
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

№ 3 • 2013 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 129

УДК 619:616-098:636.4 
© 2013 

Панікар І. І., кандидат ветеринарних наук 
Полтавська державна аграрна академія 

БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОРОСЯТ  
ПЕРШОЇ ДОБИ ЖИТТЯ 

Рецензент – доктор ветеринарних наук В. О. Євстаф′єва 

Ключові слова: поросята, біохімічні показни-
ки, білок, сечовина, білірубін. 

Постановка проблеми. Збереження здоров’я 
молодняку сільськогосподарських тварин у ран-
ньому віці є однією з найактуальніших проблем 
тваринництва України. Стабільність внутрішнього 
середовища організму тварин безпосередньо зале-
жить від екологічних, техногенних та годівельних 
чинників зовнішнього середовища, що мають без-
посередній вплив на формування й функціонуван-
ня різних систем організму [4, 5]. Економічні втра-
ти від захворювань та загибелі продуктивного  
поголів’я, передусім молодняку, досить значні.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У господарствах України в перші 8 тижнів життя 
гине до 25 % отриманого приплоду поросят.  
Серед незаразної патології 80 % припадає на 
шлунково-кишкові та респіраторні захворюван-
ня тварин. Це зумовлено низьким рівнем їх рези-
стентності внаслідок недостатньої та неповно-
цінної годівлі, незадовільних умов утримання 
свиноматок у період вагітності, що призводить 
до порушення ембріонального розвитку, зни-
ження вмісту імуноглобулінів, імунокомпетент-
них клітин, вітамінів, макро- і мікроелементів у 
молозиві та молоці [10, 12–15]. Встановлено: що 
чим коротший інтервал між народженням і пер-
шим прийомом молозива, тим швидше імуно-
глобуліни, що знаходяться в ньому, всмоктують-
ся в незміненому вигляді й забезпечують рівень 

колострального імунітету й профілактику шлун-
ково-кишкових захворювань [1]. 
Метою даної роботи було встановлення рівня 

показників білкового обміну та активності інди-
каторних ферментів за результатами біохімічних 
досліджень сироватки крові новонароджених 
поросят до початку вживання молозива в порів-
нянні з клінічно здоровими поросятами першої 
доби життя, які вживали молозиво. 
Завдання роботи: порівняння біохімічних  

показників крові поросят до початку вживання 
молозива та поросят першої доби життя. 
Матеріали і методи дослідження. Було обсте-

жено 10 поросят однієї породи, 5 клінічно здоро-
вих новонароджених – до вживання молозива  
(I група) і 5 – клінічно здорових першої доби жит-
тя (II група), які утримувались в умовах одного й 
того ж господарства. У сироватці крові тварин 
обох дослідних груп одноразово визначали вміст 
біохімічних показників (загального білка, альбумі-
нів, глобулінів, сечовини, сечової кислоти, креати-
ніну, загального білірубіну і його фракцій, тимоло-
ву пробу та концентрацію глюкози). Результати 
визначали за загальноприйнятими методиками [2]. 
Дослідження проводили на базі клініко-діагнос-
тичної лабораторії «Медичні дослідження», Свідо-
цтво про Атестацію лабораторії №040-09 від 
23.03.2009 року. Результати досліджень підлягали 
статистичній обробці. Достовірність відмінностей 
середніх величин визначали за допомогою крите-
рію Стьюдента-Фішера. 
Дослідження виконувалося відповідно до 

принципів Гельсінської декларації, прийнятої 
Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної 
асоціації (2000), Законом України «Про захист тва-
рин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 
року №3447. 
Результати досліджень. За результатом про-

ведених нами попередніх досліджень, а також за 
даними інших авторів, можна стверджувати, що 
у тварин перших годин життя до прийому моло-
зива спостерігається фізіологічна гіпопротеіне-
мія [7, 9, 11]. Корабльова Т. Р. (1997) у своїх ро-
ботах вказує на той факт, що в перші 12–24 години 

Рівень майже всіх показників клінічного метаболі-
зму, а особливо білкових фракцій, у сироватці крові 
поросят у «домолозивному» періоді значно відріз-
няється від показників поросят першої доби 

