє формуванню нормофлори шлунково-кишкового тракту 

сільськогосподарських тварин і птиці, забезпечує отримання тваринницької 

продукції підвищеної біологічної цінності [106]. 

Водночас, найбільш традиційним джерелом Омега-3 ПНЖК є морська 

риба та риб’ячий жир, зокрема джерелом ейкозапентаєнової кислоти є  

риби-фітофаги, а докозагексаєнової – хижі [107]. 

Проте, одержані в останні десятиріччя дані про антитератогенну і 

антиішемічну дію ПНЖК Омега-3, основним джерелом яких є риб’ячий жир, 

доповнені даними про їх позитивний (лікувальний або профілактичний) вплив 

під час лікування багатьох небезпечних патологій людини, привели до 

перегляду положення про провідну роль лінолевої кислоти і її похідних у 

харчуванні людини. У розвинутих країнах сумарна кількість 
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ейкозапентаєнової і докозагексаєнової кислот у дієті людини становить всього 

0,1–0,2 г. При цьому, наприклад у США, людина споживає в середньому 1,6 г 

Омега-3 ПНЖК на добу, проте 1,4 г загальної кількості Омега-3 ПНЖК 

становить ліноленова кислота, яка в незначній кількості перетворюється в 

ейкозапентаєнову і докозагексаєнову кислоти. Тому рекомендується довести 

добове споживання ейкозапентаєнової і докозагексаєнової кислот людиною до 

0,5–1,8 г. За коронарних хвороб серця рекомендується щоденно споживати 1 г 

цих жирних кислот. Проте, за щодобового споживанні 3 г цих жирних кислот 

є загроза кровотечі внаслідок порушення зсідання крові [108]. 

Окрім довголанцюгових ПНЖК, які не синтезуються в організмі  

ссавців і людини, арахідонова кислота (20: 4 (n-6) і докозагексаєнова кислота 

(22: 6 (n-3) важливі для розвитку центральної нервової системи і сітківки ока 

ссавців [109, 110]. 

Нині у вітчизняному та світовому тваринництві приділяється значна 

увага корекції раціону годівлі за вмістом жирних кислот. Так, під час 

наукового дослідження із застосуванням у годівлі свиней різної статті та від 

25 до 95 кг живої маси 15,5 г/кг лінолевої кислоти (18:2) і 1,9 г/кг 

α-ліноленової кислоти (18:3) (контроль) або 10 г/кг лінолевої кислоти і 4 г/кг 

α-ліноленової кислоти, встановили збільшення вмісту 18:3 в м’язовій тканині 

на 56 %, і значного збільшення вмісту корисної довголанцюгової ПНЖК 

(ейкозапентаєнової 20:5) [111 – 114]. Також, інші вчені довели за лінійними 

кореляціями, що були розраховані для прийому кожної поліненасиченої 

жирної кислоти у годівлі свиней, та її рівня в жировій тканині, сильні 

кореляційні зв’язки між ПНЖК раціону та жирової тканини. Це свідчить про 

те, що склад жирних кислот у раціоні може бути використаний як індекс 

складу жирних кислот у жировій тканині. Представлені рівняння регресії 

можуть бути використані для керування складом жирних кислот жирової 

тканини свиней, що виростає, за складом жирних кислот у їх раціоні [115]. 

Загалом споживання людиною свинини, яку отримано за корекції 

раціонів за високим вмістом ПНЖК та низьким вмістом НЖК призвело до 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/linoleic-acid
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зменшення загального рівня плазми і холестеролу (ЛПНЩ), збільшення 

ПНЖК і мононенасичених жирних кислот, холестеролового ефіру, класів 

вільних жирних кислот, фосфоліпідів і триацилгліцерину як в плазмі, так і в 

еритроцитах. Концентрації в плазмі глюкози, інсуліну, триацилгліцеролу і 

вільних жирних кислот істотно не змінилися [116]. Разом з тим, частка 

ненасичених жирних кислот в свинині впливає на показники біологічної 

цінності м’ясної продукції. За збільшення ненасичених жирних кислот в тушах 

свиней покращуються показники стабільності продукції впродовж терміну 

зберігання [117]. 

Також є літературні дані щодо можливості корекції вмісту та 

співвідношення рослинних олій у складі модифікованих жирів, що додавали 

до січених м’ясних напівфабрикатів. Це дозволило наблизити співвідношення 

ПНЖК до НЖК та Омега-6/Омега-3 до рекомендованого рівня (з розрахунку 

8–10 г кислот Омега-6 на 1 г кислот Омега-3 [118]. Водночас, із внесенням 

концентрату зеленої маси подорожника до м’ясних напівфабрикатів, також 

підвищується біологічна ефективність зразків [119]. 

За оцінкою жирнокислотного складу сосисок, що реалізуються у 

торгівельній мережі м. Києва, встановили низькі показники індексу 

насиченості ліпідів та ∑НЖК, в тих зразках де згідно етикетки  

у складі переважає курятина (72 – 80 %). У зразку, де курятина відсутня 

(яловичина – 30 %, свинина – 65 %) було встановлено найвищий відсотковий 

вміст Σ моноєнових ННЖК, ∑ω-9, найнижчий вміст Σ полієнових ННЖК та  

∑ ω-6 [120]. 

Отже, свинина, що споживається людиною, повинна мати низьке 

співвідношення між Омега-6 та Омега-3 жирними кислотами з якомога 

більшою часткою кількості довголанцюгових Омега-3 жирних кислот, а також 

концентрації селену. Нині, основним джерелом довголанцюгових Омега-3 

жирних кислот (EPA, DPA і DHA) є морська риба, що обмежує їх надходження 

до раціону людини. Тому, важливим є кожен крок до підвищення концентрації 

цих жирних кислот у звичайному раціоні людини з інших джерел, крім 
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морепродуктів. Коли EPA і DHA надходять з продуктів тваринного 

походження, а не з очищених харчових добавок, вони будуть збагачувати 

раціон людини антиоксидантними поживними речовинами, які важливі в 

запобіганні перекисного окислення in vivo. Ці антиоксидантні поживні 

речовини володіють антимутагенними, антиканцерогенними та 

протизапальними властивостями, і, ймовірно, можуть синергізувати із 

захисними ефектами довголанцюгових Омега-3 жирних кислот. Таким чином, 

оптимізація вмісту селену, Омега-3 та Омега-6 жирних кислот у м’ясі є 

кращою стратегією збільшення споживання селену і довголанцюгових 

Омега-3 жирних кислот, ніж застосування харчових добавок чи споживання, а 

також і згодовування риби [121]. 

Застосовуючи у якості ефективного джерела органічного селену 

кормову добавку «Сел-Плекс», можливо отримати: зменшення втрати вологи 

в м’ясі на 0,5–1 %; збільшення строків зберігання м’яса за рахунок зниження 

окислювальних процесів; покращення показників продуктивності: зниження 

конверсії корма та збільшення середньодобових приростів [122]. 

Водночас, збагачення комбікормів неорганічною та органічною формою 

селену сприяє не тільки підвищенню інтенсивності росту у молодняку свиней 

на відгодівлі, зниженню витрат корму, але й зменшенню вмісту важких 

металів у м’ясі. Разом із тим, найвищу продуктивність і найменше 

накопичення кадмію, свинцю і ртуті у м’ясі відмічено у тих тварин, які в якості 

додаткового джерела селену отримували органічну сполуку селену у дозі  

0,3–0,4 мг/кг сухої речовини корму [123, 124]. 

Натомість, у м’ясі свиней, які отримували органічний селен, 

встановлено збільшення вмісту вітаміну Е, зменшення втрати вологи, 

збільшення стійкості до окислення та частки вільних жирних кислот. Власне 

встановлена різниця у ліпідній фракції може впливати на сенсорні 

характеристики м’яса [125]. 

За співвідношення у кормі Омега-6/Омега-3 поліненасичених жирних 

кислот (ПНЖК), як 3,6:1 і доповненні 0,4 мг селена на 1 кг сухої речовини 
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корма (органічний селен:неорганічний селен, як 1:1), встановлено збільшення 

концентрації Омега-3 ПНЖК на 42 % і 20 % у жировому прошарку та м’ясі 

свиней порівняно з м’ясом свиней контрольної групи. Водночас, 

співвідношення між Омега-6/Омега-3 жирними кислотами складало 4,7 в м’ясі 

та 4,0 в жирі [121]. 

Також, застосування органічного селену призводить до збільшення 

вмісту селену в м’язах до 54 %, а льняного масла – збільшувало вміст  

Омега-3 жирних кислот у два рази, водночас знижуючи співвідношення  

Омега-6/Омега-3 жирных кислот з 13,9 % до 5,9 % порівняно з контрольною 

групою свиней, що отримувала до корму неорганічний селен [126]. 

Іншими вченими доведено, що за застосування органічного селену у 

кормах статистично достовірна різниця виявлена у співвідношенні насичених 

жирних кислот (р<0,05), інші жирні кислоти не відрізнялися між дослідними 

групами [127]. 

Окрім цього, відомо про антиоксидантні властивості добавок 

рослинного походження та їх вплив на накопичення продуктів окислення і 

гідролізу жиру, що надає можливості підвищити зберігання жирових 

продуктів. Так, сировиною природного походження з високою 

антиокислювальною дією є: білок лляного насіння, екстракти ячменю, ефірна 

олія кмину, насіння ріпаку, оливкова олія, фенольні екстракти з какао-бобів і 

бразильської ягоди акай [128]. 

 

1.5. Висновок з огляду літератури 

 

Нині основною метою використання різних кормових добавок є 

одержання максимальної продуктивності, підвищення ефективності 

використання кормів і забезпечення високого рівня збалансованої годівлі та 

покращення споживання харчових продуктів. За проведеним аналізом 

наукової літератури слідує, що сучасні виробники застосовують у годівлі 

свиней різні за видом кормові добавки. Численна кількість яких вироблена у 
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США, Англії, Франції та інших країнах і відносяться вони до смакових й 

ароматичних речовин, ферментних препаратів, пробіотиків тощо [59]. 

Одним із найважливіших параметрів поживності корму є його 

енергетичний рівень, який повинен не тільки забезпечувати фізіологічні 

процеси на підтримання життєдіяльності організму, а й ріст і розвиток 

тварини. Відомо, основними енергетичними джерелами є крохмаль з зернових 

і жири з масляних культур. Вибір виробниками джерела жиру для годівлі 

свиней обумовлюється ціною даної сировини і в більшості випадків дуже 

рідко приділяється увага складу джерела жиру, а саме, з яких жирних кислот 

складається олія чи жир, що використовуються в раціоні. Адже, 

першочергово, жир сприймається, як джерело енергії [97]. 

Серед незамінних ПНЖК жирних кислот, зокрема сімейства Омега-6 або 

Омега-3, володіють здатністю протидіяти серцево-судинним, 

нейродегенеративним захворюванням і порушенню обміну речовин, сприяють 

зниженню рівня холестерину в крові. Похідні Омега-3 ПНЖК можуть діяти, 

як сигнальні молекули, модулюючи протизапальну відповідь та контролюючи 

клітинні процеси, що беруть участь у запрограмованій загибелі клітин 

(апоптоз), проліферації лімфоцитів, пригніченні запальних цитокінів і 

фагоцитозі. Оскільки Омега-6 ПНЖК беруть участь у регуляції синтезу 

ейкозаноїдів, вони контролюють активність імунної системи. Тому, ми 

опрацювали ряд наукових джерел літератури, що присвячені застосуванню 

кормових добавок із вмістом різної кількості ПНЖК і селену та їх вплив на 

якість та безпечність свинини [49 – 50, 81 – 85, 119 – 121]. 

Наукові дослідження, що проведені за останні 5 – 10 років, приясвячені 

вирішенню проблемних питань щодо оптимального співвідношення Омега-6 

до Омега-3 ПНЖК, яке має важливе значення для збереження гомеостазу 

біологічних процесів і метаболізму в організмі тварин та людини, а також 

впливає на якість м’яса. Результатами досліджень є поліпшення хімічного 

складу м’яса, подовження терміну його зберігання та зниження 

співвідношення Омега-3 до Омега-6 ПНЖК. Відомо, що оптимальне 
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співвідношення Омега-3 до Омега-6 ПНЖК становить за різними джерелами 

від 1:2 до 1:4. У той час, як у раціоні більшості сучасних людей це 

співвідношення становить близько від 1:20 до 1:30. 

Кормова добавка LG-MAX, що містить у своєму складі водорості 

Schizochytrium limacium та екстракт розмарину Rosmarinum officinalis, та є 

джерелом поповнення організму тварин Омега-3 ПНЖК, а саме 

докозагексаєновою кислотою, нині застосовується для собак і котів. Тому, 

вперше цим дисертаційним дослідженням доведено необхідність застосування 

кормової добавки LG-MAX у різній кількості, до основного раціону годівлі 

відгодівельного молодняку свиней. 

Окрім цього, кормова добавка Сел-Плекс, як джерело органічної форми 

селена, широко застосовується у годівлі свиней, але в основному для 

поліпшення репродуктивних якостей. Органічна форма селену порівняно з 

неорганічної формою (селеніту натрію) має низку істотних переваг.  

«Сел-Плекс» містить 1000 мг/кг селену, понад 98 % якого представлено 

селенометіоніном і селеноцистеїном, які є біологічно-активними формами 

цього мікроелемента, виявленими у природі (пшениця, соя та ін.). Він має 

більш високу доступність, особливо в умовах стресів, і не є окислювачем на 

відміну від селеніту (Додаток 3). 

Таким чином, з огліду літератури слідує, що застосування кормових 

добавок із вмістом жирних кислот, зокрема ПНЖК для годівлі 

сільськогосподарських тварин широко використовується виробниками у 

всьому світі. У ряді наукових публікацій вказується на їх позитивний вплив 

для організму свиней та якість харчових продуктів. Натомість, є ряд 

невивчених проблемних питань, пов’язаних із підбором оптимального вмісту 

жирних кислот у раціонах годівлі свиней та їх впливу на якість та безпечність 

свинини. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконана впродовж 2014 – 2020 рр. на кафедрі 

ветеринарно-санітарної експертизи (нині – кафедра ветеринарної гігієни імені 

професора А. К. Скороходька) НУБіП України. Окремі дослідження були 

виконані у лабораторії хіміко-токсикологічного відділу та відділі 

мікробіологічних досліджень Державного НДІ з лабораторної діагностики та 

ветсанекспертизи, м. Києва; на кафедрі патологічної анатомії (нині – кафедра 

анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка НУБіП 

України, м. Київ та Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК, 

смт. Чабани. 

Науково-господарський дослід із застосування кормових добавок  

LG-MAX і Сел-Плекс під час відгодівлі молодняку свиней був проведений у 

ТОВ «Пaйовик-С» Переяслaв-Хмельницького рaйону. 

Мaтеріaлом для дослідження слугував молодняк свиней м’ясо-сальної 

породи (ландрас+велика біла) і зразки м’язової тканини з найдовшого м’язу 

спини (m. longisimus dorsi) свиней, відібраних на рівні 10 – 12 грудних хребців, 

під час забою, у кінці дослідного періоду. 

Дослідні групи формувaли із кaбaнчиків – молодих кaстровaних сaмців 

свиней. 

Для проведення досліджень після 15-добового зрівняльного періоду 

були сформовані 4 групи аналогів (по 5 голів у контрольній та дослідних 

групах) за походженням, віком і живою масою. Утримувалися тварини в 

станках по 5 голів. (табл. 2.1). У дослідному господарстві застосовують 

наступні періоди вирощування свиней: підсисний період – 28 діб; період 

дорощування – 30 – 90 діб; відгодівлі – 90 – 180 діб. 

Кормові добавки [94, 95], для тварин дослідної групи вводили у складі 

преміксу до комбікорму з урахуванням забезпечення потреби тварин у  
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Омега-3 поліненасичених жирних кислотах (добова потреба свиней у Омега-3 

поліненасичених жирних кислотах становить 672 мг. У 1 г дослідної кормової 

добавки міститься 353 мг Омега-3) (Додаток 2, 4 – 5). 

Таблиця 2.1 

Схема науково-господарського досліду 

Група тварин 
Кількість 

тварин 

Періоди дослідження 

зрівняльний дорощування відгодівля 

Контрольна 5 

ОР 

(основний 

раціон) 

ОР ОР 

Дослідна – Д1 5 

ОР+2,0 г 

добавки 

LG-MAX 

ОР+2,0 г 

добавки 

LG-MAX 

Дослідна – Д2 5 

ОР+4,0 г 

добавки 

LG-MAX 

ОР+4,0 г 

добавки 

LG-MAX 

Дослідна – Д3 5 

ОР+2,0 г 

добавки LG-MAX і 

Сел-Плекс 

(0,5 мг/кг). 

ОР+2,0 г 

добавки LG-MAX 

і Сел-Плекс 

(0,5 мг/кг). 

 

Впродовж усього періоду досліджень тварин годували два рази на добу 

сухими комбікормами за вільного доступу до води. Під чaс кожного годувaння 

свиней корми звaжувaли, a фaктичне споживaння їх врaховувaли щодоби. 

Для отримання безпечної та якісної свинини дотримувалися 

санітарно-гігієнічних вимог щодо первинної обробки туш у відповідності до 

«Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів 

господарств та подвірного забою тварин» [129] і «Прaвил передзaбійного 

ветеринaрного огляду твaрин і ветеринaрно-сaнітaрної експертизи м’ясa тa 

м’ясних продуктів» [20]. 
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Дослідження проводили за шістьома етапами. 

На першому етапі проводили морфологічні та біохімічні дослідження 

крові молодняку свиней (45-, 120- і 155-добового віку) після 15-добового 

зрівняльного періоду. Для цього було відібрано проби крові від клінічно 

здорових свиней. Кров відбирали з яремної вени, вранці до годівлі. 

Для морфологічних досліджень кров відбирали у спеціальні пробірки із 

трилоном Б, а для біохімічних – цільну кров, яку відстоювали і 

центрифугували для отримання сироватки. 

На автоматичному гематологічному аналізаторі PCE 90 Vet визначали: 

кількість лейкоцитів (WBC), еритроцитів (RBC) та вміст гемоглобіну (HGB). 

Біохімічні показники сироватки крові визначали за допомогою 

автоматичного біохімічного аналізатора GBG ChemWell 2910 (США) та за 

допомогою тест-системи – Global Scientific (США). 

Під час другого етапу дослідження оцінювали відгодівельні, 

передзабійні та забійні якості молодняку свиней. 

Після забою туші свиней обробляли методом ошпарювання, після цього 

звaжувaли й охолоджувaли. М’ясо піддавали повільному (одностадійному) 

охолодженню – до 4°С у товщі м’язів стегна безпосередньо у камері 

охолодження. При цьому у камері підтримувалась температура від -1 до -2°С, 

відносна вологість – від 90 до 92 % і швидкість циркуляції повітря від 0,5 до 

1 м/с. 

Для визнaчення забійних якісних показників свиней використовувaли 

прaву півтушу. Визнaчaлися нaступні покaзники: забійний вихід, % 

(відношення забійної маси туші до передзабійної маси); мaсa парної туші, кг 

(після зняття шкури, відділення голови, хвоста, кінцівок і видалення 

внутрішніх органів); товщина шпику, мм (нaд 6 – 7 грудними хребцями); 

площу м’язового вічка, см2 (за площею поперечного розрізу найдовшого м’яза 

спини між першим і другим поперековими хребцями півтуші свиней). Площу 

м’язового вічка вимірювали шляхом перемноження його довжини на ширину 

і коефіцієнта 0,8. 
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Ветеринарно-санітарну оцінку туш свиней проводили у виробничій 

лабораторії приватної бойні з обов’язковою трихінелоскопією згідно з 

«Правилами передзабійного ветеринарного огляду тварин і  

ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів» [20]. У тушах 

свинини не було виявлено трихінел і цистицерків. 

На третьому етапі здійснювали органолептичну оцінку свинини за 

наступними показниками: колір, запах, консистенція, стан сухожилків і жиру 

[130]. Величину рН м’яса визначили потенціометричним методом із 

використанням рН-метра-150 згідно з ДСТУ ISO 2917 [131] через 24 години 

після забою тварин. Вміст аміно-аміачного нітрогену в мг на 10 см3  

м’ясо-водної витяжки у свинині визначили за А. М. Софроновим [132]. Вміст 

первинних продуктів розпаду білків у бульйоні визначали за реакцією з 

купруму сульфатом у бульйоні; вміст ЛЖК – за допомогою відгонки та 

визначення їхньої масової частки титруванням калію гідроксиду; активність 

ферменту пероксидази – за використання бензидину та пероксиду гідрогену. 

[133]. 

Мікроскопічні дослідження свинини проводили відповідно до  

ДСТУ 8381:2015. [134]. 

Для оцінки запаху свинини проби проварювали (у конічну колбу 

поміщали 10 г подрібненого м’яса і добавляли 30 мл дистильованої води, 

накривали колбу годинниковим склом і нагрівали до кипіння. Знімали скло 

перед закипанням бульйону та визначали його запах). 

Стан жиру встановлювали за зовнішнім виглядом, кольором запахом, 

консистенцією. 

Для дегустаційної оцінки вареного м’яса застосовували наступні 

показники: зовнішній вигляд, аромат, смак, консистенція (ніжність, 

жорсткість), соковитість, загальна оцінка якості. У бульйоні з м’яса  

визначали: зовнішній вигляд, колір, прозорість, аромат, смак, наваристість, 

загальну оцінку якості. У дегустації приймало участь 5 дегустаторів, які 

заносили отримані результати у деґустаційні листи. За кожним показником і 
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за групою виводився середній бал. Оцінювання проводилось за 5-бальною 

шкалою. 

На четвертому етапі дослідження визначали хімічний, 

жирнокислотний склад м’яса та якісні показники підшкірного жиру свиней. 

Матеріалом дослідження слугували зразки м’язової тканини з 

найдовшого м’язу спини (m. longisimus dorsi) свиней, відібрані під час забою, 

у кінці дослідного періоду, на рівні 10 – 12 грудних хребців для визначення 

вмісту жиру [135], вологи [136], сухої речовини, протеїну [137] та золи [138]. 

Екстракцію ліпідів з досліджуваних зразків проводили за методом 

Фольча [139]. Гідроліз ліпідів і метилування жирних кислот ліпідів 

здійснювали згідно ДСТУ ISO 5509-2002 Жири тваринні і рослинні та олії. 

