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У статті наводяться результати досліджень щодо впливу кормової добавки на 

основі торфу ТорВет на біохімічні показники крові поросят до та після відлучення. 
Встановлено, що застосування ТорВету протягом підсисного періоду призводить до 
підвищення в сироватці крові вмісту альбумінів, сечовини, креатиніну та загального кальцію 
на фоні зниження активності АСТ і АЛТ. Після відлучення у поросят, що отримували 
ТорВет, у сироватці крові був вищим рівень загального білка, альбумінів, глюкози та 
неорганічного фосфору. Отримані дані вказують, що застосування добавки стимулює 
білковий обмін, сприяє нормалізації функції печінки та метаболізму кальцію і фосфору. 

 
Ефективність виробництва свинини багато в чому залежить від функціонального 

стану поросят під час підсисного періоду та після відлучення. Зокрема тварини, які мають 
вищу інтенсивність росту в підсисний період та кращий розвиток під час відлучення, в 
подальшому характеризуються вищими середньодобовими приростами і більшим забійним 
виходом [4]. Крім того, новонароджені поросята мають ряд фізіологічних особливостей: 
протягом перших 3–4 тижнів від народження у них відбувається становлення систем 
терморегуляції, травлення, починає функціонувати імунна система, набуває сталості обмін 
речовин та енергії [2]. Це призводить до значного зниження резистентності поросят і 
стримує їх відлучення у ранньому віці, оскільки цей процес характеризується негативним 
впливом на фізіологічний стан та стійкість поросят до захворювань [3]. З огляду на це, 
пошук засобів, що сприяли б покращенню процесів росту та розвитку поросят у підсисний 
період та в період відлучення, підвищення їх резистентності, залишається актуальним. 

Тому метою роботи було вивчення впливу кормової добавки ТорВет на біохімічні 
показники крові поросят до та після відлучення. Дослідження проводилися в ТОВ «Агро-
Овен» Магдалинівського району Дніпропетровської області, а лабораторний етап — у НДЦ 
біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного 
аграрного університету. 

Матеріали і методи. Для досліджень було сформовано за принципом аналогічних 
груп дві групи новонароджених поросят по 180 тварин у кожній. Поросята контрольної 
групи утримувалися за загальноприйнятою в господарстві технологією, а дослідної — 
додатково до основного раціону отримували, починаючи з 3-ї доби життя кормову добавку 
ТорВет у рекомендованих дозах протягом всього підсисного періоду. Відбір проб крові для 
дослідження проводили у 8 тварин-аналогів з кожної із груп з яремної вени за 3 доби до та 
через 3 доби після відлучення, що проводилося на 28 добу життя. 

У відібраних зразках крові досліджували вміст загального білка — біуретовим 
методом, альбумінів — за Doumas, сечовини — ферментативно, креатиніну — за Поппером, 
загального кальцію — комплексонометрично, неорганічного фосфору — за Фіске-Субарроу 
в модифікації Івановського, глюкози — глюкозооксидазним методом, концентрацію 
загальних ліпопротеїдів — турбодиметрично. Активність АлАТ і АсАТ визначали за 
Райтманом-Френкелем, лужної фосфатази — за Кінгом-Армстронгом.  
_____________________________ 
* Науковий керівник — доктор біологічних наук, професор В. Г. Грибан 



Результати та обговорення. Проведені дослідження показали, що згодовування 
ТорВету в підсисний період стимулює синтетичну активність печінки, що виявляється 
підвищенням вмісту альбумінів на 15,9 % (Р<0,05; табл. 1).  

