
Постановка проблеми. Відомо, що дослі-

дження та прогнозування рівня продуктив-

них якостей свиней різного віку є не повни-

ми без вивчення інтер’єрних особливостей 

піддослідних тварин, зокрема морфологічно-

го складу крові.  

У свою чергу, морфологічний склад крові 

свиней тісно пов’язаний із загальною життє-

діяльністю організму і може використовува-

тись як  показник  пристосованості тварин до 

тих чи інших умов навколишнього середови-

ща. Саме склад крові обумовлює резистент-

ність організму і безпосередньо впливає на 

продуктивні якості тварин. 

У багатьох дослідженнях встановлено, що 

існує відповідна залежність між деякими пока-

зниками крові та швидкістю росту, продуктив-

ністю свиней, їх станом здоров’я і резистентні-

стю [1]. Проте ці дані характеризуються ступе-

нем мінливості під впливом як генетипових, 

так і паратипових факторів. [2, 3, 5, 6]. 

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій, у яких розпочато розв’язання пробле-
ми. Серед механізмів природної резистентнос-

ті існують ряд захисних бар’єрів одним з яких 
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є кровоносна система, яка забезпечує два важ-

ливих механізми: клітинного захисту і неспе-

цифічного гуморального захисту. Про стан гу-

моральних механізмів природної резистентно-

сті свідчать такі показники: кількість еритро-

цитів, концентрація гемоглобіну, кількість  

лейкоцитів, лейкоцитарна формула крові, кон-

центрація загального білка і білкових фракцій 

крові в тому числі альбумінів та глобулінів, з 

них α-, β- і γ- глобулінів [8].  

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 речо-

вин, що у свою чергу впливає на рівень їх про-

дуктивності. На обмін речовин впливають ге-

нотип, стать, вік, рівень годівлі тварин тощо 

[4].   

Метою наших досліджень було вивчення 

особливостей морфологічного складу крові 

молодняку свиней при використанні різних 

технологій вирощування. 
Матеріали і методики досліджень. Дослі-

дження особливостей морфологічного складу 
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крові молодняку свиней були проведені в умо-

вах товариства з обмеженою відповідальністю 

«Агросвіт» Нікопольського району Дніпропет-

ровської області згідно схеми (табл. 1).  

Для досліджень морфологічного складу 

крові з кожної піддослідної групи було віді-

брано по 5 тварин. Відбір проб проводився 

при народженні, а також у віці 60, 120 та 210 

діб з вушної вени тварин, вранці, до початку 

годівлі. 

Для вивчення морфологічних показників 

відбирали цільну кров, стабілізовану розчином 

трилону Б (3–4 краплі на 10 мл. крові). При 

цьому проаналізовано вміст: еритроцитів,  

концентрацію гемоглобіну (гематиновий, ме-

тод Салі), лейкоцитів шляхом їх підрахунку у 

лічильній камері Горяєва, кількість тромбоци-

тів (метод Фоніо). 

Біометрична обробка результатів дослі-

джень проводились за методикою М. О. Пло-

хінського [7], з використанням середовища MS 

EXCEL. 

Результати досліджень вікової динаміки 

морфологічних показники крові піддослідного 

молодняку свиней наведені у таблиці 2. Всі 

показники знаходились у межах фізіологічної 

норми, але відрізнялись у межах груп.  

У новонароджених поросят вміст еритроци-

тів знаходився в межах норми та не відрізняв-

ся в розрізі груп. З віком вміст еритроцитів 

збільшився на 40-50 %. Слід відмітити, що за-

значений показник був найвищим у крові по-

росят, що вирощувались за класичною трифаз-

ною технологією в усі досліджувані періоди (І 

піддослідна група) і складав 4,21 – 6,32 т/л. 

При цьому потрібно зауважити, що вміст за-

значених формених елементів крові знаходив-

ся на нижній межі фізіологічної норми. Це сві-

дчить, що кровотворний орган нормально реа-

гував на парціальний тиск кисню. 

Результати досліджень свідчать, що вміст 

гемоглобіну в крові всіх піддослідних тварин 

знаходився в нормі. Проте у свиней І групи 

(трифазна традиційна технологія утримання) 

спостерігалися дещо вищі показники вмісту 

гемоглобіну. Так у віці 60 діб цей показник 

становив 119,0 г/л, що на 8,3 г/л вище ніж у 

тварин ІІІ групи. У віці 120 діб це перевищен-

ня відповідно становило 13,5 % і 16,6 %, а у 

віці 210 діб – 3,0 % і 6,3 %. Пояснити таку ди-

наміку вмісту гемоглобіну у свиней І групи 

порівняно зі свинями ІІ і ІІІ груп можна тим, 

що при традиційній трифазній технології за-

безпечуються кращі умови утримання 

(гігієнічні показники мікроклімату), що сприя-

тливо стимулює характер метаболізму. 