Приготування метилових ефірів жирних кислот (ISO 5509:2000, IDT) [140]. 

Аналіз метилових етерів жирних кислот проводили на газовому 

хроматографі Trace GC Ultra (полум’яно-іонізуючий детектор, 

хроматографічна капілярна колонка SPTM-2560). Для ідентифікації кислот 

використовували стандартну суміш метилових етерів жирних кислот 

«37 Component FAME Mix» (Supelco), кількісний обрахунок здійснювали 

методом внутрішньої нормалізації і визначали їх вміст у відсотках. 

Показники кислотного, йодного та пероксидного числа жиру визначали 

титрометричним методом [141 – 143]. 

Завданням п’ятого етапу дослідження було мікробіологічне 

дослідження зразків свинини (м’язової тканини з найдовшого м’язу спини). 

Для визначення мікробіологічних показників користувалися чинними в 

Україні нормативними документами [90, 144 – 148]. 

Токсико-біологічну оцінку зразків свинини (м’язової тканини з 

найдовшого м’язу спини) дослідної та контрольної груп визначали за 

допомогою культури інфузорій Tetrahymena pyriformis штаму WH-14. 

Дослідження проводили згідно «Методических указаний по  

токсико-биологической оценке мяса, мясных продуктов и молока с 

использованием инфузорий Tetrahymena pyriformis (Экспресс метод)». 
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На шостому етапі проводили гістологічне дослідження печінки свиней. 

Для цього відібраний матеріал фіксували у розчині формаліну з масовою 

часткою 10 % за Ліллі, заливали в парафін, виготовляли гістозрізи товщиною 

10 мкм, які зафарбовували гематоксиліном Караці та еозином. Отримані 

препарати досліджували під світловим мікроскопом на фотонасадці Micros 

MCQ-2000. 

Отримані цифрові показники обробляли статистично, використовуючи 

програмний пакет «Microsoft Excel» з обчисленням середньої арифметичної 

та її похибки (М ± m), рівня достовірності (P) за таблицею Стьюдента 

(P ≤ 0,05; P ≤ 0,01; P ≤ 0,001). 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Морфологічні та біохімічні дослідження крові свиней за 

застосування у годівлі кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс 

3.1.1 Аналіз кількості еритроцитів і лейкоцитів у крові свиней 

 

Результати дослідження кількості еритроцитів, лейкоцитів і гемоглобіну 

в крові свиней згідно науково-господарського досліду представлені у 

таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Морфологічні показники крові свиней за застосування кормової 

добавки LG-MAX (2,0) гр, M±m, n=5 

Показник 
Контрольна 

45 діб 

Д1 

45 діб 

Контрольна 

120 діб 

Д1 

120 діб 

Контрольна 

155 діб 

Д1 

155 діб 

RBC× 

1012 /L 
5,40±0,24 5,60±0,51* 6,0±0,31 6,87±0,03* 6,15±0,02 6,27±0,05 

Лейко-

цити 

WBC× 

109/L 

12,20±0,37 13,0±0,45 14,60±0,51 15,0±0,45 15,06±0,51 16,20±0,12 

HGB, g/L 115,6±0,6 116,6±0,66 136,6±1,89 137,0±1,79 144,96±2,34 143,2±1,07 
 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

За наведеними результатами у табл. 3.1 слідує, що за вмістом 

гемоглобіну в крові свиней дослідних груп не спостерігалося достовірної 

динаміки порівняно із контрольною групою. Усі вони були у фізіологічних 

межах відповідно віку свиней. 

Кількість еритроцитів і лейкоцитів у крові свиней дослідної та 

контрольної групи (табл. 3.1) знаходяться у фізіологічних межах відповідно 

віку. Разом із тим, на 45 та 120 добу спостерігається достовірне збільшення 
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кількості еритроцитів на 4,85 % (р<0,05) і на 6,18 % (р<0,05) порівняно з 

контролем, відповідно. 

Таблиця 3.2 

Морфологічні показники крові свиней за застосування кормової 

добавки LG-MAX (4,0) гр, M±m, n=5 

Показник 
Контрольна 

45 діб 

Д2 

45 діб 

Контрольна 

120 діб 

Д2 

120 діб 

Контрольна 

155 діб 

Д2 

155 діб 

RBC× 

1012 /L 
5,60±0,51 5,74±0,31 6,14±0,08 6,46±0,32 6,26±0,12 6,08±0,13 

Лейко-

цити 

WBC× 

109/L 

12,78±0,23 13,26±0,24 14,02±0,16 14,94±0,10** 16,95±0,13 17,9±0,21** 

HGB, g/L 115,6±0,6 117,2±0,86 136,6±1,89 138,2±0,37 144,96±2,34 145,0±0,71 

 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

За отриманими результатами (табл. 3.2) щодо вмісту гемоглобіну в крові 

свиней дослідних груп не спостерігалося достовірної динаміки порівняно із 

контрольною групою. Усі вони були у фізіологічних межах відповідно віку 

свиней. 

За наведеними у табл. 3.2 результатами дослідження слідує, що за 

застосування у годівлі свиней кормової добавки LG-MAX – 4,0 г/добу 

кількість еритроцитів і лейкоцитів у крові свиней дослідної групи знаходилися 

у фізіологічних межах відповідно віку, порівняно з контрольною. 

Водночас на 120 та 155 добу в крові свиней дослідної групи (Д2) 

спостерігається достовірне збільшення кількості лейкоцитів на 6,56 % (р<0,01) 

і на 5,60 % (р<0,01), порівняно з контролем, відповідно. 

За наведеними у таблиці 3.3 результатами дослідження слідує, що за 

показниками вмісту гемоглобіну в крові свиней дослідних груп не 

спостерігалося статистично значимої різниці порівняно із такими в 

контрольній групі. Усі вони були у фізіологічних межах відповідно віку 

свиней. 
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За застосування у годівлі свиней кормової добавки LG-MAX – 2,0 г/добу 

разом із кормовою добавкою Сел-Плекс кількість еритроцитів і лейкоцитів у 

крові свиней дослідних груп, порівняно з контрольною знаходилися у 

фізіологічних межах відповідно віку. 

Разом із тим, на 120 добу кількість еритроцитів у крові свиней дослідної 

групи Д3 достовірно збільшилася на 14,5 % (р<0,05) порівняно з контролем. 

 

Таблиця 3.3 

Морфологічні показники крові свиней за застосування кормової 

добавки LG-MAX (2,0) гр і Сел-Плекс, M±m, n=5 

Показник 
Контрольна 

45 діб 

Д3 

45 діб 

Контрольна 

120 діб 

Д3 

120 діб 

Контрольна 

155 діб 

Д3 

155 діб 

RBC× 

1012 /L 
5,10±0,33 5,60±0,51 6,0±0,31 6,87±0,03* 6,15±0,02 6,27±0,05 

Лейко-

цити 

WBC× 

109/L 

13,6±0,19 14,28±0,20* 16,76±0,11 16,96±0,08 16,66±0,19 16,9±0,12 

HGB, g/L 115,6±0,6 115,0±0,48 136,6±1,89 140,2±0,58 144,96±2,34 46,0±0,71 

 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

Водночас на 45 добу кількість лейкоцитів у крові свиней цієї дослідної 

групи достовірно збільшилася на 5,0 % (р<0,05) порівняно з контролем. 

 

3.1.2. Біохімічний аналіз крові свиней 

 

У табл. 3.4 наведений біохімічний аналіз крові свиней за застосування у 

годівлі кормової добавки LG-MAX (2,0 г/добу). 

За наведеними результатами у таблиці 3.4 слідує, що показник вмісту 

загального білка в сироватці крові свиней 120-добового віку був достовірно 

більшим на 53,6 % (р≤0,001) порівняно з таким у свиней контрольної групи. 
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Таблиця 3.4 

Біохімічні показники сироватки крові свиней за застосування 

кормової добавки LG-MAX (2,0 г/добу), M±m, n=5 

Показник Контрольна 

 

45 діб 

Групи тварин 

Д1 

45 діб 

контрольна 

120 діб 

Д1 

120 діб 

контрольна 

155 діб 

Д1 

155 діб 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальний 

білок, г/л 

51,24±0,80 50,22±0,61 73,00±0,16 78,72±0,90*** 76,80±0,81 74,28±2,38 

Альбумін,

% 

59,40±1,08 58,60±1,03 52,60±0,40 50,20±0,50** 48,60±0,51 51,00±1,40 

Глобуліни, 

% 

41,20±0,86 42,20±1,59 50,0±1,70 50,20±0,66 54,40±1,21 53,60±1,66 

α1-

глобуліни 

3,60±0,24 3,40±0,24 3,40±0,40 3,80±0,37 3,80±0,37 4,20±0,37 

α 2-

глобуліни 

14,40±0,24 14,00±0,32 17,40±0,51 17,20±0,58 19,40±1,50 18,00±0,71 

β-

глобуліни 

10,60±0,24 11,20±0,37 16,60±0,51 17,40±0,51 19,20±0,86 16,00±0,71* 

γ-

глобуліни 

10,80±0,58 10,40±1,12 9,60±0,51 9,60±0,51 8,20±0,58 10,60±1,08 

Коеф. A/G 1,54±0,03 1,51±0,05 1,05±0,23 1,00±0,76 0,89±0,02 0,95±0,05 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,26±0,05 5,82±0,51 6,94±0,09 6,96±0,05 6,46±0,14 7,02±0,09* 

АлАТ, U/L 41,00±0,71 43,40±0,68 46,20±0,37 47,00±0,80 46,80±1,39 43,80±3,29 

АсАТ, U/L 76,60±1,47 63,20±4,73 66,40±0,51 67,80±1,16 63,60±1,81 64,60±3,23 

Сечовина, 

ммоль/л 

2,72±0,06 2,66±0,09 4,68±0,24 4,96±0,16 4,72±0,12 6,24±0,41** 

Креатинін, 

мкмоль/л 

102,20±3,75 101,00±2,24 116,0±4,51 163,60±1,33*** 162,00±5,13 134,60±5,07** 

Холестери

н, ммоль/л 

2,54±0,16 2,70±0,07 2,94±0,07 2,44±0,05*** 2,94±0,13 2,34±0,11** 

Лужна 

фосфатаза, 

U/L 

167,40±2,09 162,20±3,12 165,80±1,94 131,60±2,09*** 155,20±3,92 144,60±5,94 

Білірубін, 

ммоль/л 

3,80±0,49 5,40±0,68 5,60±0,24 5,20±0,97 6,00±0,71 5,40±0,40 

Амілаза, 

U/L 

2145,20 

±194,80 

2452,20±70,17 845,40±30,24 856,40±48,47 797,80±36,23 875,00±41,39 

Кальцій, 

ммоль/л 

2,45±0,02 2,48±0,02 2,50±0,04 2,47±0,01 2,42±0,01 2,50±0,02** 

Фосфор, 

ммоль/л 

1,72±0,07 1,68±0,04 2,00±0,07 2,06±0,05 2,42±0,12 2,16±0,09 



62 

Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Калій, 

ммоль/л 

4,08±0,18 4,22±0,10 4,96±0,07 5,28±0,07* 5,18±0,08 5,06±0,18 

Ферум, 

мкмоль/л 

25,70±0,60 23,28±0,60* 24,48±0,78 26,42±1,16 28,08±0,01 28,72±0,27* 

Натрій, 

ммоль/л 

142,20±1,07 142,40±1,81 145,20±0,86 147,00±0,84 147,80±1,36 148,40±0,93 

Хлориди, 

ммоль/л 

99,00±1,09 99,00±1,64 104,80±1,39 103,60±1,57 103,00±0,71 102,20±2,35 

Магній, 

ммоль/л 

1,22±0,11 1,02±0,10 1,54±0,12 1,84±0,09 1,88±0,09 2,00±0,12 

 

Примітка: * – р<0,05;** – р <0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

У всі інші досліджувані вікові періоди встановлена лише тенденція до 

підвищення даного показника у сироватці крові свиней порівняно з таким у 

сироватці крові свиней контрольної групи. Але, збільшення їх вмісту протягом 

досліду було у фізіологічних межах (фізіологічна норма становить від 53 до 

67 г/л для поросят і від 52 до 89 г/л – для дорослих свиней). 

Також, з таблиці 3.4 бачимо, що показник концентрації альбумінів у 

сироватці крові свиней 120-добового віку був достовірно нижчим на 2,4 % 

(р<0,01), порівняно з контролем У всі інші досліджувані вікові періоди 

встановлена лише тенденція до зниження даного показника у сироватці крові 

свиней порівняно з таким, у сироватці крові свиней контрольної групи. Але, 

зниження їх концентрації протягом досліду було в фізіологічних межах 

(фізіологічна норма становить від 30 до 60 %). 

За концентрацією глобулінів констатуємо лише тенденцію до 

підвищення протягом періоду дослідження. 

З таблиці 3.4 бачимо, що показник концентраціяї β-глобулінів у свиней 

155-добового віку був достовірно нижчим на 3,2 % (р<0,05). Хоча, цей 

показник знаходиться у фізіологічних межах, що становить від 12 до 25 % для 

свиней данного віку. 
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За концентрацією γ-глобулінів у сироватці крові дослідних свиней 

встановлена тенденція до коливань показників у фізіологічних межах. У  

155-добовому віці спостерігається підвищення їх концентрації порівняно з 

такою у сироватці крові контрольної групи свиней, що свідчить про 

стабілізацію процесів імунного захисту (фізіологічна норма становить від 4 до 

10 %). 

У нашому дослідженні альбумін-глобуліновий коефіцієнт склав 1,51, 

1,00 та 0,95 у дослідних груп свиней (норма від 0,7 до 2,2 для всіх вікових груп 

свиней), але порівняно з контрольною групою, у 155-добовому віці свиней, 

відмічалось його підвищення. 

Наступним, у дослідженні, показником була оцінка концентрації 

глюкози у сироватці крові свиней. Так, коливання цього показника 

відбувалося у фізіологічних межах (від 3,6 до 6,4 ммоль/л – для поросят і від 

4,0 до 8,1 ммоль/л – дорослих свиней). Протягом досліду спостерігаємо 

(табл. 3.1) лише тенденцію до змін цього показника. Але, у сироватці свиней 

155-добового віку концентрація глюкози достовірно підвищується на 8,67 % 

(р<0,05) порівняно з такою у сироватці свиней контрольної групи. 

Згідно з даними наведеними у таблиці 3.4 щодо концентрації АлАТ у 

сироватці крові свиней прослідковується тенденція до деякого її підвищення 

від 45- до 120-добового віку свиней, та зниження – до 155-добового віку 

(фізіологічна норма становить від 14 до 47 U/L). Разом із тим, встановили 

тенденцію до підвищення концентрації АсАТ у сироватці крові, у віковий 

період від 45- до 155-добового віку дослідної групи свиней (фізіологічна 

норма становить від 13 до 65 U/L – у поросят і від 16 до 67 U/L – у дорослих 

свиней). 

Але, у 120-добовому віці свиней встановили підвищення концентрації 

АсАТ до 67,80±1,16 (відповідно більше фізіологічної норми на 1,19 %). 

Встановлене підвищення концентрації АсАТ у сироватці крові дослідних 

свиней короткочасне і за досягнення ними забійної маси (155 діб) відповідає 

фізіологічним межам. 



64 

Як видно з таблиці 3.4, показник концентрації сечовини в сироватці 

крові свиней 155-добового віку був достовірно вищим на 32,2 % (р<0,01), у 

фізіологічних межах, порівняно з таким у сироватці крові контрольної групи 

свиней цього віку (фізіологічна норма становить від 3 до 9 ммоль/л). В інші 

вікові періоди спостерігали тенденцію до зниження концентрації  

сечовини в сироватці крові свиней у 45-добовому віці та підвищення – у  

120-добовому віці. 

Показник концентрації креатиніну в сироватці крові свиней 45-добового 

віку (табл. 3.4) був достовірно вищим (у фізіолгічних межах) на 41,03 % 

(р≤0,001) порівняно з таким у сироватці крові свиней контрольної групи. У 

подальшому спостерігається достовірне зменшення на 16,9 % (р<0,01) 

концентрації креатиніну в сироватці крові свиней 155-добового віку порівняно 

з такою у сироватці крові свиней контрольної групи даного віку (фізіологічна 

норма становить від 77 до 165 ммоль/л). 

З таблиці 3.1 видно, що у сироватці крові дослідної групи свиней  

45-добового віку, порівняно із контрольною, встановлено достовірне 

зниження рівня холестеролу (у фізіологічних межах) на 17,0 % (р<0,001) та на 

20,4 % (р<0,01) – у сироватці крові свиней 155-добового віку (фізіологічна 

норма становить від 1,0 до 3,5 ммоль/л). 

Вміст лужної фосфатази (табл. 3.4) у сироватці крові свиней протягом 

досліду мав тенденцію до зниження у фізіологічних межах, окрім у свиней 

120-добового віку показник вмісту даного ферменту був достовірно меншим 

на 20,6 % (р≤0,001) порівняно з таким у сироватці крові свиней контрольної 

групи віку (фізіологічна норма становить від 132,0 до 179,0 U/L). 

За вмістом білірубіну у сироватці крові свиней дослідної групи, 

протягом досліду, встановили тенденцію до деякого його підвищення у 

фізіологічних межах, у 45-добовому віці, та подальшого його зниження 

(фізіологічна норма становить від 0,3 до 8,2 мкмоль/л). 

Як видно з таблиці 3.4, за рівнем ферменту амілази, встановлена лише 

тенденція до його підвищення у сироватці крові дослідних груп свиней 
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порівняно з таким – у контролі, у фізіологічних межах, що становить від 528 

до 2616 U/L. Це в свою чергу свідчить про відсутність у досліджуваних тварин 

гострого панкреатиту. 

Наступним досліджуваним елементом був показник вмісту кальцію у 

сироватці крові свиней. Так, у сироватці крові свиней 155-добового віку 

показник концентрації кальцію був достовірно вищим на 3,30 % (р<0,01) 

порівняно з такою у сироватці крові свиней контрольної групи, у межах 

фізіологічної норми, що становить від 2,0 до 3,5 ммоль/л. 

За показником вмісту фосфору у сироватці крові свиней дослідної групи 

спостерігали тенденцію до зниження, у межах фізіологічної норми, що 

становить від 2,25 до 3,5 ммоль/л. 

Показник вмісту калію у сироватці крові свиней 120-добового віку був 

достовірно більшим на 6,45 % (р≤0,05) порівняно з таким у контролі (у 

фізіологічних межах, що становить від 4,4 до 7,1 ммоль/л). 

Показник вмісту феруму у сироватці крові свиней 45-добового віку був 

достовірно меншим на 9,42 % (р≤0,05), а у свиней 155-добового віку 

достовірно більшим на 2,28 % (р≤0,05) порівняно з показником у контролі, 

відповідно. Але, така динаміка вмісту феруму в сироватці крові свиней 

дослідної групи відбувається у фізіологічних межах, що становить від 16 до 

36 мкмоль/л. 

За вмістом натрію у сироватці крові свиней дослідної групи 

спостерігаємо тенденцію до збільшення у фізіологічних межах, що становить 

від 139 до 153 ммоль/л. 

За вмістом хлоридів у сироватці крові свиней дослідної групи 

прослідковується тенденція до зменшення у фізіологічних межах, що 

становить від 96 до 109 ммоль/л. 

За вмістом магнію у сироватці крові свиней дослідної групи 

прослідковується тенденція до зменшення у свиней 45-добового віку та 

подальшого підвищення порівняно з таким – у контролі відповідного віку, у 

межах фізіологічної норми, що становить від 0,9 до 3,0 ммоль/л. 
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У таблиці 3.5 наведений біохімічний аналіз крові свиней за застосування 

у годівлі кормової добавки LG-MAX (4,0 г/добу). 

 

Таблиця 3.5 

Біохімічні показники сироватки крові свиней за застосування 

кормової добавки LG-MAX (4,0 г/добу), M±m, n=5 

Показник Контрольна 

 

45 діб 

Групи тварин 

Д2 

45 діб 

контрольна 

120 діб 

Д2 

120 діб 

контрольна 

155 діб 

Д2 

155 діб 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальний 

білок, г/л 

51,24±0,80 51,94±1,44 73,00±0,16 79,92±1,05*** 76,80±0,81 77,44±0,79 

Альбумін,% 59,40±1,08 60,20±0,86 52,60±0,40 50,80±0,49* 48,60±0,51 50,40±0,93 

Глобуліни, 

% 

41,20±0,86 39,80±0,86 50,0±1,70 50,00±0,63 54,40±1,21 52,00±0,89 

α1-

глобуліни 

3,60±0,24 3,40±0,24 3,40±0,40 3,40±0,24 3,80±0,37 3,20±0,20 

α 2-

глобуліни 

14,40±0,24 15,20±0,37 17,40±0,51 15,20±1,07 19,40±1,50 16,60±1,03 

β-глобуліни 10,60±0,24 9,60±0,24* 16,60±0,51 16,80±0,58 19,20±0,86 18,00±0,45 

γ-глобуліни 10,80±0,58 10,40±0,24 9,60±0,51 11,60±0,68* 8,20±0,58 11,00±0,89* 

Коеф. A/G 1,54±0,03 1,59±0,03 1,05±0,23 1,04±0,02 0,89±0,02 0,96±0,08 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,26±0,05 6,34±0,20 6,94±0,09 6,60±0,09* 6,46±0,14 6,44±0,14 

АлАТ, U/L 41,00±0,71 40,40±0,51 46,20±0,37 47,00±2,17 46,80±1,39 47,20±1,77 

АсАТ, U/L 76,60±1,47 64,40±2,01** 66,40±0,51 68,40±0,51* 63,60±1,81 67,00±0,84 

Сечовина, 

ммоль/л 

2,72±0,06 2,28±0,09** 4,68±0,24 4,56±0,22 4,72±0,12 5,96±0,25** 

Креатинін, 

мкмоль/л 

102,20±3,75 99,20±5,70 116,0±4,51 73,00±1,41*** 162,00±5,13 164,40±2,86 

Холестерол, 

ммоль/л 

2,54±0,16 2,58±0,15 2,94±0,07 2,40±0,071*** 2,94±0,13 2,28±0,09** 

Лужна 

фосфатаза, 

U/L 

167,40±2,09 172,00±1,89 165,80±1,94 131,20±2,22*** 155,20±3,92 153,0±1,70 

Білірубін, 

ммоль/л 

3,80±0,49 4,00±0,71 5,60±0,24 4,80±0,37 6,00±0,71 7,00±0,45 

Амілаза, 

U/L 

2145,20 

±194,80 

1914,40 

±97,94 

845,40±30,24 783,20±30,86 797,80±36,23 857,60±15,03 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Кальцій, 

ммоль/л 

2,45±0,02 2,41±0,04 2,50±0,04 2,48±0,03 2,42±0,01 2,64±0,07* 

Фосфор, 

ммоль/л 

1,72±0,07 1,53±0,03* 2,00±0,07 2,20±0,07 2,42±0,12 2,14±0,07 

Калій, 

ммоль/л 

4,08±0,18 4,14±0,14 4,96±0,07 4,84±0,07 5,18±0,08 5,22±0,07 

Ферум, 

мкмоль/л 

25,70±0,60 23,80±0,97 24,48±0,78 26,50±0,57 28,08±0,01 25,14 

±0,58*** 

Натрій, 

ммоль/л 

142,20±1,07 145,40±1,21 145,20±0,86 147,00±0,71 147,80±1,36 145,00±0,84 

Хлориди, 

ммоль/л 

99,00±1,09 99,00±1,30 104,80±1,39 107,00±0,71 103,00±0,71 105,60±0,51* 

Магній, 

ммоль/л 

1,22±0,11 1,30±0,10 1,54±0,12 1,32±0,12 1,88±0,09 2,00±0,07 

 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

Згідно отриманих результатів (табл. 3.5) на 45 добу у сироватці крові 

свиней дослідної групи показник концентрації β-глобулінів був достовірно 

нижчим на 1,0 % (р<0,05), вмісту АсАТ – достовірно меншим на 12,2 % 

(р<0,01), сечовини – на 0,44 % (р<0,01) і фосфору – на 0,19 % (р<0,05), 

порівняно з контролем, відповідно. 