життя, які отримували молозиво. Зміна показни-
ків білкового обміну пов’язана з надходженням в 
організм білків молозива. Підвищення активності 
АлАт, ЛДГ рівня вмісту глюкози, концентрації 
загального білірубіну за зниження лужної фосфа-
тази та сечовини в крові свідчить про стресовий 
стан організму, що можна пояснити стресовим 
фактором, отриманим організмом під час та 

відразу після народження. 
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після народження слизова оболонка тонкої кишки 
має високу проникливість, що обумовлює проник-
нення імуноглобулінів молозива в кровоносне рус-
ло, забезпечуючи тим самим як колостральний 
імунітет, із загально прийнятої точки зору, так і 
стимулюючи становлення власної системи органів 
імунного захисту, і є пусковим механізмом [3]. 
Про високу проникність стінки кишечнику для 

білків молозива свідчить підвищення концентрації 
загального білку у сироватці крові поросят першої 
доби життя після прийому молозива. Так, встанов-
лено, що після надходження в організм новонаро-
джених поросят молозива, рівень загального білку 
в сироватці крові збільшується на 37 %. Кількість 
альбумінів у тварин цієї групи становила 50 % від 
кількості загального білка й була на 30 % меншою 
за таку в поросят першої групи. Ймовірно, така 
гіперальбумінемія має відносний характер і зумов-
лена тим, що поросята не одержували не лише по-
живних речовин у «домолозивному» періоді, але й 
необхідної кількості рідини. 
З надходженням молозива в організм у поро-

сят зростає вміст глобулінів на 30 %, що відпові-
дно відбивається на рівні А/Г коефіцієнта, а саме 
зменшення показника з 4,2 до 1,014. 
Нами зафіксовано зниження вмісту сечовини 

до верхньої межі норми молодняку даного виду 
тварин (із 8,7 до 5,9 ммоль/л) та креатиніну  
(з 123,57 до 82). Зменшення кількості небілкових 
азотистих компонентів крові вказує на активіза-
цію секреторної функції нирок і роботи печінки 
у поросят, починаючи з перших годин життя. 
Концентрація загального білірубіну у тварин 

другої групи більше ніж удвічі переважно за ра-
хунок збільшення непрямого білірубіну.  
Це явище отримало назву фізіологічна (транзи-
торна) жовтяниця. Цей стан належить до так 
званих пограничних станів новонароджених.  
За своїм характером цей вид жовтяниці відно-
ситься до кон′югаційного. В основі цього проце-
су лежить перебудова системи гемоглобіну, що 
має місце після народження. Справа в тому, що 
гемоглобін плода відрізняється від гемоглобіну 
дорослого організму: під час внутрішньоутроб-
ного розвитку в організмі переважає гемоглобін 
F (HbF) (він краще зв'язує кисень), у порівнянні 
зі «звичайним», дорослим гемоглобіном A 
(HbA), за рахунок чого й відбувається перехід 
кисню від материнських еритроцитів до еритро-
цитів плода. Невдовзі після народження організм 
починає інтенсивно руйнувати HbF із тим, аби 
синтезувати HbA. Природно, процес розпаду 
гемоглобіну приводить до утворення непрямого 
білірубіну. Поскільки зв'язувальна здатність  

печінки в цьому віці невелика, концентрація біліру-
біну в крові починає поступово наростати [15]. 
У нормі вміст глюкози в сироватці крові сви-

ней коливається в межах 4,72–8,33 ммоль/л.  
Новонароджене порося має досить обмежений 
запас глікогену, головним чином, у печінці [8]. 
Після надходження в організм поросят молозива 
кількість глікогену збільшилася майже втричі,  
а саме з 2,67 до 5,88 ммоль/л. 
У «домолозивному» періоді активність АлАТ і 

АсАТ у сироватці крові поросят нижча, ніж у 
тварин, які вживали молозиво, а саме у 4,5 та 5,6 
рази. Відповідно, коефіцієнт Де-Рітіса був ви-
щим у поросят другої групи у 1,2 разу. 
Активність ГГТП, лужної фосфатази та  

α-амілази суттєво не відрізнялась. 
Активність загальної ЛДГ– представника кла-

су оксидоредуктаз – у тварин у «домолозивно-
му» періоді нижча у 1,4 разу, ніж у поросят після 
вживання молозива, що свідчить про низький 
рівень гліколізу й узгоджується з наявністю гі-
поглікемії. Навіть у короткий період життя після 
народження спостерігається зростання (у 1,7 ра-
зу) активності загальної КФК, що може свідчити 
про активізацію роботи м’язової тканини. 
На нашу думку, зростання вмісту тригліцери-