Таблиця 1 
Біохімічні показники сироватки крові поросят до відлучення (M±m, n = 8) 

 
Показник Контрольна група Дослідна група 

Білок загальний, г/л 65,24±1,51 65,09±0,66 
Альбуміни, г/л 28,75±1,47 33,33±0,92* 
Глобуліни, г/л 36,49±2,40 31,76±1,04 
Білковий коефіцієнт, од. 0,82±0,09 1,06±0,06* 
Сечовина, ммоль/л 1,95±0,17 3,57±0,30*** 
Креатинін, мкмоль/л 132,06±8,43 176,02±4,58*** 
Глюкоза, ммоль/л 7,58±0,34 7,51±0,45 
Ліпопротеїди загальні, мг% 151,5±6,80 147,04±7,50 
Кальцій загальний, ммоль/л 2,23±0,05 2,40±0,05* 
Фосфор неорганічний, ммоль/л 3,10±0,09 2,50±0,02*** 
Співвідношення Са/Р 0,72±0,03 0,96±0,03*** 

 
Примітка: * — Р<0,05; *** — Р<0,001 у відношенні до контрольної групи 

 
Застосована добавка посилює білковий метаболізм, про що свідчить підвищення 

рівню сечовини як кінцевого продукту метаболізму білків (на 83,1 %; Р<0,001). Враховуючи 
зростання концентрації креатиніну, рівень якого знаходиться в межах норми, на 33,3 % 
(Р<0,001), а також той факт, що цей метаболіт позитивно корелює з інтенсивністю 
нарощування м’язової тканини, можна припустити вищу інтенсивність синтетичних процесів 
саме у м’язах.  

ТорВет виявив позитивну дію і на показники мінерального обміну. Зокрема, в 
сироватці крові поросят дослідної групи концентрація кальцію була вищою на 7,6 % 
(Р<0,05), а неорганічного фосфору, навпаки, меншою (на 19,3 %; Р<0,001).  

Оцінюючи ферментативну активність сироватки крові, варто зазначити, що 
концентрація гепатоспецифічних ферментів — АЛТ і АСТ, у дослідних тварин була 
вірогідно нижчою (відповідно на 19,9 % та 30,1 %). Активність лужної фосфатази 
знаходилася на однаковому рівні у поросят обох груп (рис. 1).   
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Рис. 1. Активність АЛТ, АСТ та лужної фосфатази в сироватці крові поросят до відлучення (Од/л, n=8) 

 
Після відлучення поросят вміст загального білка в сироватці крові виявився вищим на 

19,3 % (Р<0,05) у тварин, яким у підсисний період згодовували ТорВет (табл. 2). Аналіз 
вмісту окремих фракцій показує вищий вміст альбумінів у дослідних поросят, як це 
спостерігалося до їх відлучення. Поряд із цим, концентрація глобулінів у поросят дослідної 
групи мала тенденцію до зростання у відношенні до попередніх досліджень.  

 



Таблиця 2 
Біохімічні показники сироватки крові поросят після відлучення (M±m, n = 8) 

 
Показник Контрольна група Дослідна група 

Білок загальний, г/л 59,34±1,41▲ 70,81±3,23** 
Альбуміни, г/л 27,15±0,64 32,55±1,73* 
Глобуліни, г/л 32,19±1,45 38,26±3,84 
Білковий коефіцієнт, од. 0,85±0,05 0,91±0,11 
Сечовина, ммоль/л 3,73±0,34▲▲▲ 4,63±0,50 
Креатинін, мкмоль/л 172,47±6,15▲▲ 148,17±11,54 
Глюкоза, ммоль/л 4,78±0,17▲▲▲ 6,38±0,69* 
Ліпопротеїди загальні, мг% 771,33±31,69▲▲▲ 817,03±55,73▲▲▲ 
Кальцій загальний, ммоль/л 2,34±0,09 2,34±0,11 
Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,67±0,17▲▲▲ 2,26±0,17* 
Співвідношення Са/Р 1,50±0,17▲▲▲ 1,09±0,12 

 
Примітка * — Р<0,05; ** — Р<0,01 у відношенні до контрольної групи; 
▲ — Р<0,05; ▲▲ — Р<0,01; ▲▲▲ — Р<0,001 у відношенні до значення показника до відлучення 