На 120 добу досліду показник вмісту загального білка в сироватці крові 

свиней дослідної групи був достовірно більшим на 9,48 % (р≤0,001), 

концентрації γ-глобулінів – на 2,0 % (р<0,05), АсАТ – на 3,0 % (р<0,05), 

порівняно з контролем. Натомість показник вмісту альбумінів був достовірно 

нижчим на 1,8 % (р<0,05), концентрації глюкози – на 0,34 % (р<0,05), 

креатиніну – на 43,0 % (р≤0,001), холестеролу – на 0,54 % (р≤0,001) і лужної 

фосфатази – на 34,6 % (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Перед забоєм свиней на 155 добу досліду достовірно зросли на 2,8 % 

(р<0,05) концентрація γ-глобулінів і коефіцієнт A/G – на 0,22 % (р<0,05). 

Разом із тим, достовірно більшим на 1,24 % (р<0,01) був показник вмісту 

сечовини, вмісту кальцію – на 0,22 % (р 0,05) і хлоридів – на 2,6 % (р<0,05), 
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порівняно з контролем. Водночас, показник вмісту холестеролу був 

достовірно меншим на 0,66 % (р<0,01) і вмісту феруму – на 2,94 % (р<0,001), 

порівняно з контролем. 

За іншими досліджуваними показниками (табл. 3.5) спостерігається 

тенденція до змін між дослідною групою та контролем. 

У таблиці 3.6. наведений наведений біохімічний аналіз крові свиней за 

застосування у годівлі кормової добавки LG-MAX (2,0 г/добу) разом із  

Сел-Плекс. 

Таблиця 3.6 

Біохімічні показники сироватки крові свиней за застосування кормової 

добавки LG-MAX (2,0 г/добу+Сел-Плекс), M±m, n=5 

Показник Контрольна 

 

45 діб 

Групи тварин 

Д3 

45 діб 

контрольна 

120 діб 

Д3 

120 діб 

контрольна 

155 діб 

Д3 

155 діб 

1 2 3 4 5 6 7 

Загальний 

білок, г/л 

51,24±0,80 52,48±0,35 73,00±0,16 74,12±0,45* 76,80±0,81 75,36±2,57 

Альбумін,% 59,40±1,08 56,28±1,87 52,60±0,40 53,48±0,24 48,60±0,51 50,24±1,62 

Глобуліни, 

% 

41,20±0,86 45,28±1,39* 50,0±1,70 46,80±0,37 54,40±1,21 52,43±1,47 

α1-

глобуліни 

3,60±0,24 3,56±0,82 3,40±0,40 4,00±0,32 3,80±0,37 3,68±0,25 

α 2-

глобуліни 

14,40±0,24 15,46±0,24* 17,40±0,51 16,80±0,73 19,40±1,50 20,06±0,93 

β-глобуліни 10,60±0,24 11,56±0,18* 16,60±0,51 15,80±0,37 19,20±0,86 17,51±0,28 

γ-глобуліни 10,80±0,58 10,23±1,07 9,60±0,51 10,20±0,49 8,20±0,58 9,48±1,52 

Коеф. A/G 1,54±0,03 1,45±0,03 1,05±0,23 1,16±0,01 0,89±0,02 0,97±0,04 

Глюкоза, 

ммоль/л 

6,26±0,05 5,82±0,51 6,94±0,09 6,98±0,12 6,46±0,14 6,23±0,05 

АлАТ, U/L 41,00±0,71 42,17±0,34 46,20±0,37 47,60±1,21 46,80±1,39 45,16±2,43 

АсАТ, U/L 76,60±1,47 65,36±3,28* 66,40±0,51 64,58±0,75 63,60±1,81 64,27±2,31 

Сечовина, 

ммоль/л 

2,72±0,06 2,74±0,06 4,68±0,24 4,18±0,16 4,72±0,12 5,08±0,16 

Креатинін, 

мкмоль/л 

102,20±3,75 101,23±1,89 116,0±4,51 112,86±2,43 162,00±5,13 158,34±4,98 
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Продовження таблиці 3.6. 

1 2 3 4 5 6 7 

Холестерол, 

ммоль/л 

2,54±0,16 2,63±0,06 2,94±0,07 2,66±0,09* 2,94±0,13 2,04±0,15** 

Лужна 

фосфатаза, 

U/L 

167,40±2,09 164,38±2,43 165,80±1,94 152,00±1,73*** 155,20±3,92 150,26±4,72 

Білірубін, 

ммоль/л 

3,80±0,49 4,26±0,72 5,60±0,24 6,12±0,28 6,00±0,71 6,79±0,50 

Амілаза, 

U/L 

2145,20 

±194,80 

2352,41±82,24 845,40±30,24 860,80±11,56 797,80±36,23 852,13±52,36 

Кальцій, 

ммоль/л 

2,45±0,02 2,48±0,03 2,50±0,04 2,72±0,15 2,42±0,01 2,72±0,03*** 

Фосфор, 

ммоль/л 

1,72±0,07 1,52±0,16 2,00±0,07 2,34±0,14 2,42±0,12 2,18±0,14 

Калій, 

ммоль/л 

4,08±0,18 4,97±0,59 4,96±0,07 4,72±0,10 5,18±0,08 5,38±0,14 

Ферум, 

мкмоль/л 

25,70±0,60 24,61±0,48 24,48±0,78 25,10±1,29 28,08±0,01 29,43±0,12*** 

Натрій, 

ммоль/л 

142,20±1,07 138,46±1,23 145,20±0,86 142,80±1,34 147,80±1,36 149,54±1,26 

Хлориди, 

ммоль/л 

99,00±1,09 98,07±1,59 104,80±1,39 100,80±1,46 103,00±0,71 101,58±1,43 

Магній, 

ммоль/л 

1,22±0,11 1,18±0,16 1,54±0,12 2,48±0,07*** 1,88±0,09 2,96±0,38* 

 

Примітка: * – р <0,05;** – р <0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

За отриманими результатами (табл. 3.6.) слідує, що всі досліджувані 

біохімічні показники у сироватці крові свиней дослідної групи були у 

фізіологічних межах відповідно віку свиней. Разом із тим, на 45 добу показник 

концентрації глобулінів у сироватці крові свиней дослідної групи був 

достовірно вищим на 4,08 % (р<0,05), порівняно з контролем. Водночас, і 

показник α 2-глобулінів і β-глобулінів у сироватці крові свиней дослідної 

групи був достовірно вищим на 1,06 % (р<0,05), і на 0,96 % (р<0,05), порівняно 

з контролем, відповідно. 

Показник вмісту АсАТ у сироватці крові свиней дослідної групи був 

достовірно меншим на 1,52 % (р<0,05), порівняно із контрольною групою. 
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За рештою біохімічних показників у сироватці крові свиней дослідної 

групи порівняно із контрольною, спостерігали тенденцію до змін. 

За наведеними у таблиці 3.6. результатами з’ясовано, що на 120 добу 

дослідження показник вмісту загального білка у сироватці крові свиней 

дослідної групи був достовірно більшим на 1,53 % (р<0,05), порівняно з 

контролем. Разом із тим, показники вмісту холестеролу та лужної фосфатази 

у сироватці крові свиней дослідної групи були достовірно меншими на 9,52 % 

(р<0,05) і на 8,32 % (р≤0,001), порівняно із контролем, відповідно. Натомість, 

одним із мікроелементів, вміст якого у сироватці крові свиней дослідної групи 

на 120 добу був на 61,0 % (р≤0,001) достовірно більшим, порівняно із  

контролем – є магній. 

У подальшому на 155 добу (табл. 3.6) у сироватці крові свиней дослідної 

групи показник концентрації холестеролу був достовірно нижчим на 30,0 % 

(р<0,01), а рівня кальцію – вищим на 12,4 % (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Водночас, показники вмісту феруму та магнію у сироватці крові свиней 

дослідної групи були достовірно більшими на 4,81 % (р≤0,001) і на 57,4 % 

(р<0,05), порівняно з контролем, відповідно. 

За результатами дослідження біохімічних показників сироватки крові 

свиней за застосування у годівлі кормової добавки LG-MAX видрукувано 

наукову статтю [150]. 

 

3.2 Продуктивність, забійні показники та м’ясні якості дослідних 

свиней. Оцінка органолептичних, мікроскопічних, біохімічних і фізичних 

показників свинини. 

3.2.1. Продуктивність та забійні показники дослідних свиней 

 

За наведеними у таблиці 3.7 результатами дослідження слідує, що між 

показниками живої маси поросят на початку досліду (45 діб), не встановлено 

статистично значимої різниці між дослідними групами і контролем. 

Показник живої маси свиней наприкінці досліду (155 діб) у групах Д1, 
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Д2 і Д3 був достовірно більшим на 4,92 % (р≤0,001), на 14,95 % (р≤0,001), і на 

7,79 % (р≤0,001), порівняно з контролем, відповідно. 

Таблиця 3.7 

Відгодівельні показники молодняку свиней, M±m, n=5 

Показники 

Групи 

Контрольна Д1 Д2 Д3 

Жива маса, 

кг: 

на початку 

досліду 

 

 

13,0±0,29
 

 

 

13,17±0,17
 

 

 

13,12±0,06
 

 

 

13,39±0,15
 

наприкінці 

досліду 
100,16±0,46

 
105,09±0,21*** 115,13±0,19*** 107,96±0,28*** 

Абсолютний 

приріст, кг 
87,15±0,38 91,92±0,22*** 102,01±0,21*** 94,56±0,23*** 

Відносний 

приріст, % 
154,03 155,0 159,09 155,86 

Середньо-

добовий 

приріст, г 

792,24±3,47 835,62±1,98*** 927,27±1,85*** 859,65±2,07*** 

 

Примітка: * – р < 0,05;** – р < 0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем. 

 

Показники абсолютного приросту молодняку свиней (табл. 3.7) у 

дослідних групах були достовірно більшими, ніж у контролі. Так, у групі Д1 

цей показник був більшим на 5,47 % (р≤0,001), у групі Д2 – на 17,05 % 

(р≤0,001), і у групі Д3 – на 8,50 % (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Показник відносного приросту свиней у групі Д1 був більшим на 0,97 %, 

у групі Д2 – на 5,06 %, а у групі Д3 – на 1,83 % порівняно з контролем. 

За наведеними у таблиці 3.7 показниками середньодобового приросту 

свиней встановили, що вони були достовірно більшими, ніж такі у контролі. У 

групі Д1 цей показник був більшим на 5,47 % (р≤0,001), у групі Д2 – на 17,04 % 
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(р≤0,001), і у групі Д3 – на 8,51 % (р≤0,001), порівняно з контролем. 

За результатами дослідження представленими в таблиці 3.8 слідує, що 

включення до раціону відгодівельного молодняку свиней різних доз кормових 

добавок LG-MAX і Сел-Плекс позитивно вплинуло на їх якісні показники 

м’яса. 

 

Таблиця 3.8 

Забійні та якісні показники м’яса молодняку свиней, M±m, n=5 

Показник 

Групи 

Контрольна Дослідна Д1 Дослідна Д2 Дослідна Д3 

Передзабійна 

жива маса, кг 
100,16±0,46

 
105,09±0,21*** 115,13±0,19*** 107,96±0,28*** 

Забійна маса, кг 73,24±0,30 77,13±0,51*** 83,95±0,26*** 79,87±0,25*** 

Забійний вихід, 

% 
73,13±0,38 73,39±0,51 72,91±0,16 73,98±0,25 

Довжина туші, 

см 
99,0±0,24 101,68±0,23*** 103,5±0,15*** 102,4±0,15 

Площа 

«м’язового 

вічка», см2 

37,04±0,31 39,49±0,32*** 39,98±0,30*** 38,89±0,16*** 

Товщина 

шпику: над 6–7 

грудними 

хребцями, мм 

22,42±0,34 22,96±0,23 26,08±0,18*** 23,98±0,17*** 

 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

Між показниками забійної маси у дослідних групах і контролі 

прослідковується статистично значима різниця. У групі Д1 цей показник був 
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достовірно більшим на 5,31 % (р≤0,001), у групі Д2 – на 1,46 % (р≤0,001), і у 

групі Д3 – на 9,05 % (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Однак, за показниками забійного виходу спостерігається лише тенденція 

до збільшення у групах Д1 та Д3, а у групі Д2 – до зменшення. 

Показник довжини охолодженної туші був достовірно більшим у групі Д1 

на 2,71 % (р≤0,001), у групі Д2 – на 4,54 % (р≤0,001), і у групі Д3 – на 3,43 % 

(р≤0,001), порівняно з контролем. 

За результатами наведеними в таблиці 3.8 слідує, що показник товщини 

шпику в групі Д2 був достовірно більшим на 16,32 % (р≤0,001), а у групі  

Д3 – на 6,95 % (р≤0,001), порівняно з показником у контролі. Однак, між 

показниками товщини шпику у групі Д1 і контролем статистично значимої 

різниці встановлено не було. Поряд з цим збільшується площа «м’язового 

вічка». Так, у групі Д1 цей показник був достовірно більшим на 6,61 % 

(р≤0,001), у групі Д2 – на 7,93 % (р≤0,001), і у групі Д3 – на 4,99 % (р≤0,001), 

порівняно з контролем, що свідчить про доцільність використання кормової 

добавки LG-MAX у годівлі свиней для поліпшення м’ясної якості туш. 

 

3.2.2 Післязабійна оцінка туш свиней, органолептична оцінка 

м’яса, мікроскопія мазків-відбитків, біохімічні та фізичні показники 

свинини 

 

З’ясування проблемних питань у сучасному свинарстві необхідне для 

встановлення відповідності технологій утримання біологічним особливостям 

тварин і якості отриманих харчових продуктів. Окрім цього отримані харчові 

продукти повинні відповідати жорстким вимогам Європейського 

законодавства, а тому необхідно дослідження якісних показників 

м’ясосальної продукції, яка виробляється за традиційними технологіями 

вітчизняними товаровиробниками [151]. Забій тварин і проведення 

післязабійного огляду повинен відбуватися за вимогами національного 

законодавства [17, 20, 129]. 



74 

За чинними Правилами [20] на лінії переробки свиней існує п’ять точок 

ветеринарно-санітарної експертизи для огляду: нижньощелепних 

лімфатичних вузлів на сибірку, голів, внутрішніх органів, туш і фінальна. 

Під час забою свиней контрольної і дослідної груп застосовували вимоги 

до післязабійного огляду, що проводиться без знімання шкури. На виключення 

сибірки оглядали нижньощелепові лімфатичні вузли після поздовжнього 

розрізу шкіри і м’язів у підщелеповому просторі від ранового отвору в напрямі 

кута зрощення гілок нижньої щелепи. Крім цих лімфатичних вузлів оглядали 

заглоткові та інші лімфатичні вузли голови. 

Двома паралельними розрізами великого жувального м’яза та одним 

розрізом крилоподібного м’яза проводили інспектування на цистицеркоз. 

Також оглядали язик, слизову оболонку гортані, надгортанник і мигдалики. 

За вимогами чинних Правил огляд внутрішніх органів свиней 

розпочинали із селезінки (оглядали ззовні, розрізали вздовж паренхіму, 

оглядали та перерізали лімфатичні вузли). 

Пальпували легені ззовні, перерізали бронхіальні (лівий, правий і 

середній) та середостінні лімфатичні вузли. На виключення аспірації кормом 

або кров’ю перерізали та оглядали паренхіму легенів у місцях бронхів 

великого розміру. Оглядали та пальпували печінку, як з діафрагмальної, так і 

з вісцеральної поверхні, розрізаючи паренхіму на місці з’єднання часток 

упоперек жовчних протоків. 

Далі інспектували серце, а також стравохід, шлунок, кишечник і нирки. 

Виключали наявність запальних процесів (абсцеси тощо), локалізованих 

у глибоких шарах м’язової тканини, проводячи поздовжні розрізи м’язів і 

регіональних лімфатичних вузлів. 

На виключення трихінельозу відбрали зразки м’язової тканини із ніжок 

діафрагми. 

У подальшому проводили органолептичну оцінку туш свиней. Свині 

були породи ландрас+велика біла (м’ясо-сальні). Отже, за органолептичною 

оцінкою було підтверджено свіжу ступінь м’яса та те, що отримано воно від 
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здорових тварин, а саме: запах на поверхні туш був приємним, специфічним, 

колір м’яса – блідо-рожевий, туші знекровлені добре. На розрізі м’ясо було 

щільним, пружним; ямка, що утворювалась під час натискання шпателем, 

швидко вирівнювалась. М’язи були злегка вологими, не залишали вологої 

плями на фільтрувальному папері. Жир був білого кольору, консистенція його 

м’яка, еластична. Сухожилки були пружними, щільними, поверхня суглобів 

гладкою. 

За проведеним післязабійним оглядом і трихінелоскопією м’яса було 

підтверджено належність туш свиней як таких, що отримані від здорових 

тварин. 

У подальшому, з метою підтвердження дотримання вимог до 

передзабійної витримки, забою тварин і того, що м’ясо свіжого ступеня та 

отримане від здорових свиней проводили лабораторні дослідження: 

мікроскопію мазків-відбитків свинини за визначенням кількості мікробних 

клітин у полі зору мікроскопу і розпаду м’язової тканини; реакцію з купруму 

сульфатом у бульоні, суть якої полягає в осадженні білків нагріванням, 

утворенням у фільтраті комплексів купруму сульфату з продуктами 

первинного розпаду білків, які випадають в осад; вмісту ЛЖК за методом, що 

базується на виділенні летких жирних кислот, що можуть накопичуватися в 

м’ясі хворих тварин, і визначенні їх кількості шляхом титрування розчином 

їдкого натру отриманого дистиляту; вмісту аміно-аміачного нітрогену, що є 

найбільш характерною і постійною ознакою псування м’яса та наявності 

можливих хвороб свиней. 

У свинині, отриманій від здорових тварин і свіжій за мікроскопії  

мазків-відбитків не виявляється мікробних клітин або в полі зору 

мікроскопу їх є до 10; за реакцією з купруму сульфату бульйон повинен  

бути прозорим; вміст ЛЖК – до 4,0 мг КОН; вміст аміно-аміачного 

нітрогену – до 1,26 мг. 

Результати наших досліджень наведені в таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Мікроскопічні, біохімічні та фізичні показники свинини згідно 

досліду, М±m, n=5 

Показники Контроль 

Дослідні групи 

Д1 Д2 Д3 

Мікроскопія мазків-

відбитків, кількість 

мікробних клітин 

2,40±0,51 2,60±0,40 4,40±0,51** 4,33±0,42* 

Вміст ЛЖК, мг КОН 1,25±0,01 1,31±0,03 1,54±0,11* 1,46±0,05** 

Вміст аміно-аміачного 

нітрогену, мг 
0,80±0,07 0,89±0,06 1,00±0,04* 0,90±0,06 

pH 5,76±0,07 5,78±0,08 5,94±0,04 5,80±0,05 

Реакція з купруму 

сульфатом 

бульйон 

прозорий 

бульйон 

прозорий 

бульйон 

прозорий 

бульйон 

прозорий 

Реакція на пероксидазу позитивна (+) позитивна (+) позитивна (+) позитивна (+) 

 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

За результатами дослідження представленими у таблиці 3.9 слідує, що 

всі ці показники є відповідними нормативним документам. За деякими з 

отриманих показників спостерігається статистично значима різниця. 

Так, за проведеною мікроскопією мазків-відбитків не виявлено слідів 

розпаду м’язової тканини, препарат фарбувався погано. Однак, показник 

кількості мікробних клітин у полі зору мікроскопу у дослідних групах Д2 і Д3 

був достовірно більшим на 83,3 % (р<0,01) і на 80,4 % (р<0,05), порівняно з 

контролем, відповідно. У дослідній групі Д1 встановили тенденцію до 

збільшення мікробних клітин у полі зору мікроскопу порівняно з контролем. 
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За показником вмісту ЛЖК у свинині дослідних груп Д2 і Д3 

прослідковуєсь достовірне збільшення на 23,2 % (р<0,05) і на 16,8 % (р<0,01), 

порівняно з контролем, відповідно. У дослідній групі Д1 встановили тенденцію 

до збільшення мікробних клітин у полі зору мікроскопу порівняно з 

контролем. 

У дослідній групі Д2 показник вмісту аміно-аміачного нітрогену був 

достовірно більшим на 25,0 % (р<0,05), порівняно з контролем. У дослідних 

групах Д1 і Д3 встановили тенденцію до збільшення ЛЖК порівняно з 

контролем. 

Також була встановлена тенденція до збільшення показника 

концентрації іонів гідрогену у м’язах туші дослідних груп свиней порівняно з 

контролем. 