Як свідчать результати аналізу динаміки 

морфологічного складу крові, максимальним 

вмістом лейкоцитів характеризувалися зразки 

крові молодняку свиней у віці 120 діб. Варіа-

ція даного показника у відповідний період 

склала 14,6 – 18,6 г/л. Окрім того, зразки кро-

ві, які отримані від молодняку свиней, що ви-

рощувалися за однофазною системою, впро-

довж усього періоду досліду відзначалися най-

більшим вмістом лейкоцитів. 

Співставляючи дані, які характеризують 

енергію росту з показниками морфологічного 

складу крові свиней, можна зазначити, що ери-

троцитарні і лейкоцитарні параметри відігра-

ють важливу роль в обмінних процесах органі-

змів тварин, а паратипові чинники мають сут-

тєвий вплив на їх кількісні і якісні рівні. 

За показником швидкості осідання еритро-

цитів (ШОЕ) достовірної різниці на користь 

тих чи інших груп не встановлено. 

Разом з тим необхідно зазначити, що мікро-

кліматичні умови в цілому були сприятливими 

в усіх технологіях утримання для підтримання 

здорового статусу тварин на дорощуванні і 
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Таблиця 1. Схема дослідження  

Група Технологія вирощування 

I (контрольна) трифазна традиційна 

II (дослідна) трифазна комбінована 

III (дослідна) однофазна 



відгодівлі. У цьому сенсі зовнішній чинник не 

вплинув на зміну швидкості осідання еритро-

цитів. 

Висновки. Таким чином зовнішні умови, 

які зумовлені технологічними чинниками не 

мали суттєвого впливу на інтер’єрний статус 

тварин на дорощуванні і відгодівлі. Кожна із 

технологій при дотриманні зоогігієнічних па-

раметрів є прийнятною для отримання від сви-

ней генетично зумовленої потенційної продук-

тивності.  
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Група Еритроцити, т/л 
Лейкоцити, 

г/л 

Тромбоцити, 

г/л 

Гемоглобін, 

г/л 

ШОЕ, мм/год. 

При народженні 

І 4,21±0,09 9,56±0,34 186,4±5,94 98,6±2,27 2,4±0,15 

ІІ 4,19±0,11 9,48±0,38 192,0±3,96 101,4±4,21 2,6±0,8 

ІІІ 4,20±0,13 9,64±0,42 179,4±4,28 99,6±3,98 2,4±0,22 

60 діб 

І 4,92±0,15 14,5±0,44 169,9±4,23 119,0±7,10 2,8±0,37 

ІІ 4,86±0,14 16,2±0,39 170,4±4,64 110,3±2,91 2,4±0,24 

ІІІ 4,90±0,16 16,8±0,43 168,7±6,02 106,2±1,98 3,0±0,25 

120 діб 

І 6,24±0,21 14,6±0,48 199,3±6,45 126,0±9,76 3,7±0,25 

ІІ 5,76±0,17 18,2±0,52 194,8±5,46 111,6±7,31 2,4±0,15 

ІІІ 5,64±0,22 18,6±0,54 190,7±6,20 108,3±3,40 3,8±0,37 

210 діб 

І 6,32±0,18 15,7±0,68 208,2±7,11 136,1±6,25 6,2±0,40 

ІІ 6,02±0,31 15,8±0,40 200,0±6,15 132,2±2,62 5,8±0,52 

ІІІ 5,94±0,27 14,8±0,42 194,6±7,03 128,4±2,64 5,0±0,17 

Таблиця 2. Динаміка морфологічних показників крові молодняку свиней за різних умов 

вирощування,  X
SX ±
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ  

Повод Н. Г., Ижболдина Е. А., Грищенко С. Н. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

В статье представлены результаты изучения особенностей динамики морфологического со-

става крови молодняка свиней крупной белой породи при использовании разных технологий выра-

щивания. Все гематологические показатели, которые исследовались, находились в пределах нор-

мы. При проведении исследований были использованы современные методики. Микробиологиче-

ские условия в целом были благоприятны при всех технологиях для поддержания здорового ста-

туса животных на доращивании и откорме. Не установлена существенная разница влияния 

технологической составляющей на содержание эритроцитов, лейкоцитов и уровня гемоглобина. 
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