відповідної групи поросят  
 

Концентрація креатиніну у контрольних тварин після відлучення зросла, тоді як у 
дослідних, навпаки, мала тенденцію до зниження. Це можна пов’язати з наслідками 
відлучного стресу. Напевне, у контрольних тварин посилився розпад міофібрилярних білків, 
тоді як у дослідних — знизилася інтенсивність обмінних процесів у м’язовій тканині, що 
пояснюється дією гормональних чинників, у першу чергу, глюкокортикоїдів. На тлі стресу 
організм мобілізує енергетичні субстрати, що спостерігалося і в наших дослідженнях: вміст 
глюкози у поросят обох груп, який не відрізнявся до відлучення, через 3 доби знизився у 
контрольних і дослідних тварин на відповідно на 36,9 % (Р<0,001) і 15,0 %. Однак, у наших 
дослідженнях концентрація глюкози виявилася вищою після відлучення у поросят, яким 
згодовували ТорВет (на 33,5 %; Р<0,05). Отже, в умовах стресу відлучення дослідні поросята 
мають кращу адаптивну здатність.  

Активність ферментів переамінування після відлучення поросят залишалася 
незмінною у дослідних поросят (рис. 2), тоді як у контрольних за дії добавки відзначено 
зменшення активності АСТ на 35,1 % (Р<0,05).  
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Рис. 2. Активність АЛТ, АСТ та ЛФ у сироватці крові поросят після відлучення (Од/л, n=8) 

 
Це може свідчити не лише про зростання функціонального навантаження на печінку, 

але й про початкові стадії розвитку гепатодистрофії, що характеризуються поступовим 
зниженням активності ферментів переамінування [4].  

Аналізуючи показники мінерального обміну, варто відзначити незмінний рівень 
загального кальцію відносно до передвідлучного періоду в контрольних тварин і незначне 
його зниження у дослідних, у результаті чого міжгрупової різниці не встановлено (табл. 2). 
Поряд із цим, концентрація неорганічного фосфору внаслідок відлучення зменшилася у двох 



групах, що було більш виражене у контрольних поросят. У результаті після відлучення 
рівень цього макроелементу був вищим у крові поросят, яким згодовували ТорВет, на 35,3 % 
(Р<0,05). 

 
В И С Н О В К И 

 
Згодовування ТорВету поросятам у підсисний період стимулює білковий обмін, 

сприяє нормалізації функції печінки та метаболізму кальцію і фосфору.  
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження щодо механізмів дії 

добавки та її ефективності при застосуванні іншим технологічним групам свиней.  
 

THE INFLUENCE OF TORVET ON BIOCHEMICAL INDEXES OF PIGLETS’  
BLOOD BEFORE AND AFTER WEANING 

 
V. Yefimov, K. Kostyushkevych, V. Rakytyans’kyy 

 
S U M M A R Y 

 
In the article presents results of research on the impact of feed additives based on peat 

TorVet on biochemical blood parameters in piglets before and after weaning. It is established that 
the use TorVetu during suckling period leads to increase in serum albumin content, urea, creatinine 
and total calcium and decrease of activity AST and ALT. After weaning, the piglets that received 
TorVet in serum was higher levels of total protein, albumin, glucose and inorganic phosphorus. 
These data indicate that the use of additives stimulates protein metabolism, normalized of liver 
function and metabolism of calcium and phosphorus. 

 
ВЛИЯНИЕ ТОРВЕТА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КРОВИ ПОРОСЯТ ПРИ ОТЪЕМЕ 
 

В. Г. Ефимов, К. Л. Костюшкевич, В. Н. Ракитянский 
 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В статье приведены результаты исследований по влиянию кормовой добавки на 
основе торфа ТорВет на биохимические показатели крови поросят до и после отъема. 
Установлено, что применение ТорВета в течение подсосного периода приводит к 
повышению в сыворотке крови содержания альбуминов, мочевины, креатинина и общего 
кальция на фоне снижения активности АСТ и АЛТ. После отъема у поросят, получавших 
ТорВет, в сыворотке крови был выше уровень общего белка, альбуминов, глюкозы и 
неорганического фосфора. Полученные данные указывают, что применение добавки 
стимулирует белковый обмен, способствует нормализации функции печени, а также 
кальций-фосфорного обмена. 
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