За реакцією з купруму сульфатом отриманий бульон був прозорим, що 

свідчить про те, що під час нагрівання подрібненого м’яса на киплячій водяній 

бані не утворювались первинні продукти розпаду білків м’яса (пептони, 

поліпептиди). 

Реакція на присутність ферменту білкової природи – пероксидази була 

позитивною, що вказує на достатньо високу активність цього ферменту. 

Підтвердженням позитивної реакції є поява синьо-зеленого кольору, що 

переходить у бурий. Це вказує на те, що фермент пероксидаза розкладає 

пероксид гідрогену з вивільненням кисню, який і окиснює бензидин. При 

цьому утворюється парахінондиамід, який з недоокисненим бензидином дає 

сполуку синьо-зеленого кольору, що переходить у бурий. 

Важливе значення в оцінці якості м’яса має дегустаційний аналіз, 

зокрема оцінка зовнішнього вигляду, аромату, смаку, ніжності за застосування 

у годівлі свиней кормової добавки LG-MAX і Сел-Плекс. 

Дегустаційну оцінку м’яса (з найдовшого м’язу спини) свиней, а також 

м’ясного бульйону з нього проводили за 5 бальною шкалою. Зразки м’яса, які 

відбирали для дегустації мали однаковий розмір і температуру згідно чинних 

нормативних документів (таблиця 3.10). 
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За результатами наведеними в таблиці 3.10 слідує, що показник 

зовнішнього вигляду м’яса свиней з групи Д2 був достовірно меншим на 

17,39 % (р<0,01), а з групи Д3 – на 10,87 % (р<0,05), порівняно з показником у 

контролі. 

 

Таблиця 3.10 

Дегустаційна оцінка м’яса свиней (проба варіння), бали, M±m; n=5 

Показники Контроль 

Дослідні групи 

Д1 Д2 Д3 

Зовнішній вигляд 4,60±0,19 4,40±0,24 3,80±0,12** 4,10±0,10* 

Колір 4,30±0,20 4,50±0,22 4,30±0,12 4,80±0,12 

Запах, аромат 4,70±0,20 4,80±0,13 3,60±0,10** 4,30±0,20 

Смак 4,30±0,12 4,90±0,10** 3,70±0,20* 4,50±0,16 

Консистенція 4,60±0,19 4,80±0,20 4,70±0,20 4,20±0,12 

Соковитість 4,30±0,25 4,70±0,20 4,90±0,10 4,20±0,12 

Загальна оцінка 22,33±0,38 23,83±0,31 20,83±1,12 21,75±0,53 

 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

Водночас, у групі Д2 були достовірно меншими показники запаху 

(аромату) та смаку на 23,40 % (р<0,01) і на 13,9 % (р<0,05), порівняно з 

показником у контролі, відповідно. 

Разом із тим, показник смаку м’яса у групі Д1 був достовірно більшим 

на 13,95 % (р<0,01), порівняно з показником у контролі. Однак, за рештою 

дегустаційних показників свинини (у групі Д1) прослідковується тенденція до 

збільшення порівняно з контролем. 

У таблиці 3.11 представлені результати дегустаційної оцінки бульйону. 

Так, показник запаху бульйону у групі Д2 був достовірно меншим на 20,8 % 

(р<0,01), а смаку, у групі Д3 – на 21,74 % (р<0,05), порівняно з показниками у 

контролі. 



79 

Разом із тим, більшість показників за дегустаційною оцінкою бульйону 

з м’яса досліджуваних свиней не мали статистично значимої різниці із 

контролем, що може свідчити про позитивний вплив досліджуваних кормових 

добавок на органолептичні показники свинини. 

 

Таблиця 3.11 

Дегустаційна оцінка бульйону з м’яса свиней, бали, M ± m, n = 5 

Показники Контроль 

Дослідні групи 

Д1 Д2 Д3 

Зовнішній вигляд 4,20±0,24 4,60±0,24 4,80±0,20 4,20±0,37 

Запах 4,80±0,20 4,80±0,20 3,80±0,21** 4,00±0,32 

Смак 4,60±0,24 4,90±0,10 4,60±0,25 3,60±0,24* 

Прозорість 4,20±0,37 4,80±0,20 4,80±0,20 4,40±0,24 

Наваристість 4,80±0,20 4,80±0,12 4,20±0,37 4,60±0,24 

Загальна оцінка 22,60±0,87 23,90±0,24 21,40±1,12 20,80±0,86 

 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем відповідного віку. 

 

Між показниками загальної оцінки балів статистично значимої різниці 

не було визначено, однак у групі Д1 цей показник був дещо більшим, ніж у 

решти дослідних груп. 

Отже, за результатами дегустаційного аналізу можна констатувати, що 

дегустаційні показники м’яса свиней та більйону з нього у групі Д1 були 

вищими порівняно з контрольними зразками, очевидно, пов’язане з 

підвищенням вмісту екстрактивних речовин і вільних амінокислот у ньому за 

впливу різних доз кормових добавок на азотистий та ліпідний обміни в 

організмі свиней. 
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За результатами дослідження відгодівельних, мясних якостей свиней та 

дегустаційною оцінкою свинини за застосування у годівлі кормових добавок 

LG-MAX і Сел-Плекс видрукувано наукову статтю [152]. 

 

3.3. Хімічний та жирнокислотний склад м’язової тканини свиней 

за застосування у годівлі кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс 

3.3.1. Хімічний склад м’язової тканини свиней 

 

Нині залишається актуальним вирішення проблеми одночасного 

збільшення виробництва свинини з покращенням і збереженням її якості. 

Якість свинини можна оцінити за морфологічним складом туш і за хімічним 

складом м’яса [153]. Вченими доведено, що хімічний склад м’яса свиней 

залежить від породи, умов утримання, режиму годівлі свиней, компонентного 

складу раціону та має міжпорідні особливості [154 – 158]. 

У таблиці 3.12 наведено хімічний склад найдовшого м’яза спини свиней 

залежно від застосованих у годівлі кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс 

 

Таблиця 3.12 

Хімічний склад найдовшого м’яза спини залежно від застосування 

кормових добавок, М±m, n=5 

Показники 

Групи тварин 

Контрольна Д1 Д2 Д3 

Волога, % 58,35±1,58 56,31±4,52 54,57±0,19* 54,11±2,76 

Суха речовина, % 41,65±1,58 43,69±4,52 45,43±0,18* 45,89±2,77 

Зола, % 1,04±0,02 1,08±0,01 1,08±0,01 1,07±0,03 

Протеїн, % 21,36±0,19 22,28±0,59 23,28±0,09*** 23,44±0,07*** 

Жир, % 3,84±0,13 4,37±0,02** 5,20±0,02*** 4,41±0,02** 

 

Примітка: * – p<0,05;**– p<0,01;***– p<0,001 порівняно з контрольною групою. 
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З таблиці 3.12 бачимо, що в свинині дослідної групи Д2 показник вологи 

був достовірно меншим на 6,45 % (p<0,05), порівняно з показником у 

контрольній групі. Разом із тим, у цій дослідній групі, показник вміст сухої 

речовини був достовірно більшим на 8,9 % (p<0,05), вміст протеїну – на 9,0 % 

(p<0,001) і жиру на 35 % (p<0,001), порівняно з даними показниками в 

контрольній групі. Також, у дослідній групі Д3 показник вміст протеїну був 

достовірно більшим на 9,7 % (p<0,001), а жиру на 14,8 % (p<0,01), порівняно з 

такими в контрольній групі. В свинині дослідної групи Д1 показник вмісту 

жиру був достовірно більшим на 13,8 % (p<0,01), порівняно з таким у 

контрольній групі. 

Загалом (табл. 3.12) спостерігається тенденція до зменшення вологи, 

збільшення сухої речовини, золи, протеїну та жиру в свинині дослідних груп 

порівняно з контрольною. 

Для контролю за якістю сировини важливим є показник вмісту вологи, 

оскільки велика кількість вологи в м’ясі сприяє розмноженню мікроорганізмів 

і швидкому його псуванню. Крім того, чим більший вміст вологи, тим менша 

кількість сухої речовини. Отже, і харчова цінність такого м’яса буде нижчою. 

Згідно технології важливим є показник вологоутримувальної здатності 

свинини. Чим більша вологоутримувальна здатність, тим більше м’ясо здатне 

утримувати засолювальні розчини, що використовуються при виробництві 

м’ясопродуктів. Ця величина є оптимальною у межах 65 – 67 %. 

Результати дослідження хімічного складу м’язової тканини найдовшого 

м’язу спини свиней за застосування у годівлі кормових добавок LG-MAX і 

Сел-Плекс видрукувано у науковій статті [159]. 

 

3.3.2. Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней за 

застосування кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс 

3.3.2.1 Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней за 

застосування кормової добавки LG-MAX (2,0 г/добу та 4,0 г/добу) 

 

Уміст жирних кислот в м’язовій тканині свиней за застосування 

кормової добавки LG-MAX у різних дозах наведено у таблиці 3.13. 
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Таблиця 3.13 

Вміст жирних кислот в м’язовій тканині свиней, M ± m, n = 3, % від 

суми всіх жирних кислот 

Назва жирної 

кислоти 

Групи тварин 

Контроль Д1 Д2 

Капронова 0,100±0,000 0,100±0,006 0,063±0,003*** 

Каприлова 0,127 ±0,007 0,130±0,006 0,143±0,003 

Ундецилова 0,053 ±0,003 0,057±0,003 0,037±0,003* 

Лауринова 0,183 ±0,003 0,150±0,000*** 0,120±0,006*** 

Міристинова 1,235 ±0,000 1,660±0,000 1,897±0,087** 

Пальмітинова 23,923±0,054 25,323±0,010*** 27,441±0,128*** 

Стеаринова 13,483±0,217 13,363±0,038 14,357±0,511 

Генейкозанова 0,377±0,009 0,353±0,003 0,293±0,009** 

Гептадеканова 0,187±0,003 0,157±0,003** 0,123±0,003*** 

Пальмітоолеїнова 1,507±0,027 1,653±0,009** 1,890±0,096* 

Гептадеценова 0,193±0,003 0,173±0,003*  0,123±0,003*** 

Олеїнова 48,903±0,049 47,953±0,170** 45,717±0,069*** 

Нервонова 0,077±0,003 0,093±0,003* 0,103±0,003** 

Ейкозенова 0,230±0,000 0,253±0,006* 0,313±0,007* 

Лінолева 8,650±0,081 7,687±0,124** 6,370±0,165*** 

Ейкозадієнова 0,020±0,000 0,033±0,003* 0,020±0,000 

Докозадієнова 0,033±0,003 0,033±0,003 0,030±0,000 

Ліноленова 0,110±0,000 0,143±0,003*** 0,157±0,015* 

Ейкозатрієнова 0,403±0,007 0,446±0,009* 0,523±0,007*** 

Ейкозапентаєнова 0,083±0,003 0,103±0,003** 0,120±0,010* 

Докозагексаєнова 0,113±0,003 0,137±0,003** 0,160±0,000*** 

ΣНЖК 39,678 41,293 44,474 

ΣННЖК 60,322 58,707 55,526 

НЖК/ ННЖК 0,658 0,703 0,801 

Омега 3 0,709 0,829 0,960 

Омега 6 8,703 7,753 6,420 

Омега 6/Омега 3 12,275 9,352 6,687 
 

Примітка: * – p<0,05;**– p<0,01;***– p<0,001 порівняно з контрольною групою. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1


83 

З таблиці 3.13 видно, що серед визначених насичених жирних кислот у 

свинині дослідної групи – Д2 достовірно менший на 0,04 % (p<0,001) і 0,02 % 

(p<0,05) спостерігався, відповідно, вміст капронової та ундецилової кислот, а 

лауринової кислоти – на 0,06 % (p<0,001) та на 0,03 % (p<0,001), 

генейкозанової на 0,08 % (p<0,01), гептадеканової – на 0,06 % (p<0,001) і на 

0,03 % (p<0,01), відповідно у Д2 та Д1 дослідних групах порівняно із свининою, 

отриманою від контрольної групи тварин. Водночас, вміст міристинової та 

пальмітинової насичених жирних кислот був достовірно більший, відповідно 

на 0,66 % (p<0,01) та на 3,52 % (p<0,001), у групі Д2 та на 1,4 % (p<0,001), лише 

пальмітинової кислоти, у групі Д1 ніж у контролі. 

За результатами дослідження наведеними у таблиці 3.13 можливо 

відмітити, що вміст пальмітоолеїнової, нервонової та ейкозенової 

мононенасичених жирних кислот у групі Д1 був достовірно більший, 

відповідно на 0,15 % (p<0,01), на 0,02 % (p<0,05) та на 0,02 % (p<0,05), а у 

групі Д2 відповідно на 0,38 % (p<0,05), на 0,03 % (p<0,01) та на 0,08 % (p<0,05) 

ніж у контролі. Водночас, вміст гептадеценової та олеїнової мононенасичених 

жирних кислот у групі Д1 був достовірно менший, відповідно на 0,02 % 

(p<0,05) та на 0,95 % (p<0,01), а у групі Д2 – на 0,07 % (p<0,001) та на 3,12 % 

(p<0,001) ніж у контролі. 

Серед Омега-6 ПНЖК спостерігали достовірно більший вміст у 

дослідній групі Д1 ейкозадієнової кислоти на 0,01 % (p<0,05), ніж у контролі. 

Водночас спостерігали достовірно менший вміст лінолевої кислоти у групі Д1 

та Д2, відповідно на 0,96 % (p<0,01) та на 2,28 % (p<0,001) ніж у контролі. 

Під час дослідження Омега-3 ПНЖК встановили, що у дослідній групі 

Д1 вміст ліноленової кислоти був на 0,03 % (p<0,001), ейкозапентаєнової – на 

0,02 % (p<0,01), ейкозатрієнової – на 0,04 % (p<0,05), у групі Д2, відповідно на 

0,05 % (p<0,05), на 0,04 % (p<0,05) і на 0,12 % (p<0,001) більше ніж у контролі. 

Вміст докозагексаєнової кислоти у Д1 та Д2 був більше, відповідно на 0,05 % 

(p<0,01) та на 0,02 % (p<0,001) ніж у контролі. 
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З таблиці 3.13. видно, що у зразках свинини дослідних груп свиней, що 

отримували дану кормову добавку до основного раціону годівлі, зросла 

кількість Омега-3 ПНЖК, відповідно на 0,12 % (Д1) та на 0,25 % (Д2), 

порівняно з контролем. Водночас у групі Д2 сумарний вміст Омега-3 ПНЖК 

був на 0,13 % більше ніж у Д1. Це призвело до зменшення співвідношення 

ПНЖК (Омега-6 до Омега-3) порівняно з контролем, відповідно на 2,92 % (Д1) 

та на 5,59 % (Д2). 

Результати дослідження жирнокислотного складу м’язової тканини 

найдовшого м’язу спини свиней за застосування у годівлі за застосування 

кормової добавки LG-MAX у різних дозах видрукувано у науковій статті [160]. 

 

3.3.2.2 Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней за 

застосування кормової добавки LG-MAX (2,0 г/добу) і Сел-Плекс 

 

Результати дослідження щодо вмісту жирних кислот у м’язовій тканині 

свиней за застосування кормових добавок LG-Max (2,0 г/добу) і Сел-Плекс 

представлено у таблиці 3.14. 

З таблиці 3.14 видно, що серед визначених насичених жирних кислот у 

свинині дослідної групи Д3, спостерігався достовірно менший вміст 

стеаринової та гептадеканової кислот відповідно на 2,90 % (p<0,01) і 0,03 % 

(p<0,01) порівняно із свининою, отриманою від контрольної групи тварин. 

Водночас (табл. 3.14), уміст лауринової, міристинової та пальмітинової 

жирних кислот був достовірно більший відповідно на 0,03 % (p<0,01), 0,34 % 

(p<0,01), 2,73 % (p<0,001), ніж у контролі. За вмістом решти визначених 

насичених жирних кислот достовірної різниці не спостерігалося. 

Доведено, що стан ліпідного обміну залежить від типу жирів, що 

споживаються. Але, більш виражені порушення ліпідного обміну 

спостерігаються під час вживання жирів тваринного походження, за рахунок 

високого вмісту насичених жирних кислот [161]. 
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Таблиця 3.14 

Вміст жирних кислот у м’язовій тканині свиней, M ± m, n = 3, % від 

суми всіх жирних кислот 

Назва жирної кислоти 
Групи тварин 

Контроль Д3 

Капронова 0,100±0,000 0,100±0,000 

Каприлова 0,127 ±0,007 0,113±0,003 

Ундецилова 0,053 ±0,003 0,06±0,000 

Лауринова 0,183 ±0,003 0,213±0,003** 

Міристинова 1,235 ±0,000 1,577±0,020*** 

Пальмітинова 23,923±0,054 26,657±0,030*** 

Стеаринова 13,483±0,217 10,547±0,337** 

Генейкозанова 0,377±0,009 0,363±0,009 

Гептадеканова 0,187±0,003 0,157±0,003** 

Пальмітолеїнова 1,507±0,027 1,260±0,179 

Олеїнова 48,903±0,049 45,843±0,097*** 

Нервонова 0,077±0,003 0,113±0,003** 

Ейкозенова 0,230±0,000 0,300±0,006*** 

Лінолева 8,650±0,081 11,640±0,196*** 

Ейкозадієнова 0,020±0,000 0,04±0,000 

Докозадієнова 0,033±0,003 0,043±0,003 

Ліноленова 0,110±0,000 0,167±0,007** 

Еейкозатрієнова 0,403±0,007 0,383±0,027 

Ейкозапентаєнова 0,083±0,003 0,097±0,03 

Докозагексаєнова 0,113±0,003 0,127±0,003* 

ΣНЖК 39,678 39,787 

ΣННЖК 60,322 60,206 

НЖК/ ННЖК 0,658 0,661 

Омега 3 0,709 0,774 

Омега 6 8,703 11,723 

Омега 6/Омега 3 12,275 15,146 
 

Примітка: * – p<0,05;**– p<0,01;***– p<0,001 порівняно з контрольною групою. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Як видно з таблиці 3.14, із визначених мононенасичених жирних кислот, 

достовірно більший вміст у свинині дослідної групи Д3 спостерігався за 

нервоновою та ейкозеновою кислотами відповідно на 0,04 % (p<0,01) та на 

0,07 % (p<0,001) ніж у свинині, отриманої від контрольною групи тварин. 

Водночас, достовірно менший вміст спостерігався за олеїновою кислотою на 

3,06 % (p<0,001). За вмістом пальмітолеїнової та гептадеценової 

мононенасичених жирних кислот не спостерігали достовірної різниці 

порівняно з контролем. 

Серед Омега-6 ПНЖК спостерігали достовірно більший вміст у 

дослідній групі Д3 лінолевої кислоти на 2,99 % (p<0,001), ніж у контролі. За 

вмістом ейкозадієнової та докозадієнової ПНЖК достовірної різниці не 

спостерігалося. 

За дослідження Омега-3 ПНЖК встановили, що у дослідній групі Д3 

вміст ліноленової кислоти був достовірно більший на 0,06 % (p<0,01), а 

докозагексаєнової кислоти на 0,01 % (p<0,05), ніж у контролі. 

Встановлено, що збільшення вмісту ПНЖК, зокрема Омега-3 та  

Омега-6, сприяє покращенню обмінних процесів і трофіки тканин, позитивно 

впливає на функціональний стан серцево-судинної, нервової, репродуктивної, 

ендокринної, травної та м’язової систем, покращує стан шкіри, сприяє 

зміцненню імунітету. ПНЖК володіють протизапальною та антиоксидантною 

дією, приймають участь у регуляції вмісту глюкози в крові, перешкоджають 

розвитку онкологічних захворювань [162]. 

З таблиці 3.14 видно, що у зразках свинини дослідної групи свиней, що 

отримували дану кормову добавку до основного раціону, зросла кількість 

Омега-3 та Омега-6 ПНЖК, відповідно на 0,1 % та на 3,02 %, порівняно з 

контролем. Це призвело до збільшення співвідношення Омега-6 до Омега-3 

ПНЖК на 2,9 %, порівняно з контролем. 

Загалом, надходження до організму ПНЖК стимулює синтез 

простогландинів, що входять до класу ейкозаноїдів, що впливає на ряд 

фізіологічних процесів в організмі. Власне Омега-3 та Омега-6 ПНЖК 
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найкраще здатні утворювати ейкозаноїди, і головним є підтримка їх балансу у 

раціонах харчування, а також і годівлі свиней. 

Результати дослідження жирнокислотного складу м’язової тканини 

найдовшого м’язу спини свиней за застосування у годівлі кормових добавок 

LG-MAX і Сел-Плекс видрукувано у науковій статті [163]. 

 

3.4. Оцінка якості підшкірного жиру свиней за застосування 

кормової добавки LG-MAX і Сел-Плекс 

 

Однією з найважливіших характеристик жирових продуктів є окисна 

стабільність або стійкість до кисню. Визначення ступеня окиснення жирових 

продуктів – важливий чинник, який свідчить не лише про їхню якість, а й про 

можливість негативного впливу продуктів окиснення на стан здоров’я 

людини, вражаючи серцево-судинну, нервову системи та шлунково-кишковий 

канал [164]. 

Для жирів та олій, які мають харчове призначення, одним із важливих 

показників якості є вміст вільних жирних кислот [165]. Характеризує цей вміст 

кислотне число, за яким визначають ступінь свіжості жиру. Вважається, що 

кислотне число є одним із основних якісних показників і регламентується 

нормативними документами на всі види харчових жирів. Збільшення цього 

показника свідчить про зростання кількості вільних жирних кислот, що 

призводить до їх окиснення та появи дефектів смаку, запаху, а у разі більш 

глибоких процесів – до непридатності жиру для харчових цілей [166]. 

Крім кислотного числа, важливим показником якості жирів є йодне 

число жиру. Чим більше у жирі міститься ненасичених жирних кислот, тим 

вищим є його число. Рослинні олії внаслідок більшого вмісту ненасичених 

жирних кислот порівняно з тваринними жирами мають більш високі значення 

йодних чисел [166]. Також, йодне число використовують для визначення виду 

харчового жиру, його здатності до висихання. 
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Водночас, окислювальні процеси та наявність продуктів псування у жирі 

можливо визначити значно раніше, ніж за органолептичної оцінки за 

наявністю перекисних сполук, а саме – пероксидного числа жиру [166]. 