дів у 2,5 разу та холестеролу у 1,7 є показником 
більш активного синтезу нейтральних ліпідів у 
тварин, які отримали молозиво. 
Спостерігається зниження вмісту глікопротеі-

ну серомукоїда з 0,16 до 0,124 ум. од. 
Концентрація загального сироваткового кальцію 

в поросят обох груп не відрізнялась і співпадала з 
даними, отриманими нами раніше щодо поросят  
4-місячного віку (2,56±0,03 ммоль/л). Тобто, рівень 
загального кальцію в сироватці крові вже був ста-
лою величиною, починаючи від самого народження 
поросяти, – 2,63±0,05 ммоль/л. Концентрація не-
органічного фосфору, навпаки, виявилася біль-
шою на 32 % у тварин старшої вікової групи. 
Таким чином, рівень майже всіх показників клі-

нічного метаболізму (собливо білкових фракцій) у 
сироватці крові поросят у «домолозивному» пері-
оді значно відрізняється від показників поросят 
першої доби життя, які отримували молозиво. Змі-
на показників білкового обміну пов’язана з надхо-
дженням в організм білків молозива. Можна при-
пустити, що підвищення активності АлАТ, ЛДГ 
рівня вмісту глюкози, концентрації загального  
білірубіну при зниженні лужної фосфатази та се-
човини в крові у поросят першої доби життя 
пов’язано зі стресовим фактором, отриманим  
організмом під час та відразу після пологів. 
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Біохімічні показники поросят першої доби життя 
Показник I група II група 

Загальний білок, г/л 34,57±0,92 55±0,89 
Альбуміни, г/л  27,4±0,24 
Глобуліни, г/л  27,4±0,98 
Альбумін, % 80,7±0,28 50,24±1,02 
Глобулін, % 19,3±0,28 49,76±1,02 

А/Г коефіцієнт 4,2±0,07 1,014±0,04 
Сечовина, ммоль/л 8,7±0,22 5,9±0,21 
Креатинін, мкмоль/л 123,57±4,53 82±3,36 

Білірубін загальний, мкмоль/л 8,01±0,06 18±0,89 
Білірубін прямий, мкмоль/л 3,07±0,05 4,4±0,4 
Білірубін непрямий, мкмоль/л 4,94±0,1 13,6±0,6 

Тимолова проба, Од SH 2,27±0,12 2,16±0,07 
Глюкоза, ммоль/л 2,67±0,12 6,88±0,3 

АлАТ, од/л 13,99±1,73 63,8±1,74 
АсАТ, од/л 23,56±3,31 132±4,85 

Коеф. Де-Рітіса 1,71±0,17 2,09±0,13 
ГГТП, од/л 82,43±6,44 98±5,45 

Лужна фосфатаза, од/л 2448,6±93,87 2266,2±148,5 
α-амілаза, од/л 3425,1±246,83 3446,2±41,8 
КФК, од/л 264,7±45,07 478,2±35,95 
ЛДГ, од/л 932,1±118,66 1414,2±103,35 

Холестерин, ммоль/л 1,11±0,10 1,876±0,098 
Тригліцериди, ммоль/л 0,50±0,03 1,266±0,17 
Серомукоїд, ум. од. 0,16±0,02 0,124±0,005 
Кальцій, ммоль/л 2,63±0,05 2,636±0,026 

Неорг. фосфор, ммоль/л 1,2±0,07 1,758±0,05 
 
Висновки: 
1. Рівень більшості показників клінічного ме-

таболізму, передусім, білкових фракцій, у сиро-
ватці крові поросят у «домолозивному» періоді 
значно відрізняється від показників поросят 
першої доби життя, які отримували молозиво. 

2. Зміна показників білкового обміну у поро-
сят першої доби життя пов’язана з надходжен-
ням в організм імунних білків молозива, що при-

зводить до збільшення концентрації загального 
білка (на 37 %), вмісту глобулінів (на 30 %),  
зменшення альбумінів (на 30 %). 

3. Підвищення активності АлАТ, ЛДГ вмісту 
глюкози, концентрації загального білірубіну за 
зниження активності лужної фосфатази та кон-
центрації сечовини в крові, ймовірно, пов’язані з 
дією стресового фактора на організм під час та 
відразу після пологів. 
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