З джерел літератури відомо, що хімічний склад сала, його фізико-хімічні 

константи і кількість ПНЖК у ньому знаходяться в певній залежності від 

породи тварин, їх віку і вагових кондицій [167]. 

Тому, фізико-хімічні (якісні) показники підшкірного жиру свиней за 

застосування кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс визначали за 

значеннями кислотного, пероксидного та йодного чисел (табл. 3.15.). 

Відповідні кількісні показники, що відповідають якісному  

свіжому жиру свиней наступні: кислотне число – від 1,2 до 2,2 мг КОН/г, 

пероксидне – 0,06 ммоль, О/кг, йодне число – 46–66 % J2. 

Таблиця 3.15 

Фізико-хімічні показники підшкірного жиру свиней, М±m; n=5 

Показники 

Групи тварин 

Контрольна Д1 Д2 Д3 

Кислотне число 

мг, КОН/г 
0,98±0,06 0,90±0,03 1,06±0,07 1,04±0,06 

Пероксидне число 

ммоль, О/кг 
0,03±0,001 0,03±0,000 0,04±0,002** 0,03±0,003 

Йодне число 

% ,J2 
52,00±0,63 53,48±0,29 51,19±0,45 53,45±0,30 

 

Примітка: * – p<0,05; **– p<0,01;***– p<0,001 порівняно з контрольною групою. 

 

За результатами наведеними у таблиці 3.15 слідує, що фізико-хімічні 

показники підшкірного жиру свиней відповідали вимогам нормативних 

документів до якісного та свіжого продукту. Так, лише показник пероксидного 

числа у підшкірному жирі свиней групи Д2 був достовірно більшим на 33,3 % 
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(p<0,01) порівняно з таким у контролі. За рештою фізико-хімічних показників 

(табл. 3.15) підшкірного жиру свиней дослідних груп порівняно з контролем 

статистично значимої різниці не встановлено. 

Таким чином, кормові добавки LG-MAX і Сел-Плекс не мають суттєвого 

впливу на показники якості підшкірного жиру свиней дослідних груп. 

 

3.5. Мікробіологічні показники та токсико-біологічна оцінка 

свинини за застосування кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс 

3.5.1. Мікробіологічні показники свинини 

 

М’ясо вважається цінним харчовим продуктом для людини, але 

водночас є добрим поживним середовищем для життєдіяльності 

мікроорганізмів, які розмножуючись, можуть викликати його псування. 

Мікроорганізми, у тому числі патогенні, можуть потрапляти на поверхню туші 

під час зіткнення із забрудненими інструментами, руками чи одягом 

працівників, що відбувається у процесі її первинної обробки. Оскільки м’ясо, 

отримане від хворих тварин, може містити мікроорганізми, що є небезпечними 

для людини, то мікробіологічним показникам м’яса приділяється значна увага 

під час проведення фахівцем ветеринарної медицини ветеринарно-санітарної 

експертизи туш свиней. 

Виходячи з того, що до складу кормової добавки LG-MAX входить 

екстракт водоростей, який є джерелом Омега-3 ПНЖК і зокрема впливає на 

показники зростання, продукування енергії, зміцнення клітинної мембрани, 

синтезу гемоглобіну, підтримки цілісності капілярів, репродуктивної функції, 

зниження рівня загального холестеролу, тригліцеридів – можливо підвищення 

сприятливості до інфекцій. Тому, додавання до раціону кормових добавок 

LG-MAX і Сел-Плекс ймовірно сприяє отриманню безпечного м’яса та у 

процесі зберігання якого можливо було б виключити мікробіологічні ризики, 

а, відповідно, допустити до реалізації безпечну продукцію, яка відповідає 

вимогам чинних нормативно-правових актів. 
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Так, за умов визначення показників безпечності нами проведено 

дослідження мезофільно-аеробних і факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів (МАФАнМ), бактерій групи кишкової палички (БГКП), 

дослідження на наявність бактерій родів Salmonellа, S. аureus,  

L. monocytogenes, Proteus у найдовшому м’язі спини свиней дослідних і 

контрольної груп. 

За результатами наведеними у таблиці 3.16 слідує, що за усіма 

мікробіологічними показниками свинина відповідала вимогам чинних 

нормативних документів [168]. 

Таблиця 3.16 

Мікробіологічні показники свинини, М±m, n=5 

Показники 
Зразки свинини 

контрольна Д1 Д2 Д3 

Кількість 

мезофільних 

аеробних та 

факультативно 

анаеробних 

мікроорганізмів 

(КМАФАнМ), 

КУО/г. 

6,80×102±0,38 1,83×102±1,59*** 6,80×102±3,60 1,93×102±0,23*** 

БГКП (колі-

форми) 
Не виділено Не виділено Не виділено Не виділено 

Патогенні 

мікроорганізми, 

в т.ч. 

сальмонели у 

25 г 

Не виділено Не виділено Не виділено Не виділено 

Listeria 

monocytogenus, 

у 25 г. 

Не виділено Не виділено Не виділено Не виділено 

Коагулазо-

позитивні 

стафілококи 

(Staphylococcus 

aureus) у 25 г. 

Не виділено Не виділено Не виділено Не виділено 

 

Примітка: * – p<0,05; **– p<0,01;***– p<0,001 порівняно з контрольною групою. 
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Разом із тим, показник КМАФАнМ у свинині групи Д1 був достовірно 

меншим на 73,1 % (р<0,001), Д3 – на 71,6 % (р<0,001) порівняно з показником 

у контрольній групі. 

За показником КМАФАнМ у свинині групи Д2 не встановили 

статистично значимої різниці порівняно з таким у контролі. 

Водночас, не було виділено колі-формні бактерії, патогенні 

мікроорганізми, коагулазо-позитивні стафілококи та Listeria monocytogenus. 

Таким чином, застосування органічних кормових добавок LG-MAX у 

дозі 2,0 г і Сел-Плекс+LG-MAX – 2,0 г сприяє зменшенню загального 

бактеріального забруднення свинини. 

 

3.5.2. Токсико-біологічна оцінка свинини 

 

За останнє десятиріччя кількість токсикантів, що використовується у 

сільському господарстві зросла і це впливає на безпечність сировини та 

харчові продукти. Одночасно з цим ускладнюються методи їх визначення. 

Проведення повного аналізу якості та безпечності харчових продуктів за всіма 

показниками досить дороговартісний. У зв’язку з цим інтегрований контроль 

за допомогою біотестування є актуальним [169]. 

У токсико-біологічних дослідженнях інфузорії Tetraсhуmena pуriformis 

часто застосовуються як тест-організми, що пояснюється спорідненістю етапів 

її обміну речовин з таким у вищих тварин [170]. 

Застосовується Tetraсhуmena pуriformis перш за все для можливості 

з’ясування біологічної цінності харчових продуктів і їх відповідності 

забезпечити потреби організму людини. Біологічна цінність складається з 

поживності, нешкідливості, органолептичних якостей і біологічної активності 

продукту або іншими словами – характеризує харчові властивості, смакові 

переваги, енергетичні можливості і, головним чином, якість білка і здатність 

його до засвоєння в організмі людини. «Нешкідливість» можливо 

охарактеризувати, як відсутність шкідливих властивостей продукту і здатності 
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викликати у споживача різні захворювання, пов’язані з порушенням обміну 

речовин, інтоксикацією, токсикоінфекцією, алергією, гормональною 

дисфункцією, ослабленням імунобіологічного стану організму, появою 

злоякісних новоутворень тощо [171]. 

Результати дослідження щодо токсико-біологічної оцінки свинини за 

застосування у годівлі свиней кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс 

представлені у таблиці 3.17. 

За результатами дослідження, представленим у таблиці 3.17, слідує, що 

у свинині контрольної групи спостерігається 0,5 % загиблих інфузорій та 

99,50 % – живих. Разом із тим, не виявили Tetraсhуmena pуriformis з 

неприродніми рухами, патологічними змінами форми або пригніченням їх 

росту. 

У групі Д1 живих інфузорій було на 2,15 % більше, а загиблих на 55,44 % 

(p<0,001) менше ніж у контрольній групі. Загалом спостерігали 0,22 % 

загиблих інфузорій та 99,78 % – живих і не виявили Tetraсhуmena pуriformis з 

неприродніми рухами, патологічними змінами форми або пригніченням їх 

росту. 

 

Таблиця 3.17 

Токсико-біологічна оцінка свинини, M±m, n=5 

Група Кількість Tetraсhуmena pуriformis 

Ж
и

в
і 

(а
к
ти

в
н

і/
р
у
х
л
и

в
і)

 

Н
еп

р
и

 р
о
д

н
і 

р
у
х
и

 

П
р
и

гн
іч

ен
іс

ть
 

р
о
ст

у
 

З
м

ін
а 

ф
о
р

м
и

 

З
аг

и
б

л
і 

ін
ф

у
зо

р
ії

 

Контрольна (39,92±0,37)×104 0 0 0,5 (2,02±0,11)×103 

Д1 (40,78±0,47)×104 0 0 0,22 (0,90±0,10)×103*** 

Д2 (37,89±0,18)×104** 0 0 0,33 (1,27±0,10)×103*** 

Д3 (39,47±0,27)×104 0 0 0,38 (1,50±0,13)×103* 

 

Примітка: * – p<0,05; **– p<0,01;***– p<0,001 порівняно з контрольною групою. 
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У групі Д2 живих інфузорій було на 5,08 % (p<0,01) менше, а загиблих 

на 37,13 % (p<0,001) менше ніж у контрольній групі. Загалом спостерігали 

0,33 % загиблих інфузорій та 99,67 % – живих і не виявили Tetraсhуmena 

pуriformis з неприродніми рухами, патологічними змінами форми або 

пригніченням їх росту. 

У групі Д3 живих інфузорій було на 1,13 % менше, а загиблих на 25,74 % 

(p<0,05) менше ніж у контрольній групі. Загалом спостерігали 0,38 % загиблих 

інфузорій та 99,62 % – живих і не виявили Tetraсhуmena pуriformis з 

неприродніми рухами, патологічними змінами форми або пригніченням їх 

росту. 

Таким чином за токсико-біологічною оцінкою свинини експрес-методом 

з використанням інфузорій Tetraсhуmena pуriformis, як дослідних, так і 

контрольної групи свиней, спостерігали загибель від 0,22 % до 0,38 % 

інфузорій та щільний ріст від 99,50 % до 99,78 % інфузорій, що свідчить про 

відсутність токсичної дії кормової добавки на мʼясо свиней дослідних груп. У 

свинині усіх дослідних груп свиней встановлений менший відсоток загиблих 

інфузорій, порівняно з контролем. 

 

3.6. Гістологічне дослідження печінки свиней за застосування 

кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс 

 

Печінка є найбільшою залозою в організмі тварини. За будовою – це 

паренхіматозний орган червоно-бурого кольору, який виробляє й виділяє 

жовч, котра вивідною протокою надходить у дванадцятипалу кишку і там 

емульгує жири; бере участь в обміні речовин; є місцем відкладання вуглеводів 

(глікогену); відіграє захисну роль – у печінці руйнуються різні отруйні 

речовини, що надходять зі шлунка, кишок із кров’ю по ворітній вені; синтезує 

вітаміни А і В12; інактивує гормони; в ембріональний період виконує 

кровотворну функцію. За вмістом повноцінних білків печінка близька до 

м’яса. Багато субпродуктів, особливо печінка, багаті вітамінами й 

мікроелементами [172]. 
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Печінка бере участь у білковому, ліпідному, вуглеводному та водному 

обмінних процесах та обміні мінеральних речовин крові, являється депо 

вітамінів, виконує детоксикаційну функцію [173]. 

Виконання цих функцій забезпечується роботою клітинних елементів її 

паренхіми – гепатоцитами. Тому вивчення будови печінки, як органу, і 

гепатоцитів, у тому числі, а також зміни її гістоструктури, які виникають за дії 

тих або інших факторів, є актуальним [174]. 

Ззовнішня поверхня печінки дослідних та контрольної груп тварин була 

рівна, гладенька, однорідна за кольором, щільної структури. Не спостерігали 

ознак дистрофії та запалення. Новоутворення відсутні. 

Мікроскопічна будова печінки свиней контрольної групи була типовою 

для даного виду тварин [175]. Печінкові часточки мали шестикутну форму, в 

центрі часточок була розташована центральна вена, від якої радіально 

розходилися синусоїдні капіляри (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Мікропрепарат печінки тварин контрольної групи. Печінкові 

часточки (1). Печінкові пластинки (2). Міжчасточкова сполучна тканина (3). 

Фарбування гематоксиліном Караці та еозином, х 100 

 

Синусоїдні капіляри знаходилися між печінковими пластинками, які 

складалися з двох рядів клітин гепатоцитів (рис. 3.1). 
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Гепатоцити мали полігональну форму, ядра їх знаходилися в центрі 

клітини, цитоплазма була однорідною. Деякі гепатоцити були двоядерними 

(рис. 3.2). Між часточками виявляли потужні прошарки пухкої волокнистої 

сполучної тканини, в якій знаходилися судини (венозні й артеріальні) та 

жовчні протоки. Прошарки сполучної тканини чітко відмежовували печінкові 

часточки одна від одної (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис.3. 2. Мікропрепарат печінки тварин контрольної групи. Гепатоцити 

(1). Двоядерний гепатоцит (2). Синусоїдний капіляр (3). Фарбування 

гематоксиліном Караці та еозином, х 400 

 

У тварин групи Д1 переважна більшість гепатоцитів мала зернисту, 

нерівномірно забарвлену, «пінисту» цитоплазму (рис. 3.3). 

Поодинокі гепатоцити нагадували за своїм виглядом адипоцити. Їх 

цитоплазма була прозорою, а інтенсивно забарвлені ядра були зміщені на 

периферію клітини (рис. 3.3). 

Дистрофічні зміни в гепатоцитах були менш вираженими, ніж в тварин 

групи Д2. Меншою була й кількість уражених клітин. 

Спостерігали незначну лімфогістіоцитарну інфільтрацію міжчасточкової 

сполучної тканини (рис. 3.4). Повнокрів’я судин у печінці тварин цієї групи не 

виявляли. 
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Рис. 3.3. Мікропрепарат печінки тварин групи Д1. Гепатоцити в стані 

зернистої (1) та жирової (2) дистрофії. Фарбування гематоксиліном Караці та 

еозином, х 400 

 

 

 

Рис. 3.4. Мікропрепарат печінки тварин групи Д1. Печінкові часточки (1). 

Лімфогістіоцитарна інфільтрація строми (2). Фарбування гематоксиліном 

Караці та еозином, х 100 
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Рис. 3.5. Мікропрепарат печінки тварин групи Д2. Гепатоцити в стані 

зернистої (1) та жирової (2) дистрофії. Фарбування гематоксиліном Караці та 

еозином, х 400 

 

Частина гепатоцитів була повністю змінена. Такі гепатоцити нагадували 

за своїм виглядом адипоцити. Їх цитоплазма була прозорою (жир при 

застосованих методах заливки й фарбування препаратів з клітин вимивається), 

а інтенсивно забарвлені ядра були зміщені на периферію клітини (рис. 3.5). 

У печінкових часточках синусоїдні капіляри були розширені, переповнені 

кров’ю (рис. 3.6). В міжчасточковому просторі патологічних змін не 

спостерігали. 

Зміни в печінці тварин третьої дослідної групи Д3 нагадували такі в 

печінці тварин першої і другої дослідних груп. Переважна більшість 

гепатоцитів мала зернисту, нерівномірно забарвлену, «пінисту» цитоплазму 

(рис. 3.7). Дистрофічні зміни в гепатоцитах були менш вираженими, ніж в 

тварин другої дослідної групи Д2. Меншою була й кількість уражених клітин. 
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Рис. 3.6. Мікропрепарат печінки тварин групи Д2. Розширення і 

переповнення кров’ю синусоїдних капілярів (1). Фарбування гематоксиліном 

Караці та еозином, х 400 

 

Гепатоцити у стані жирової дистрофії на препаратах з печінки тварин цієї 

групи не виявляли. 

Спостерігали незначну лімфогістіоцитарну інфільтрацію міжчасточкової 

сполучної тканини (рис. 3.8). Крім того, на деяких ділянках строми печінки 

спостерігали розпушення колагенових волокон, сполучна тканина погано 

профарбовувалася, тобто ознаки набряку (рис. 8). 

У печінкових часточках синусоїдні капіляри були розширені, переповнені 

кров’ю (рис. 3.7). Так само повнокрів’я спостерігали в міжчасточкових 

судинах. 

Таким чином, незначні дистрофічні процеси в гепатоцитах спостерігали в 

печінці свиней групи Д1, що отримували на 5 % (2,0 г/добу) більше від добової 

норми кормової добавки LG-MAX. 
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Рис. 3.7. Мікропрепарат печінки тварин групи Д3. Гепатоцити в стані 

зернистої дистрофії (1). Гіперемія синусоїдних капілярів (2). Фарбування 

гематоксиліном Караці та еозином, х 400 

 

 

 

Рис. 3.8. Мікропрепарат печінки тварин групи Д3. Печінкові часточки (1). 

Лімфогістіоцитарна інфільтрація строми (2). Набряк строми (3). Фарбування 

гематоксиліном Караці та еозином, х 100 
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Найбільш вираженими були дистрофічні процеси в гепатоцитах (зерниста 

і жирова інфільтративна дистрофії), гіперемія судин всередині часточки були 

у тварин групи Д2, що можна пояснити згодовуванням більшої дози кормової 

добавки LG-MAX (4,0 г/добу). У тварин групи Д3 також були вираженими 

дистрофічні процеси в гепатоцитах (зерниста і жирова інфільтративна 

дистрофії), гіперемія судин всередині часточки і міжчасточкових, 

лімфогістіоцитарна інфільтрація строми. Вочевидь, це можна пояснити 

додаванням селену, що змінило характер впливу на орган. 
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РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема якості та безпечності харчових продуктів досить важлива, і у 

високорозвинених державах установлюється правова основа їх гарантії. 

Тобто, забезпечення якості харчових продуктів та їх безпечність 

розглядаються на державному рівні. Якість та безпечність харчових продуктів 

регламентується вимогами нормативних документів, у тому числі 

ветеринарних і фіто-санітарних [172]. 

Досягненню інтенсивного типу розвитку свинарства та формування 

достатніх обсягів пропозиції якісних і безпечних продуктів свинарства сприяє 

організація повноцінної годівлі тварин. Набутий вітчизняний та  

зарубіжний досвід розвитку свинарства, підвищення продуктивності  

тварин і зниження собівартості свинини на 65 – 70 % і більше визначається  

науково-обгрунтованою годівлею [176]. 

Нині залишається важливим створення умов для покращення 

споживання та підвищення ефективності використання кормів, отримання 

якісних харчових продуктів, що може бути забезпеченим високим рівнем 

збалансованої годівлі з використанням різних кормових добавок. На даному 

етапі розвитку комбікормової промисловості у годівлі тварин застосувується 

чимало кормових добавок [177]. 

Усі кормові добавки слід віднести до біологічно активних речовин, 

що поділяються на: нормуючі елементи живлення (балансуючі  

добавки) – вітаміни, мінеральні елементи, амінокислоти, регулюючі 

споживання і перетравність корму, продуктивність і якість  

продукції – ферментні препарати, антиоксиданти, піґменти, стимулятори 

росту (гормони, бета-антагоністи), консерванти і стабілізатори, емульґатори, 

пробіотики, ароматичні речовини, покращувачі смаку корму, в’яжучі 

речовини, регулюючі кислотність корму, буферні речовини, 
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поверхневоактивні речовини, регулюючі здоров’я тварин – антгельмінтики. За 

призначенням кормові добавки поділяються на протеїнові, енерґетичні, 

мінеральні, вітамінні, антибіотики, ферментні препарати, пробіотики, 

пребіотики, підкиснювачі, інґібітори плісені, адсорбенти токсинів і 

комбіновані добавки [177]. 

Серед різноманіття кормових добавок є ті, що містять ПНЖК. Відомо, 

що ПНЖК відіграють важливу роль у функціонуванні живого організму, 

зокрема людини. Нині виділяють кілька класів жирних кислот, які входять до 

харчових жирів: насичені (міристинова, пальмітинова, стеаринова та інші), 

мононенасичені (омега-олеїнова), поліненасичені (омега-арахідонова, 

лінолева, Омега 3-ейкозапентаєнова та докозагексаєнова) жирні кислоти. 

Незамінні (есенціальні) Омега-6 та Омега-3 ПНЖК майже не синтезуються в 

організмі людини, а потрапляють із продуктами харчування. Для нормальної 

життєдіяльності людини Омега-3 ПНЖК мають надходити не лише в 

достатній кількості, а й у збалансованому співвідношенні з Омега-6  

ПНЖК (ідеальне співвідношення – омега 6:3 – 4:1) [178]. ПНЖК беруть  

участь у формуванні фосфоліпідних клітинних мембран та  

синтезі ейкозаноїдів – біологічно активних речовин, тканинних  

гормонів: простациклінів, лейкотриєнів, тромбоксанів, простагландинів, яким 

належить ключова роль у регуляції запальних процесів, імуногенезі, 

клітинного розподілу тощо [178]. Саме метаболіти визначають фізіологічні 

ефекти ПНЖК в організмі людини. Надходячи в достатній кількості, Омега-3 

заміщають Омега-6 ПНЖК у мембранних фосфоліпідах і численних 

метаболічних реакціях. Ейкозаноїди, що утворюються з Омега-6 та Омега-3 

ПНЖК, мають протилежні властивості [178 – 182]. Так, унаслідок включення 

Омега-3 ПНЖК у продукцію ейкозаноїдів замість прозапального 

простагландину Е2 продукується простагландин Е3, який характеризується 

протизапальною дією. Різні функціональні властивості виявлено у 

простациклінів (ПЦ) та тромбоксанів (ТК), які синтезуються з цих ПНЖК. Так, 

ПЦ і ТК, субстратом яких є Омега-3, мають вазодилатувальний та 
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антиагрегаційний ефекти на противагу метаболітам з Омега-6 ПНЖК, що 

характеризуються здатністю викликати вазоконстрикцію та активують 

агрегацію тромбоцитів. Лейкотрієни (ЛТ), субстратом яких є Омега-6 ПНЖК, 

мають значний протизапальний ефект, викликають міграцію лейкоцитів у 

вогнище запалення й адгезію нейтрофілів, моноцитів та макрофагів, 

дегрануляцію нейтрофілів, підвищують проникність судин. Тоді як ЛТ з 

Омега-3 ПНЖК характеризуються протизапальною дією. Біологічні ефекти 

Омега-3 ПНЖК не вичерпуються лише описаними механізмами. Збільшення 

потрапляння останніх до організму супроводжується зниженням синтезу 

мононуклеарних клітин, прозапальних і імунорегуляторних цитокінів, 

зокрема фактора некрозу пухлин, інтерлейкінів. Дуже важливим є 

антидепресивні та нейропротекторні властивості Омега-3 ПНЖК. 

Вбудовування Омега-3 ПНЖК у фосфоліпіди клітинних мембран призводить 

до зміни їх фізіологічних та біофізичних властивостей, що зумовлює низку 

ефектів: зниження в’язкості і проникності клітинних мембран, зміну 

активності рецепторів транспортних і сигнальних систем та, як наслідок, зміну 

функціональних структурних властивостей іонних каналів. З цим, а також із 

пригніченням синтезу тригліцеридів (ТГ) та аполіпротеїну, ліпопротеїдів дуже 

низької (ХС ЛПДНЩ) та низької щільності (ХС ЛПНЩ), покращенням 

кліренсу останніх, збільшенням екскреції жовчі пов’язують гіполіпідемічний 

ефект Омега-3 ПНЖК. Отже, лікувальні ефекти Омега-3 ПНЖК можна 

згрупувати таким чином: гіполіпідемічний (пригнічення синтезу ТГ, ХС 

ЛПНЩ у гепатоцитах, прискорення їх виведення та збільшення екскреції 

жовчі); антиагрегаційний; протизапальний (зниження синтезу медіаторів 

запалення, зменшення адгезії лейкоцитів до ендотеліальної стінки тощо), 

крім того Омега-3 ПНЖК мають антиаритмічний, антидепресивний  

вплив [179 – 182]. 

Разом з цим, перекисне окиснення поліненасичених жирних кислот у 

ліпопротеїдах низької щільності відіграє важливу роль у патогенезі 

атерогенезу [183]. Проміжні метаболіти біогідрогенізації лінолевої та 
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ліноленової кислот є біологічно активними сполуками, які виявляють 

регуляторну дію, попереджують виникнення онкологічних та  

серцево-судинних захворювань у людини [184, 185]. 

Нині в комбікормовій промисловості гостро стоїть проблема дефіциту 

кормового білка. Останнім часом у зв’язку з різким скороченням посівів 

зернобобових культур і зниженням протеїну в зернових культурах через 

виснаження земель, а також зменшення виробництва білкових кормів 

тваринного походження, вона загострилася ще більшою мірою. Актуальним 

питанням є фальсифікація білка. Наприклад, шроти олійних культур 

намагаються фальсифікувати за рахунок введення неорганічних азотовмісних 

з’єднань (карбамід, амонійні солі і т.д.), а рибну муку – здешевлюють за 

рахунок додаванням менш якісних компонентів, таких як м’ясна, пір’єва мука 

та ін. Розвиток комбікормової галузі в сучасних умовах може ґрунтуватися на 

активному впровадженні технології функціональної годівлі 

сільськогосподарських тварин і птиці комбікормами, до складу яких входять 

некондиційні види сировини та вторинні продукти харчової і переробної 

промисловості. Це дозволить зменшити питомі витрати зерна,  

паливно-енергетичних ресурсів, витрат праці, підвищити ефективність 

комбікормового виробництва [186]. 

Разом із тим, великий інтерес викликає органічне виробництво 

продукції, яке забезпечує якісне і безпечне харчування та є екологічно чистим. 

Органічне виробництво об’єднує всі сільськогосподарські системи, які 

підтримують екологічно-, соціальне-, та економічно доцільне виробництво. 

Дані системи підтримують природний потенціал рослин, тварин, ґрунтів та 

спрямовані на гармонізацію сільськогосподарського виробництва та 

навколишнього середовища [187]. 

Таке поняття, як органічне м’ясо вже увійшло у лексикон українців. 

Тобто, це натуральне м’ясо, одержане на спеціальних фермах, де на всіх етапах 

виробництва суворо забороняється використовувати хімічно синтезовані 

речовини, неорганічні корми і генномодифіковані компоненти. Під час 
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отримання такого м’яса не можна бути стовідсотково впевненим, що воно 

може забезпечити необхідну кількість амінокислот, вітамінів, макро- та 

мікроелементів. У першу чергу це відноситься до кормів, які вирощені на 

виснажених ґрунтах, що не можуть забезпечити організм тварин поживними 

речовинами в достатній кількості. Одним з основних джерел таких речовин є 

нутрицевтики. Вони сприяють асиміляції їжі, підтримці нормального стану 

мікроекокомплексу (мікроендоекології) травної системи; регулюють 

неспецифічну резистентність організму, у тому числі при високих фізичних і 

психоемоційних навантаженнях та несприятливих екологічних умовах. Їх 

застосування сприяє зниженню ризику розвитку захворювань. Зважаючи на те, 

що в організмі тварин може знаходитися багато токсинів, а навколишнє 

середовище є досить забруднене, вживання коригуючих нутрицевтиків є 

одним із рішень актуальних сучасних проблем годівлі тварин і виробництва 

екологічно чистої продукції [188]. 

Спираючись на результати дослідження інших вчених і для пошуку 

шляхів отримання високої продуктивності свиней поряд із забезпеченням 

отримання якісних та безпечних харчових продуктів, були розпочаті наукові 

дослідження за ініціативною темою: «Науково-практичне обґрунтування 

критеріїв якості та безпечності харчових продуктів, отриманих за різними 

технологіями ведення тваринництва» (номер державної реєстрації 

0115U003299, 2014–2019 рр., НУБіП України). 

У подальшому, після низки попередніх досліджень, була сформована 

тема та мета даного дисертаційного дослідження. 

Виходячи з того, що кормова добавка LG-MAX нині використовується 

лише у годівлі собак і котів, перед початком постановки  

науково-господарського досліду було проведено аналіз її хімічного та 

жирнокислотного складу. Встановлено, що ця кормова добавка містить не 

менше ніж 59 % жиру (за докозагексаєновою кислотою). 

Згодовували кормову добавку у вигляді преміксу, що додавався до 

комбікорму з урахуванням забезпечення потреби свиней у Омега-3 



106 

поліненасичених жирних кислотах (добова потреба свиней у Омега-3 

становить 672 мг. У 1 г дослідної кормової добавки міститься 353 мг Омега-3) 

(Додаток 2, 4 – 5). 

На основі цього була вибудована схема науково-господарського досліду. 

Після 15-добового зрівняльного періоду були сформовані 4 групи аналогів з 

молодняку свиней (по 5 голів у контрольній та дослідній групах) за 

походженням, віком та живою масою. Утримувалися тварини в станках по 5 

голів свиней. Дослідні групи формувaли із кaбaнчиків – молодих кaстровaних 

сaмців свиней. 

У дослідному господарстві застосовують наступні періоди вирощування 

свиней: підсисний період – 28 діб; період дорощування – 30 – 90 діб; відгодівля 

90 – 180 діб. 

Згідно із схемою (Розділ 2) дослідження свиням контрольної групи 

згодовували основний раціон (Додаток 5), тваринам дослідних груп – різну 

кількість кормових добавок. Так, групі Д1 до основного раціону згодовували 

2,0 г/добу добавки LG-MAX, групі Д2 – 4,0 г/добу добавки LG-MAX, а групі 

Д3 – 2,0 г/добу добавки LG-MAX і Сел-Плекс (0,5 мг/кг), відповідно до 

реєстраційного посвідчення (Додаток 3). 

У подальшому у цільній крові та сироватці крові свиней контрольної та 

дослідної груп визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів, вміст гемоглобіну 

та ряд біохімічних показників. Встановили, що кількість еритроцитів і 

лейкоцитів у крові свиней дослідних та контрольної груп знаходяться у межах 

фізіологічної норми відповідно віку. Водночас, у різні вікові періоди 

дослідження ці показники у крові дослідних свиней мали статистично значиму 

різницю, порівняно із контрольною групою, але у фізіологічних межах. 

Встановлено, що групі Д1 на 45 та 120 добу спостерігається достовірне 

збільшення кількості еритроцитів на 4,85 % (р<0,05) і на 6,18 % (р<0,05) 

порівняно з контролем, відповідно. Також, у групі Д3 на 120 добу досліду 

збільшилась кількість еритроцитів на 14,5 % (р<0,05), а на 45 добу – на 5,0 % 

(р<0,05) кількість лейкоцитів, порівняно з контролем. 
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На 120 та 155 добу в крові свиней дослідної групи Д2 спостерігається 

достовірне збільшення кількості лейкоцитів на 6,56 % (р<0,01) і на 5,60 % 

(р<0,01), порівняно з контролем, відповідно. 

Статистично значима різниця цих показників, що знаходились у 

фізіологічних межах для свиней відповідного віку, може бути пояснена 

індивідуальною реакцією їх організму у процесі росту і розвитку. 

За вмістом гемоглобіну у крові свиней дослідних груп не встановлено 

статистично значимої різниці порівняно із контрольною групою. 

Дисертаційним дослідженням встановлено, що більшість з 

досліджуваних біохімічних показників сироватки крові свиней дослідних груп 

були у фізіологічних межах відповідно віку дослідних тварин. Разом із тим, за 

деякими показниками спостерігали статистично значиму різницю. Так, на 120 

добу досліду показник вмісту загального білка в сироватці крові свиней усіх 

груп (Д1, Д2 і Д3) був достовірно більшим на 53,6 % (р≤0,001), на 9,48 % 

(р≤0,001) і на 1,53 % (р<0,05), порівняно з таким у свиней контрольної групи. 

відповідно. 

Підвищення вмісту загального білка можна пояснити тим, що білки 

крові здатні забезпечувати стійкість організму до захворювань, нарощування 

м’язової тканини. Тварини, що інтенсивно ростуть мають вищі показники 

загального білка [189]. 

Також, на 120 добу досліду показник концентрації альбумінів у 

сироватці крові свиней дослідної групи був достовірно нижчим на 2,4 % 

(р<0,01), порівняно з контролем. 

Як відомо, альбуміни – це прості глобулярні білки, що відіграють 

важливу роль у життєдіяльності організму, а саме: приймають участь у 

підтримці онкотичного тиску крові, тому, за зниження концентрації 

альбумінів менше ніж 30 г/л онкотичний тиск зменшується та виникають 

набряки. Альбуміни зв’язують вільні жирні кислоти і транспортують їх. Таке 

зв’язування забезпечує зниження концентрації фізіологічно активних вільних 

жирних кислот у 10 000 разів. Тому, зниження кількості альбумінів може бути 
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однією з причин розвитку жирової інфільтрації печінки. Виконують резервну 

і пластичну функції. Значне зниження концентрації альбумінів (до 5 г/л) 

можливе за захворювання нирок з вираженим нефротичним синдромом. 

На 45 добу досліду показник концентрації глобулінів, α 2-глобулінів і  

β-глобулінів у сироватці крові свиней дослідної групи Д3 був достовірно 

вищим на 4,08 % (р<0,05), на 1,06 % (р<0,05) і на 0,96 % (р<0,05), порівняно з 

контролем, відповідно. 

Також на 45 добу у сироватці крові свиней групи Д2 показник 

концентрації β-глобулінів був достовірно нижчим на 1,0 % (р<0,05), порівняно 

з контролем. Водночас, на 120 добу досліду концентрація γ-глобулінів 

підвищилась на 2,0 % (р<0,05), а на 155 добу – на 2,8 % (р<0,05), порівняно з 

контролем. Це може бути свідченням наявності стимуляції гуморальної 

імунної відповіді (поствакцинальної). 

У свиней групи Д1 155-добового віку показник концентрації  

β-глобулінів був достовірно нижчим на 3,2 % (р<0,05), порівняно з контролем. 

Підвищення концентрації глобулінів порівняно з такою у сироватці 

крові контрольної групи свиней свідчить про стабілізацію процесів імунного 

захисту. 

Загалом глобуліни – це гетерогенна суміш білкових молекул, в якій 

виділяють α-, β- та γ-глобуліни. Кожна з цих фракцій містить специфічні білки, 

які виконують певні біохімічні функції. До складу цієї фракції входять 

трансферин, гемопексин, β2-мікроглобулін, ліпопротеїди низької щільності, 

компоненти системи комплементу (С3). Фізіологічна норма концентрації 

глобулінів у сироватці крові свиней від 50 до 65 %. 

Вагоме значення для організму тварин мають γ-глобуліни крові, які є 

матеріалом для побудови антитіл, а також α-, β-глобуліни, які зв’язують такі 

складні з’єднання, як вуглеводи, холістерол, фосфатазу, вітаміни та гормони. 

Для дослідження реакції на зміни в організмі тварин викликані 

хворобами або стресом визначався альбумін-глобуліновий коефіцієнт. 
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Цим дослідженням встановлено, що альбумін-глобуліновий коефіцієнт 

був від 1,51 до 0,95 у сироватці крові свиней дослідної групи Д1 від 45 до  

155-добового віку (норма від 0,7 до 2,2 для всіх вікових груп свиней), але 

порівняно з контрольною групою, у 155-добовому віці свиней, відмічалось 

його підвищення. Також, і у групі Д2 цей показник був від 1,59 до 0,96, а у 

групі Д3 – від 1,45 до 0,97. Таким чином, за весь період дослідження в 

сироватці крові свиней усіх дослідних груп прослідковується не статистично 

значиме зниження показника альбумін-глобулінового коефіцієнту, що вказує 

на тенденцію до зростання кількості γ-глобулінів крові. 

Вченими доведено, що у молодняку свиней великої білої породи 

угорської селекції альбумін-глобуліновий коефіцієнт склав 0,5 за весь період 

досліджень і мав найменші відхилення від середньої величини, що вказує на 

те, що для тварин даного генотипу альбумін-глобуліновий коефіцієнт є 

найбільш сталою величиною і свідчить про їх достатньо високу резистентність 

та адаптаційну здатність [190]. 

Відомо, що низькі значення цього показника вказують на зниження 

резерву легкодоступних амінокислот і зростання катаболізму протеїнів, що 

може призвести до розвитку патологічних станів печінки [191]. 

Концентрація глюкози в сироватці крові свиней дослідних груп, 

порівняно із контрольними була у фізіологічних межах. У дослідній групі Д3 

не було встановлено статистично значимої різниці у концентрації глюкози в 

сироватці крові, порівняно з контролем. Лише у сироватці крові свиней  

155-добового віку групи Д1 визначили підвищення концентрації глюкози на 

8,67 % (р<0,05), порівняно з такою у сироватці свиней контрольної групи. 

Разом із тим, на 120 добу у сироватці крові свиней групи Д2 визначили 

зниження концентарції глюкози – на 0,34 % (р<0,05). 

Відомо, що глюкоза – головне джерело енергії в організмі. Вона 

утворюється під дією ферментів з вуглеводів, отриманих з кормом. Кров 

розносить її в усі клітини організму. У нашому випадку підвищення 

концентрації глюкози в крові свиней 155-добового віку до 7,02±0,09 ммоль/л 



110 

(норма – до 8,1 ммоль/л) можливе, як реакція організму на стрес під час взяття 

крові чи від недостатньої рухової активності тварин. 

Одними з важливих компонентів білкового обміну в сироватці крові є 

ферменти переамінування, особливо аспартат- і аланінамінотрансферази 

(АлАТ і АсАТ). Ці ферменти є каталізаторами реакції перенесення амінних 

груп між аміно- і кетокислотами, внаслідок чого утворюються нові 

амінокислоти, тобто відбувається синтез білків. Чим вища їх концентрація, 

тим вища активність того чи іншого процесу обміну речовин, чим активніший 

фермент, тим інтенсивнішими є процеси метаболізму в організмі [192]. 

Так, встановили, що за концентрацією АлАТ у сироватці крові свиней 

дослідних груп, порівняно з контролем, у фізіологічних межах, 

прослідковується лише тенденція до деякого її підвищення від 45- до  

120-добового віку свиней, та зниження – до 155-добового віку (у групі Д1 і Д3) 

(фізіологічна норма становить від 14 до 47 U/L) та у групі Д2 підвищення. 

Разом із тим, встановили тенденцію до підвищення концентрації АсАТ у 

сироватці крові свиней групи Д1, у віковий період від 45- до 155-добового віку 

дослідної групи свиней (фізіологічна норма становить від 13 до 65 U/L – у 

поросят і від 16 до 67 U/L – у дорослих свиней). 

Підвищення активності амінотрансфераз у сироватці крові свиней 

дослідної групи у фізіологічних межах, порівняно з контролем, є показником 

найбільш інтенсивного синтезу тканинного білка в організмі тварин. Так, на 

120-добу встановили підвищення концентрації АсАТ у сироватці крові свиней 

групи Д1 до 67,80±1,16 % (відповідно більше фізіологічної норми на 1,19 %). 

Також, на 120 добу досліду в сироватці крові свиней дослідної групи Д2 був 

достовірно більшим показник концентрації АсАТ на 3,0 % (р<0,05), порівняно 

з контролем. Натомість, на 45 добу у групі Д3 показник вмісту АсАТ у 

сироватці крові свиней був достовірно меншим на 1,52 % (р<0,05), порівняно 

із контрольною групою. На 155 добу досліду тенденція до підвищення цього 

показника спостерігали у сироватці крові свиней усіх дослідних груп, але у 

сироватці крові свиней групи .Д2 цей показник був на верхній межі норми  
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(67 U/L). Це може свідчити про можливу стимуляцію біохімічних процесів та 

незначне руйнування гепатоцитів у печінці свиней групи .Д2 під час 

застосування у раціоні кормової добавки LG-MAX 4,0 г/добу. Натомість, за 

досягнення забійної маси (155 діб) концентрації АсАТ у сироватці крові 

дослідних свиней у групі Д1 і Д2 відповідає фізіологічним межам. 

Відомо, що сечовина є кінцевим продуктом обміну білків, основною 

складовою частиною залишкового азоту крові ссавців. Концентрація сечовини 

залежить від інтенсивності її синтезу та виведення, тому є важливим тестом 

для оцінки, як функції печінки, де вона синтезується, так і нирок, через які 

відбувається ї виведення [193]. 

Показник вмісту сечовини в сироватці крові свиней усіх дослідних груп 

був у фізіологічних межах відповідно віку. Однак, на 155 добу досліду в 

сироватці крові свиней групи Д1 він був достовірно вищим на 32,2 % (р<0,01), 

порівняно з показником у контролі. Водночас, на 45 добу досліду у групі Д2 

вміст сечовини в сироватці крові свиней був достовірно меншим на 0,44 % 

(р<0,01), а на 155 добу достовірно більшим – на 1,24 % (р<0,01), порівняно з 

контролем. У свиней групи Д3 статистично значимої різниці за цим 

показником між дослідними групами і контролем встановлено не було. 

З наукової літератури відомо, що чим вище показник креатиніну, тим 

більше м’язової тканини. Цей факт підтверджується за результатами 

визначення коефіцієнту кореляції між концентрацією креатиніну і виходом 

м’яса, що становило 0,5203 (р≤0,05). Разом із тим, тільки стійке підвищення 

креатиніну в крові стрес-чутливих свиней великої білої породи та ландрас 

вказує на порушення роботи ниркового фільтру [194]. 

У нашому досліді на 45 добу показник концентрації креатиніну в 

сироватці крові свиней групи Д1 був достовірно вищим на 41,03 % (р≤0,001) 

порівняно з таким у сироватці крові свиней контрольної групи. У подальшому 

на 155 добу спостерігається достовірне його зменшення на 16,9 % (р<0,01) 

порівняно з показником у сироватці крові свиней контрольної групи. 
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У сироватці крові свиней групи Д2 на 120 добу показник концентрації 

креатиніну був достовірно нижчим на 43,0 % (р≤0,001), порівняно з 

контролем, на 155 добу досліду знаходиться майже на верхній межі  

норми – 164,40±2,86 мкмоль\л (норма від 77 до 165 мкмоль/л), хоча за цим 

показником статистично значимої різниці не спостерігалося. У сироватці крові 

свиней групи Д3 статистично значимої різниці за цим показником і контролем 

встановлено не було. 

Важливим показником стану обмінних процесів, росту тварин, 

забезпечення синтезу біологічно активних сполук, здатністю зв’язувати 

отруйні речовини та знезаражувати їх, участі в утворенні жовчних кислот, 

вітаміну Д, гормонів і статевих залоз є холестерол [189]. 

Впродовж досліду показник вмісту холестеролу у сироватці крові 

свиней в усіх дослідних групах був у межах норми. На 45 добу досліду у 

сироватці крові свиней групи Д1, встановлено достовірне зниження  

рівня холестеролу (у фізіологічних межах) на 17,0 % (р<0,001) та на 20,4 % 

(р<0,01) – у сироватці крові свиней 155-добового віку, порівняно із 

контрольною. У свиней груп Д2 і Д3 на 120 добу рівень холестеролу був 

достовірно нижчим на 0,54 % (р≤0,001) і на 9,52 % (р<0,05), порівняно з 

контролем. На 155 добу досліду у групах Д2 і Д3 був, також, достовірно 

нижчим на 0,66 % (р<0,01) і на 30,0 % (р<0,01), порівняно з контролем. 

Відомо, що ненасичені жирні кислоти впливають на нормалізацію стінки 

судин, підвищуючи їх еластичність та знижуючи – проникність, а також 

сприяють швидкому перетворенню холестеролу у фолієві кислоти і виведенню 

їх з організму. Встановлений зв’язок ненасичених жирних кислот з обміном 

холестеролу. 

Отримані результати щодо достовірного зниження холестеролу у 

сироватці крові свиней усіх дослідних груп може свідчити про підвищення 

процесів формування м’язової тканини і зниження – жирової тканини у свиней 

за застосування у годівлі органічної кормової добавки LG-MAX і Сел-Плекс. 

Можливо, також, відбувається регуляція ліпідного обміну за рахунок вмісту в 
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кормовій добавці LG-MAX Омега-3 ПНЖК. Також, можливо це відбувається 

аналогічно із застосуванням у годівлі свиней ферментованих кормів [195] і 

початком відкладання ліпідів у жировому депо, і тому в сироватці крові цих 

тварин вони виявляються в меншій кількості [196]. 

За вмістом білірубіну, ферменту амілази та лужної фосфатази у 

сироватці крові свиней групи Д1, статистично значимої різниці з показниками 

контрольної групи не встановили. Окрім цього на 120 добу у свиней в усіх 

дослідних групах (Д1, Д2 і Д3) показник вмісту лужної фосфатази був 

достовірно меншим на 20,6 % (р≤0,001), на 34,6 % (р≤0,001) і на 8,32 % 

(р≤0,001), порівняно із контролем, відповідно (у фізіологічних межах). За 

показником вмісту лужної фосфатази прослідковалась тенденція до 

зменшення на 155 добу досліду. Відсутність статистично значимої різниці за 

наведеними показниками у сироватці крові свиней дослідних груп і контролі, 

свідчить про відсутність у досліджуваних тварин гострого та хронічного 

панкреатиту, захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Із досліджуваних макроелементів вміст кальцію у сироватці крові 

свиней 155-добового віку дослідних груп (Д1, Д2 і Д3) був достовірно більшим 

на 3,30 % (р≤0,01) і на 0,22 % (р≤0,05) на 12,4 % (р≤0,001) порівняно з 

контрольною групою (у фізіологічних межах). Рівень кальцію у свиней усіх 

дослідних груп був у фізіологічних межах, але – найвищим був у групі Д3 

(2,72±0,03 ммоль/л), порівняно з контролем. Свиням цієї групи згодовували 

разом кормові добавки LG-Max (2,0 г/добу) і Сел-Плекс, що підтверджує 

здатність селену впливати на мобілізацію та концентрацію кальцію. 

Водночас, з наукової літератури відомо, що кальцій в організм 

теплокровних тварин надходить лише з їжею, та його засвоєння не перевищує 

50 %. Найкращими умовами для засвоєння кальцію вважається наявність у 

раціоні лимонної кислоти, вітаміну D3 і біологічна доступність кальцію [197]. 

На 155 добу досліду за показником вмісту фосфору у сироватці крові 

свиней дослідних групп спостерігали тенденцію до зниження, у фізіологічних 
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межах (становить від 2,25 до 3,5 ммоль/л), що може свідчити про його нестачу 

в раціоні. 

За показником вмісту калію у сироватці крові свиней 120-добового віку 

групи Д1 прослідковували його достовірне збільшення на 6,45 % (р≤0,05) 

порівняно з таким у контролі (у фізіологічних межах). У інші вікові періоди за 

дослідними групами прослідковували лише тенденцію до збільшення цього 

показника і контролем. 

Показник вмісту феруму у сироватці крові свиней 45-добового віку 

дослідної групи Д1 був достовірно меншим на 9,42 % (р≤0,05), а у свиней  

155-добового віку достовірно більшим на 2,28 % (р≤0,05), порівняно з 

показником у контролі, відповідно (у фізіологічних межах). 

За вмістом натрію у сироватці крові свиней дослідної груп Д1 і Д3 

спостерігаємо тенденцію до збільшення, а у групі Д2 – до зменшення, у межах 

фізіологічної норми, що становить від 139 до 153 ммоль/л. 

За вмістом хлоридів у сироватці крові свиней дослідної групи Д1 і Д3 

прослідковується тенденція до зменшення порівняно з контролем, у 

фізіологічних межах, а у групі Д2 (на 155 добу) хлоридів – достовірного 

збільшення на 2,6 % (р<0,05). Це може вказувати на ризик порушення 

функціонування нирок і виникнення метаболічного ацидозу. 

За вмістом магнію у сироватці крові свиней 45-добового віку групи Д1 

прослідковується тенденція до зменшення порівняно з контролем і 

подальшого підвищення, порівняно з таким у контролі (у фізіологічних 

межах), що свідчить про нормалізацію обмінних процесів в організмі свиней 

дослідних груп. Водночас у сироватці крові свиней 120-добового віку  

групи Д3 вміст магнію був достовірно більшим на 61,0 % (р≤0,001), а на  

155 добу – на 57,4 % (р<0,05), порівняно з контролем, що підтверджує 

здатність селену впливати на мобілізацію та концентрацію магнію у сироватці 

крові свиней. 

З наукових джерел відомо, що кальцій і магній необхідні в організмі для 

нормального функціонування нервової системи, а саме, для регуляції процесів 
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провідності нервових закінчень і м’язових скорочень. Ці елементи приймають 

участь у формуванні кісткової тканини, позитивно впливають на серцеву 

діяльність і відіграють важливу роль у коагуляції крові. Фосфор і магній 

сприяють метаболізму кальцію. Основна функція фосфору полягає в тому, що 

він переносить біологічну енергію, частково з АТФ. Магній є позаклітинним 

іоном і відіграє роль основного фактора для багатьох ензимів, а саме, 

пов’язаних із переносом фосфатів, що мають велике енергетичне значення 

[198,199]. 

На третьому етапі виконання дисертаційного дослідження визначали 

продуктивність та забійні показники дослідних свиней. 

Жива маса свиней на початку досліду (45 діб) була від 13,0 до 13,39 кг. 

За показниками живої маси свиней, у цей період, статистично значимої різниці 

між дослідними та контрольною групою не встановлено. Натомість, у кінці 

досліду (155 діб) показники живої маси свиней, абсолютного, відносного та 

середньодобового приростів свиней дослідних груп були достовірно 

більшими, ніж у контролі. Водночас найбільші значення за цими показниками 

були встановлені у групі Д2. Це свідчить про позитивний вплив кормових 

добавок LG-Max і Сел-Плекс на ріст та розвиток організму молодняку свиней. 

Подібні результати дослідження щодо застосування жировмісних 

кормових добавок у годівлі свиней різного віку та напряму продуктивності 

отримані рядом інших вчених [200 – 203]. 

Під час дослідження забійних і м’ясних якостей молодняку свиней 

встановили, що включення до раціону годівлі різних доз кормових добавок 

LG-MAX і Сел-Плекс позитивно вплинуло на ці показники. 

За показниками передзабійної живої маси, забійної маси свиней у 

дослідних групах встановлено статистично значиму різницю із такими у 

контролі. Так, у групі Д1 показник забійної маси був достовірно більшим на 

5,31 % (р≤0,001), у групі Д2 – на 1,46 % (р≤0,001), і у групі Д3 – на 9,05 % 

(р≤0,001), порівняно з контролем. Водночас, і показник довжини охолодженої 
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туші був достовірно більшим у групі Д1 на 2,71 % (р≤0,001), у групі Д2 – на 

4,54 % (р≤0,001), і у групі Д3 – на 3,43 % (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Лише за показниками забійного виходу встановили лише тенденцію до 

збільшення у групах Д1 та Д3, а у групі Д2 – до зменшення. 

Натомість, показник товщини шпику в групі Д2 був достовірно більшим 

на 16,32 % (р≤0,001), а у групі Д3 – на 6,95 % (р≤0,001), порівняно з показником 

у контролі. 

У групі Д1 за показником товщини шпику не встановлено статистично 

значимої різниці і контролем. Вважаємо, що за цим показником туші свиней 

дослідної групи, якій згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу є 

більш якісними. 

Іншими дослідниками також вказується, що товщина шпику свиней 

залежить не лише від породи чи вагових кондицій, але й від умов  

годівлі [204 – 208]. 

Водночас, в інших дослідних групах порівняно з контролем, поряд із 

збільшенням площі «м’язового вічка», збільшується і товщина шпику. Відомо, 

що за сучасним уявленням про здорове харчування людини необхідно 

зменшувати споживання жирів. Однак, саме жир поліпшує смакові 

властивості м’яса та його аромат. Тому важливо знизити товщину шпику в 

туші, не знижуючи кількість внутрішнього жиру [57]. 

Іншими дослідниками встановлено, що зі збільшенням передзабійної 

живої маси молодняку свиней спостерігається збільшення усіх 

морфометричних показників туш [209]. 

Показник площі «м’язового вічка» у групі Д1 був достовірно більшим на 

6,61 % (р≤0,001), у групі Д2 – на 7,93 % (р≤0,001), і у групі Д3 – на 4,99 % 

(р≤0,001), порівняно з контролем. 

Іншими дослідниками встановлено, що показник площі «м’язового 

вічка» володіє високою кореляційною залежністю з показником м’ясності 

туші [210, 211]. 

Також, за проведеним багатофакторним аналізом встановлено, що 
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фактор статі мав значущий вплив лише у м’ясних порід живою масою 125 кг 

(η 2 = 17,8 % (р≤0,05)) – осаленість туш кабанчиків більше залежала від вагової 

кондиції. Дія фактора породи на показники м’ясної продуктивності була на 

рівні 53,9–69,12 % (р≤0,001), різниця краще проявлялася у тварин живою 

масою 125 кг на користь м’ясних порід. Також доведено, що у кастрованих 

тварин м’ясо відрізнялося порівняно вищою калорійністю, кращим рівнем рН 

і вологоутримуючою здатністю [212]. 

У подальшому, згідно завдань дослідження, провели післязабійний 

огляд туш свиней і обов’язкову трихінелоскопію м’яса та підтвердили 

належність туш свиней, як таких, що отримані від здорових тварин. Відібрали 

зразки свинини для мікроскопічних і біохімічних досліджень [20]. 

Забезпечити контроль якості м’яса можливо завдяки комплексному 

підходу до вирішення цієї проблеми, з проведенням комплексного 

дослідження, яке має бути направлене на виявлення мікробіологічних, 

органолептичних і фізико-хімічних показників у харчовому продукті. Всі 

показники визначаються нормативними документами, орієнтованими на 

міжнародні та європейські стандарти [213]. 

За мікроскопією мазків-відбитків, отриманих із м’яса не повинно 

виявлятися мікробних клітин або в полі зору мікроскопу їх є до 10; за реакцією 

з купруму сульфату бульйон повинен бути прозорим; вміст ЛЖК – до 

4,0 мг КОН; вміст аміно-аміачного нітрогену – до 1,26 мг; рН свіжого мяса та 

отриманого від здорових тварин повинно бути у межах від 5,6 до 6,2; реакція 

на пероксидазу – позитивна. 

За результатами дослідження Кравчука В. В. встановлено, що реакцію з 

купруму сульфатом слід використовувати як додатковий метод у комплексній 

оцінці якості м’яса, а визначення ЛЖК – як арбітражний, разом із 

бактеріоскопією мазків-відбитків [214]. 

Усі досліджувані показники якості свинини відповідали вимогам чинних 

нормативних документів. Втім прослідковується їх статистично значима 

різниця між дослідними та контрольною групами. 
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У нашому дослідженні за мікроскопією мазків-відбитків свинини, 

отриманої від дослідних груп свиней, у полі зору мікроскопу було виявлено 

мікробних клітин – 2,60±0,40 (Д1), 4,40±0,51 (р<0,01) (Д2) і 4,33±0,42 (р<0,05) 

(Д3) та 2,40±0,51 – у контролі. Таким чином, зразки свинини дослідних груп 

відповідали свіжому м’ясу, отриманому від здорових тварин. Хоча у групах Д2 

і Д3 встановлено достовірне збільшення мікробних клітин порівняно з 

контролем. 

Відомо, що леткі жирні кислоти можуть утворюватися, як із молочної 

кислоти, так і з амінокислот за їх дезамінування. Крім того, леткі жирні 

кислоти утворюються і за розпаду ліпоїдів [215]. 

Нині дослідниками вивчена роль ЛЖК за різних фізіологічних і 

патофізіологічних станах, але, деякі з них, вказують на можливість 

використовувати ЛЖК, як біохімічних маркерів для діагностики ряду 

захворювань [216]. 

За даним дисертаційним дослідженням встановили достовірне 

збільшення (норма – 4,0 мг КОН) ЛЖК у свинині груп Д2 і Д3 на 23,2 % 

(р<0,05) і на 16,8 % (р<0,01), порівняно з контролем, відповідно. Незначне 

збільшення ЛЖК у м’ясі свиней групи Д2 і Д3 можливо залежить від 

збільшення мікробного обсіменіння туш, а також і від збільшення кількості 

підшкірного жиру. 

Однією з хімічних реакцій, шо вказує на утворення аміносполук і 

аміачних основ є визначення вмісту аміно-аміачного нітрогену в свинині. Так, 

дослідженням встановлено, що у дослідній групі Д2 показник вмісту  

аміно-аміачного нітрогену був достовірно більшим на 25,0 % (р<0,05), 

порівняно з контролем (норма – до 1,26 мг). Можемо припустити, що величина 

вмісту аміно-аміачного нітрогену в свинині дослідної групи свиней яка 

отримувала 4,0 г/добу кормової добавки LG-MAX, пов’язана із вмістом ЛЖК 

і кількістю мікробних клітин. 

Одним з найбільш важливих факторів, що характеризують якість 

свинини, є кислотність (рН). Завдяючи процесам післязабійного гліколізу 
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відбувається зміщення рН в кислу сторону до кінцевої величини, специфічної 

для кожного виду м’яса. У свинині в нормальних умовах кінцева величина рН 

наступає через 24 години і становить від 5,6 до 6,4. На величину рН впливають 

стресові ситуації, які виникають у тварин перед забоєм (переважування, 

транспортування, фізична, психічна загрузки, високі температури та інше). Усі 

ці фактори спричинюють стрес у тварин, що викликає підвищену секрецію 

адреналіну і сприяє розщепленню глікогену в печінці [217]. 

Окрім цього Касянчук В. В. і Богатко Н. М. відзначають, що у м’ясі, 

отриманому від тварин із дистрофічними змінами в печінці чи нирках, рН 

вищий (6,2±0,1), ніж у м’ясі, отриманому від здорових тварин (5,6 – 5,7). За 

величини рН до 5,4 і нижче створюються умови для виживання і розмноження 

грамнегативних бактерій, більшість штамів дріжджів і пліснявих грибів [218]. 

За проведеною реакцією на визначення кислотності свинини 

контрольної і дослідних груп величини рН м’яса була від 5,76 до 5,80, що 

знаходиться в межах норми для свіжого м’яса, дозрілого (після забою  

24 години) та отриманого від здорових тварин. 

У результаті проведеної реакції з купруму сульфатом бульйон був 

прозорим, а реакція на вміст ферменту пероксидази була позитивною. 

Таким чином, за проведеними якісними реакціями можна стверджувати 

про дотримання технології забою свиней, а також про те, що м’ясо отримане 

від здорових тварин. 

Також, провели дегустаційну оцінку м’яса, яка є важливим показником 

його якості. У низці наукових досліджень дегустацію м’яса застосовують з 

метою можливого виявлення відмінностей між окремими видами, лініями і 

кросами, зокрема у птиці [219] і у свиней [220, 221]. 

Дослідниками вказується на відмінності у органолептичних і 

дегустаційних показниках м’яса свиней після забою, які залежать від різної 

стресочутливості. М’ясо, отримане від стресочутливих свиней має низькі 

споживчі властивості та автолітичні процеси у ньому відбуваються повільніше 
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[222]. Окрім цього найменша частка стресочутливих тварин була в групі 

тварин породи Ландрас [223]. 

Даним дослідженням встановлено, що за смаком свинина дослідної 

групи Д1 (4,90 балів) переважала контрольну групу (4,30 балів) на 13,95 % 

(р<0,01). Поліпшення смаку свинини свідчить про позитивний вплив на 

органолептичні показники м’яса кормової добавки LG-MAX у дозі 2,0 г/добу. 

Водночас, за зовнішнім виглядом (3,80 балів), запахом (3,60 балів) і 

ароматом та смаком (3,70 балів) м’ясо свиней, яким згодовували кормову 

добавку LG-MAX у дозі 4,0 г/добу отримало меншу кількість балів на 17,39 % 

(р<0,01), на 23,40 % (р<0,01) і на 13,9 % (р<0,05), порівняно з показником у 

контролі (4,60, 4,70 і 4,30 балів), відповідно. Також і м’ясо дослідної групи 

свиней, що отримували кормову добавку LG-MAX у дозі 2,0 г/добу разом із 

Сел-Плекс, за смаком (4,10) було дещо гірше (на 10,87 % (р<0,05)) порівняно 

з контролем (4,60). 

Між показниками дегустаційної оцінки бульйону зі свинини, що 

отримана від свиней дослідної групи Д1 (2,0 г/добу LG-MAX) не було 

встановлено статистично значимої різниці з такими у контрольній групі. 

Натомість за запахом бульйон у групі Д2 (4,0 г/добу LG-MAX) отримав меншу 

кількість балів (3,80) на 20,8 % (р<0,01), ніж у контролі (4,20), а за смаком 

(3,60) бульйон із мяса свиней дослідної групи Д3 (2,0 г/добу LG-MAX і  

Сел-Плекс) – на 21,74 % (р<0,05), порівняно з контролем (4,60). 

Таким чином, за дегустаційною оцінкою свинини та бульйону кращою 

якістю володіє мясо, отримане від свиней, яким згодовували кормову добавку 

LG-MAX у дозі 2,0 г/добу. 

Наступним етапом у вирішення проблеми застосування даних кормових 

добавок і їх впливу на якість свинини була оцінка її хімічного складу. 

Відомо, що якість свинини – це сукупність властивостей цього продукту, 

що забезпечує фізіологічну потребу людини в харчових і смакових речовинах. 

Що ж стосується перетравності свинини, то вона дорівнює 95 %, а сала – 98 %. 

Разом із тим, одним з напрямків розвитку галузі свинарства і забезпечення 
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конкурентоспроможності вітчизняної свинини є підвищення благополуччя 

тварин, аби вони володіли міцним здоров’ям і розвинутою імунною системою, 

доброю адаптацією до сучасних технологій виробництва, високими 

відтворювальними якостями, ефективною конверсією споживчих речовин 

[224]. 

За проведеними дослідженнями хімічного складу свинини статистично 

значима різниця була встановлена за наступними показниками: у групі Д1  

(LG-MAX у дозі 2,0 г/добу) достовірне збільшення на 13,8 % (p<0,01) вмісту 

жиру; у групі Д2 (LG-MAX у дозі 4,0 г/добу) достовірно збільшувалися 

показники вмісут сухої речовини на 8,9 % (p<0,05), вмісту протеїну – на 9,0 % 

(p<0,001) і жиру на 35 % (p<0,001), а у групі Д3 (LG-MAX у дозі 2,0 г/добу та 

Сел-Плекс) вміст протеїну був достовірно більшим на 9,7 % (p<0,001) і жиру 

на 14,8 % (p<0,01), порівняно з такими в контрольній групі. Водночас у групі 

Д2 показник вологи був достовірно меншим на 6,45 % (p<0,05), порівняно з 

такими в контрольній групі. За рештою показників прослідковували 

тенденцію до змін. 

Виходячи з отриманих результатів можна зробити висновок, що у 

свинині дослідних груп свиней прослідковувалось зниження вологи, 

відповідно збільшення сухої речовини, протеїну та жиру порівняно з м’ясом 

контрольної групи свиней. 

Загало відомо, що у більш вгодованих тварин сумарна кількість білкових 

речовин і жиру більше, ніж у тканинах невгодованих тварин. Чим більше 

м’язової та жирової тканини, тим вища харчова цінність м’яса і тим вищий 

рівень засвоєння нутрієнтів. Як відомо, продуктивність свиней на 18 – 25 % 

залежить від генотипу тварин, а також рівня селекційно-племінної роботи у 

стаді і на 50 – 75 %, якщо не більше, від якості та технології використання 

кормів. 

Пояснити тенденцію до підвищення вмісту протеїну, жиру у свинині 

можна насамперед виходячи із співвідношення жирової, сполучної та м’язової 

тканини, що залежить від напряму продуктивності свиней. Так, у свиней порід 
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м’ясного напряму відносна площа припадає на м’язові волокна більше, ніж у 

порід сального напряму; прошарки сполучної тканини усередині м’язів  

(ендо- і перимізій) також тонші, жирова тканина в перимізії зустрічається 

рідше. У порід м’ясо-сального напряму ці показники займають проміжне 

положення між двома першими. Дослідниками доведено, що на поперечному 

зрізі м’язової тканини червонопоясної спеціалізованої лінії свиней 

сполучнотканинний компонент займав 23,1 % площі, з яких на жирову 

тканину припадало всього 4,1 %, на частку м’язових волокон – 72,4 % площі 

поперечного перерізу [225]. 

За іншими дослідженнями встановлено, що вміст внутрішньом’язового 

жиру вище 3,0 % позитивно впливав на смак, соковитість і ніжність свинини 

[76]. Водночас дослідники роблять припущення, що за збільшення 

внутрішньом’язового жиру поліпшується здатність в м’ясі утримувати воду 

[77]. Визначений вміст жиру в свинині залежить від місця відбору зразків 

м’яса з туші, і чим вищий вміст жиру, тим вищий вміст холестеролу [78]. 

Нашими дослідженням встановлено достовірне зниження  вмісту холестеролу 

у сироватці крові всіх дослідних груп свиней. 

На нашу думку, шо збігається із результатами дослідження інших 

вчених [226 – 229], вміст Омега-3 ПНЖК, а саме докозагексаєнової кислоти у 

кормовій добавці LG-MAX сприяє цьому процесу. 

Закордонними вченими доведено, що Омега-3 жирні кислоти 

викликають гіпотрігліцерідемічний ефект, регулюючи ліпогенез у печінці 

шляхом зниження рівня стерольного рецептору (SREBP-1c), з одночасним 

активуванням окислення жирів у печінці та скелетних м’язах і збільшення 

потоку глюкози до глікогену. Кінцевим результатом є перерозподіл 

метаболічного палива від зберігання тригліцеридів до окислення, тим самим 

зменшуючи субстрат, доступний для синтезу ліпопротеїдів низької щільності 

(ЛПНЩ). Одночасно пригнічуючи гени, що кодують білки, які стимулюють 

синтез ліпідів, і посилюючи гени, що кодують білки, які стимулюють 

окислення жирних кислот. Омега-3 жирні кислоти є більш сильнодіючими 



123 

гіпотрігліцерідеміческімі агентами, ніж Омега-6 жирні кислоти, на основі 

подвійного вуглецю. Крім того, перекисне окислення Омега-3 жирних кислот 

може знизити секрецію ЛПНЩ за рахунок стимуляції деградації 

аполіпопротеїну [226]. 

Meadus W. J. зі співавторами, досліджували Омега-3 жирні кислоти, а 

саме застосування докозагексанової кислоти до раціону свиней у вигляді сухої 

біомаси мікроводорослей Schizochytrium, для того щоб визначити фізіологічні 

зміни, пов’язані з такою годівлею. Поряд із підвищенням продуктивності 

тварин, була знижена концентрація тригліцеридів у крові. Аналіз активності 

транскрипції генів показав, що жировий обмін стимулювався в печінці і 

жировій тканині [230]. 

Численні дослідження щодо вивчення впливу на організм тварин і 

людини ПНЖК, особливо співвідношення Омега-3 до Омега-6 ПНЖК, 

доводять актуальність вибраної теми дисертаційного дослідження. 

На наступному етапі дослідження ми оцінювали жирнокислотний склад 

свинини відповідно до проведеного досліду. 

З літературних джерел відомо, що найважливішою складовою жирів  

є – насичені та ненасичені жирні кислоти (НЖК). НЖК поділяються на 

мононенасичені жирні кислоти (МНЖК) і поліненасичені жирні кислоти 

(ПНЖК). ПНЖК є незамінними, вони не синтезуються в організмі, виконуючи 

ряд найважливіших функцій: входять до складу клітинних мембран  

та інших структурних елементів тканин, беруть участь у синтезі  

простагландинів – гормональних речовин, що регулюють ряд фізіологічних 

процесів, беруть участь у розщепленні ліпопротеїнів, холестеролу, 

запобігають агрегації кров’яних тілець та утворенню тромбів, знімають 

запальні процеси, тощо [231]. 

До НЖК відносяться лінолева, ліноленова й арахідонова, яка може 

частково утворюватися в організмі з лінолевої у присутності вітаміну В6 і 

біотину. За біохімічною класифікацією лінолева кислота й продукти її 

перетворення поєднують у клас Омега-6 жирних кислот. Таким чином, до 



124 

Омега-6 жирних кислот відносяться лінолева, γ-ліноленова (С18), дигомо-γ-

ліноленова (С20) і арахідонова (С20) кислоти. Омега-3 поліненасичені жирні 

кислоти належать до класу ненасичених жирних кислот, що мають подвійний 

вуглець в омега-3 позиції, тобто у третього атома вуглецю від метилового 

кінця жирної кислоти. 

До складу Омега-3 жирів входять три незамінних жирних кислоти: 

ейкозапентаєнова (С20:5), докозагексаєнова (С22:6) та α-ліноленова (С18:3n3). 

Відомо, що потрапляння до організму ПНЖК стимулює синтез 

простогландинів, шо входять до класу ейкозаноїдів, шо впливає на ряд 

фізіологічних процесів в організмі. Власне ПНЖК родини Омега-3 та Омега-6 

найкраще здатні утворювати ейкозаноїди, і головним є підтримка їх балансу в 

раціонах харчування, а також і годівлі свиней [232, 233]. 

Важливим є те, що Омега-3 і Омега-6 жирні кислоти не 

взаємоперетворюються, володіють взаємопригнічуючими властивостями і є 

антагоністами у процесі ліпідного обміну, що визначає необхідність 

досягнення оптимального їхнього співвідношення при створенні кормових 

добавок на їх основі. Рекомендовані пропорції лежать в межах від 1:1 до 4:1. 

Дефіцит ПНЖК призводить до порушення обмінної функцїя фосфоліпідів, 

зниження здатності мембран до зв’язування, погіршення їх рухливості, що 

призводить до ряду структурних і органічних порушень – погіршення 

утворення ліпопротеїдів і ліпідного транспорту [234]. 

У даному дисертаційному дослідженні визначали вміст жирних кислот 

у свинині за проведеним науково-господарським дослідом. 

У свинині від тварин дослідної групи Д1 порівняно із контрольною, 

серед досліджуваних насичених жирних кислот встановили достовірне 

збільшення лише за вмістом пальмітинової кислоти, групи Д2 – пальмітинової 

та міристинової, а групи Д3 – пальмітинової, лауринової та міристинової 

жирних кислот. Водночас, у свинині груп Д1 і Д2 достовірно зменшувався 

вміст капронової, ундецилової, лауринової, генейкозанової та гептадеканової, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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а групи Д3 – стеаринової та гептадеканової кислот насичених жирних кислот, 

порівняно із контрольною групою. 

За всіма досліджуваними мононенасиченими жирними кислотами у 

зразках свинини тварин дослідних груп спостерігалася достовірна  

різниця. Так, у свинині групи Д1 і Д2 був достовірно більшим вміст 

пальмітоолеїнової, нервонової та ейкозенової мононенасичених жирних 

кислот, а групи Д3 – нервонової та ейкозенової кислот, ніж у контролі. 

Водночас, у свинині груп Д1 і Д2 достовірно меншим був вміст гептадеценової 

та олеїнової мононенасичених жирних кислот, а групи Д3 – олеїнової кислоти 

порівняно з контролем. 

За Омега-6 ПНЖК у свинині групи Д1 був встановлений достовірно 

більший вміст ейкозадієнової кислоти, а групи Д3 – лінолевої кислоти, ніж у 

контролі. Водночас спостерігали достовірно менший вміст у свинині групиД1 

і Д2 лінолевої кислоти, ніж у контролі. 

Серед досліджуваних Омега-3 ПНЖК встановили, що у свинині груп Д1 

і Д2 достовірно більшим був вміст ліноленової, ейкозапентаєнової, 

ейкозатрієнової та докозагексаєнової кислоти, а у групи Д3 – ліноленової та 

докозагексаєнової кислоти, ніж у контролі. 

Сумарна кількість НЖК у свинині дослідних груп була вищою на 1,6 % 

Д1 (41,293), на 4,7 % Д2 (44,474) і на 0,1 % Д3 (39,787), порівняно з контролем 

(39,678). Водночас, сумарна кількість ННЖК була дещо нижчою у свинині 

груп Д1 на 1,6 % (58,707), на 4,8 % Д2 (55,526) і на 0,1 % Д3 (60,206) була 

вищою порівняно з контролем (60,322). Таким чином, свинина від тварин 

дослідної групи Д3 і Д1 за жирнокислотним складом майже не відрізнялась від 

свинини контрольної групи свиней. Це може вказувати на регуляцію ліпідного 

обміну, особливо за присутності селену. 

У групі Д3 окрім кормової добавки LG-MAX (2,0 г/добу) був присутнім 

і селен (99 % у органічній формі) у вигляді селенометионіну та селеноцистеїну 

(Сел-Плекс). Відомо, що селен приймає участь у метаболічних процесах; 

антиоксидантних системах захисту, для гормонів, що регулюють біосинтез 
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білків; як складова м’язової тканини і анаеробного редокс-каталізу – 

нормалізує функціонування клітинних мембран, активує клітинну, 

гуморальну і фагоцитарну ланки імунітету, підвищує неспецифічну 

резистентність; впливає на експресію генів, продуктивність і відтворювані 

функції тварин. Разом з вітамінами А, С, Е він здатний блокувати дію важких 

металів, таких як кадмій, свинець і ртуть, що потрапляють в організм із 

забрудненого навколишнього середовища [29]. 

За результатами дослідження інших авторів, органічні форми селену 

ефективніші, ніж мінеральні. Вони сприяють не тільки збільшенню 

продуктивності тварин і птиці, підвищення плодючості свиноматок, 

поліпшенню конверсії корму, якості м’яса, інших показників, але і зниження 

випадків захворювань. Відмінності між органічними і неорганічними 

джерелами селену безпосередньо пов’язані з механізмами всмоктування 

речовин у шлунково-кишковому тракті та їх метаболізмом. Природні форми 

набагато краще, ніж селеніт натрію, засвоюються і утримуються в організмі 

[35]. 

Застосування селеновмісної кормової добавки в раціонах свиней 

дозволило підвищити репродуктивні якості свиноматок, відгодівельні якості 

молодняку, а отримане від дослідної групи м’ясо характеризувалось кращим 

хімічним складом і технологічними властивостями. 

Також, дослідниками доведено, що застосування органічного селену 

впливає на достовірну різницю у співвідношенні насичених жирних кислот 

[127]. 

Разом із тим, сумарна кількість Омега-3 ПНЖК була вищою у свинині 

групи Д1 на 0,12 % і на 0,25 % – групи Д2, порівняно з контролем. Водночас, у 

свинині групи Д2 сумарна кількість Омега-3 ПНЖК була вищою на 0,13 %, ніж 

у групі Д1. Це призвело до зменшення співвідношення ПНЖК (Омега-6 до 

Омега-3) порівняно з контролем, відповідно на 2,92 % (Д1) та на 5,59 % (Д2). 

Також, і у свинині групи Д3 зросла кількість Омега-3 і Омега-6 ПНЖК, 
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відповідно на 0,1 % та на 3,02 %, порівняно з контролем, однак призвело до 

збільшення співвідношення Омега-6 до Омега-3 ПНЖК на 2,9 %. 

За результатами дослідження, отриманими іноземними вченими, 

доведено, що співвідношення ПНЖК до НЖК залежить від виду, породи та 

годівлі забійних тварин [235]. 

Співвідношення між Омега-6 і Омега-3 ПНЖК становить відповідно для 

баранини, яловичини, свинини та м’яса бройлерів – 1,32:1; 2,11:1; 7,22:1 та 

16,8:1 [119]. 

Таким чином, вважаємо, що доцільним є використання кормової 

добавки LG-MAX (2,0 г/добу) у годівлі свиней, виходячи з того, що відсоток 

ННЖК (58,707) у свинині групи Д1 був вищим, ніж у групі Д2 (55,526) та за 

рахунок збільшення Омега-3 ПНЖК і зменшення Омега-6 ПНЖК, порівняно з 

контролем було меншим їх співвідношення у свинині дослідної групи Д1. 

Одним із завдань дослідження було надати оцінку якісному стану 

підшкірного жиру (шпику) свиней залежно від застосування цих кормових 

добавок. Основуючись на тому, що у будь-якому біологічному матеріалі 

закладено природні механізми окисної стабільності, які залежать від 

співвідношення фракційного складу жирнокислотних компонентів і наявності 

природних біоантиоксидантів, ці механізми продовжують працювати, як за 

технологічної обробки харчової сировини, так і за зберігання готових жирових 

продуктів [164]. 

Якісні показники підшкірного жиру свиней за застосування кормових 

добавок LG-MAX і Сел-Плекс визначали за значеннями кислотного, 

пероксидного та йодного чисел [236]. 

Встановили, що досліджувані фізико-хімічні показники підшкірного 

жиру свиней відповідали вимогам нормативних документів, включаючи 

достовірне збільшення (група Д2) пероксидного числа на 33,3 % (p<0,01), ніж 

у контролі. 

За проведеними мікробіологічними дослідженнями встановлено 

відповідність свинини дослідних і контрольної груп вимогам чинних 



128 

нормативних документів. Водночас, показник КМАФАнМ у свинині групи Д1 

був достовірно меншим на 73,1 % (р<0,001), Д3 – на 71,6 % (р<0,001) 

порівняно з показником у контрольній групі. Можемо припустити, що за 

рахунок вмісту екстракту водоростів і органічного селену у застосованих 

кормових добавках підвищується опірність організму свиней. 

Відомо, що біотестом для оцінки поживної цінності м’яса, зокрема 

свинини за якістю білків є інфузорія Tetraсhуmena pуriformis [237, 238]. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що загибель 

інфузорій Tetraсhуmena pуriformis становить від 0,22 % до 0,38 %, а щільний їх 

ріст – від 99,50 % до 99,78 %, що свідчить про відсутність токсичної дії 

препарату на мʼясо свиней дослідних груп. Разом із тим, у свинині дослідних 

груп свиней встановлений менший відсоток загиблих інфузорій, ніж у 

контролі. 

Для оцінки впливу ПНЖК і Селену на організм свиней провели 

гістологічне дослідження печінки. 

Є наукові дослідження, що Омега-3 ПНЖК знижують жирову дистрофію 

печінки у щурів [239]. 

Разом із тим оптимальний склад, дози і тривалість прийому препаратів 

Омега-3-ПНЖК досі не визначенний, але, встановлено, що за їх застосування 

співвідношення Омега-6:Омега-3 зменшується [240]. 

Відгодівля свиней кормами, що виготовлені за різними технологіями 

приготування не впливає на макро- і мікроструктуру печінки свиней [241]. 

За результатами наших досліджень встановлено, що печінка дослідних 

груп свиней за зовнішніми ознаками не відрізнялась від печінки свиней 

контрольної групи. 

За гістологічним дослідженням мікроструктури печінки свиней дослідної 

групи Д1 встановили наявність незначних дистрофічних процесів у 

гепатоцитах. Однак, найбільш вираженими дистрофічні процеси (зерниста і 

жирова інфільтративна дистрофії) та гіперемія судин всередині часточки були 

виявлені в гепатоцитах тварин групи Д2, що можна пояснити згодовуванням 
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більшої дози кормової добавки LG-MAX (4,0 г/добу). У тварин групи Д3 окрім 

виражених дистрофічних процесів в гепатоцитах (зерниста і жирова 

інфільтративна дистрофії), гіперемії судин всередині часточки і 

міжчасточкових, також встановлена лімфогістіоцитарна інфільтрація строми. 

З літературних джерел відомо, що препаратами з наночастинками селену 

проводять фармакологічну корекцію токсичної дистрофії [242]. 

Також, дослідники все частіше обирають свиню як модель тварини для 

людей. Така модель має додаткову перевагу через відносно аналогічну 

анатомію, морфологію тіла, фізіологічні та обмінні процеси у людини, а також 

високу гомологію послідовності та аналогічну хромосомну структуру з 

геномом людини порівняно з іншими домашніми видами тварин [243]. Тому 

процеси, виявлені в транскриптомі свиней, швидше схожі на процеси у 

людини. З цих причин свиня вважається хорошою моделлю тварин для 

нутригеномічних та метаболічних досліджень [244]. 

Дослідники обирають печінку свиней для вивчення обміну жирних 

кислот, модулюючи поглинання та синтез ліпідів і секрецію ліпопротеїдів, 

оскільки вона є органом, який відіграє головну роль у регуляції доступності 

ліпідів для інших тканин [245]. 

Таким чином, аналіз отриманих нами результатів щодо продуктивності, 

забійних якостей свиней, післязабійної оцінки їх туш, морфологічними та 

біохімічними показниками у цільній крові та сироватці крові, 

органолептичними, мікроскопічними, біохімічними дослідженнями свинини, 

її хімічного та жирнокислотного складу, а також якісними показниками 

підшкірного жиру, мікробіологічними показникаи і токсико-біологічною 

оцінкою свинини й мікроскопічною будовою печінки за застосування у  

годівлі молодняку свиней кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс свідчить 

про доцільність використання в годівлі свиней кормової добавки  

LG-MAX 2,0 г на добу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення наукової задачі щодо 

встановлення якості та безпечності м’яса свиней за застосування у годівлі 

молодняку свиней кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс в різних дозах. За 

результатами комплексного дослідження, аналізу показників морфологічного 

і біохімічного складу крові, продуктивності свиней та забійних показників, 

післязабійної оцінки туш, органолептичної оцінки м’яса, мікроскопії мазків-

відбитків, а також біохімічних та фізичних показників свинини, хімічного та 

жирнокислотного складу м’язової тканини, якості підшкірного жиру свиней, 

мікробіологічних показників, токсико-біологічної оцінки свинини, та даних 

гістологічного дослідження печінки свиней доведено переваги використання 

досліджуваних кормових добавок у відгодівлі свиней з дотриманням 

відповідних вимог. 

1. За застосування у годівлі свиней кормових добавок LG-MAX 

2,0 г/добу, 4,0 г/добу та 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс морфологічні та 

біохімічні показники крові свиней дослідних груп, порівняно з контрольною, 

знаходилися у фізіологічних межах, відповідно віку тварин. 

2. Згодовування свиням кормових добавок LG-MAX 2,0 г/добу, 

4,0 г/добу та 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс призвело, порівняно з контролем, у 

кінці досліду (155 доба), відповідно до збільшення живої маси свиней на 

4,92 % (р≤0,001), на 14,95 % (р≤0,001), і на 7,79 % (р≤0,001); абсолютного 

приросту на 5,47 % (р≤0,001), на 17,05 % (р≤0,001) і на 8,50 % (р≤0,001); 

відносного приросту – на 0,97 %, на 5,06 %, на 1,83 %; середньодобового 

приросту на 5,4 % (р≤0,001), на 17,04 % (р≤0,001) і на 8,51 % (р≤0,001); 

забійної маси на 5,31 % (р≤0,001), на 1,46 % (р≤0,001) і на 9,05 % (р≤0,001); 

довжини охолодженої туші на 2,71 % (р≤0,001), на 4,54 % (р≤0,001) і на 3,43 % 

(р≤0,001), відповідно, а площі «м’язового вічка» на 6,61 % (р≤0,001), на 7,93 % 

(р≤0,001) і на 4,99 % (р≤0,001) та товщини шпику на 16,32 % (р≤0,001) – у м’ясі 

свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 4,0 г/добу і на 6,95 % 
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(р≤0,001) – у м’ясі свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 

г/добу разом із Сел-Плекс. 

3. Загальна дегустаційна оцінка м’яса (23,83±0,31 балів) і бульйону 

(23,90±0,24 балів) від дослідної групи свиней, яким згодовували кормову 

добавку LG-MAX 2,0 г/добу, була вище, ніж у контролі (22,33±0,38 балів). 

Разом із тим, показник смаку м’яса у цій групі був достовірно більшим на 

13,95 % (р<0,01), порівняно з показником у контролі. Натомість, у м’ясі 

свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 4,0 г/добу, показник 

зовнішнього вигляду, запаху (аромату) та смаку був достовірно меншим 

на 17,39 % (р<0,01), на 23,40 % (р<0,01) і на 13,9 % (р<0,05), порівняно з 

контролем, відповідно. Показник зовнішнього вигляду м’яса свиней  

яким згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу разом із  

Сел-Плекс був достовірно меншим на 10,87 % (р<0,05), порівняно з 

показником у контролі. 

4. За показниками дегустаційної оцінки бульйону з м’яса дослідних 

груп свиней не встановили статистично значимої різниці із такими у контролі, 

що може свідчити про позитивний вплив досліджуваних кормових добавок на 

органолептичні показники свинини. Однак, показник запаху бульйону (у м’ясі 

групи свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 4,0 г/добу) був 

достовірно меншим на 20,8 % (р<0,01), а смаку, (у м’ясі свиней, яким 

згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс) – на 

21,74 % (р<0,05), порівняно з показниками у контролі. 

5. За мікроскопічними, біохімічними та фізичними показниками 

свинина від дослідних і контрольної груп свиней відповідала вимогам чинних 

нормативних документів щодо свіжого м’яса та отриманого від здорових 

тварин. 

6. У хімічному складі м’яса свиней дослідних груп, порівняно з 

м’ясом контрольної групи свиней, визначено зниження вологи: на 6,45 % 

(p<0,05) і збільшення вмісту жиру на 13,8 % (p<0,01) – у м’ясі свиней, яким 

згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу; збільшення сухої речовини 
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на 8,9 % (p<0,05), протеїну на 9,0 % (p<0,001) і жиру на 35 % (p<0,001) – у 

м’ясі свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 4,0 г/добу та 

протеїну на 9,7 % (p<0,001) і жиру на 14,8 % (p<0,01) – у м’ясі свиней, яким 

згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс. 

7. У м’ясі свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 

4,0 г/добу сумарна кількість поліненасичених жирних кислот Омега-3 була 

вищою на 0,13 %, ніж у м’ясі свиней, яким згодовували кормову добавку  

LG-MAX 2,0 г/добу, що призвело до зменшення співвідношення 

поліненасичених жирних кислот (Омега-6/Омега-3) на 5,59 % і на 2,92 %, 

відповідно. 

8. Фізико-хімічні показники підшкірного жиру свиней відповідали 

вимогам нормативних документів, включаючи вірогідне збільшення 

пероксидного числа жиру на 33,3 % (p<0,01) дослідної групи свиней, яким 

згодовували кормову добавку LG-MAX 4,0 г/добу, порівняно з контролем. 

9. За проведеними мікробіологічними дослідженнями встановлено 

відповідність свинини дослідних і контрольної груп вимогам ДСТУ 7158:2010, 

що підтверджує безпечність м’яса. Водночас, показник кількості мезофільних 

аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів у м’ясі свиней, яким 

згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу є достовірно меншим на 

73,1 % (р<0,001), а в м’ясі свиней, яким згодовували кормову добавку  

LG-MAX 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс – на 71,6 % (р<0,001), порівняно з 

показником у контролі. 

10. За токсико-біологічною оцінкою встановили, що загибель 

інфузорій Tetraсhуmena pуriformis становить від 0,22 % до 0,38 %, а щільний 

їх ріст – від 99,50 % до 99,78 %, що свідчить про відсутність токсичної дії 

препарату на м’ясо свиней дослідних груп. Разом із тим, у свинині дослідних 

груп свиней встановлений менший відсоток загиблих інфузорій, ніж у 

контролі. 

11. Печінка свиней дослідних груп за зовнішніми ознаками не 

відрізнялась від печінки свиней контрольної групи. Натомість, за проведеним 
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гістологічним дослідженням печінки свиней дослідної групи, яким 

згодовували кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу, встановили наявність 

поодиноких дистрофічних процесів у гепатоцитах, у печінці свиней  

дослідної групи свиней, яким згодовували кормову добавку LG-MAX 

4,0 г/добу – наявність зернистої і жирової інфільтративної дистрофії та 

гіперемії судин всередині часточки, та у печінці свиней яким згодовували 

кормову добавку LG-MAX 2,0 г/добу разом із Сел-Плекс – окрім цього, 

встановлена слабковиражена лімфогістіоцитарна інфільтрація строми. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Використовувати отримані результати досліджень спеціалістам із 

вирощування свиней, науковцям, які досліджують застосування кормових 

добавок у годівлі свиней, та викладачам під час проведення фахових 

дисциплін: гігієни тварин, ветеринарно-санітарної експертизи, гістології та 

біохімії. 

2. Застосовувати у годівлі свиней кормову добавку LG-MAX 

(2,0 г/добу), спираючись на отримані результати дослідження щодо 

збільшення продуктивності, відгодівельних показників свиней, поліпшення 

органолептичних, мікробіологічних показників і відсутності токсичності 

свинини, та наявності вмісту в м’ясі свиней поліненасичених жирних кислот 

Омега-3 у більшій кількості, ніж Омега-6. 
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