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У статті наводяться результати досліджень щодо впливу кормової добавки L-
карнітину на біохімічні показники крові поросят до та після відлучення. Встановлено, що 
застосування добавки протягом підсисного періоду призводить до підвищення в сироватці 
крові вмісту альбумінів, сечовини і глюкози на фоні зниження рівня загального кальцію та 
активності АСТ і АЛТ. Після відлучення в сироватці крові поросят, що отримували добавку, 
був вищим рівень загального білка, альбумінів, глюкози, але нижчою активність АСТ і АЛТ, а 
також концентрація неорганічного фосфору і креатиніну. Отримані дані свідчать, що 
застосування L-карнітину підвищує адаптивну здатність поросят в період відлучення за 
рахунок стимулювання білкового обміну, нормалізації функції печінки та підвищення рівню 
глюкози.  

 
Рентабельність сучасного свинарства залежить від багатьох чинників, зокрема, від 

рівня продуктивності і резистентності тварин. Водночас, сучасні технологічні схеми 
вирощування свиней передбачають низку прийомів, які зумовлюють негативний вплив на 
організм та сприяють підвищенню захворюваності. Серед них, беззаперечно, перше місце 
займає раннє відлучення поросят [9]. Зважаючи, що в цей період організм поросят з 
фізіологічної точки зору є остаточно не сформованим, виникає потреба у пошук засобів, які 
сприяли б швидшій постнатальній адаптації тварин [1, 10]. Серед них нашу увагу привернув 
L-карнітин, застосування якого рядом дослідників та нами в попередніх дослідах показало 
стимулюючий ефект щодо підвищення адаптивної здатності [4, 5, 7, 11]. 

Метою цієї роботи було встановити зміни в період відлучення біохімічного складу 
крові поросят, які отримували препарат L-карнітину в підсисний період.  

Матеріали і методи. Робота виконувалася в ТОВ «Агро-Овен» Магдалинівського 
району Дніпропетровської області та в лабораторії клінічної біохімії НДЦ біобезпеки та 
екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського ДАУ. 

Під час переведення до пологового відділення за принципом аналогів з урахуванням 
породи, маси та кількості опоросів було сформовано дві групи по 18 свиноматок. Після 
опоросів від свиноматок обох груп було отримано майже однакову кількість поросят: 188 — 
у контрольній та 190 — в дослідній. Поросятам обох груп під час підсисного періоду, 
починаючи з п’ятої доби життя, згодовували престартерний комбікорм. Відлучення поросят 
проводили в 28-добовому віці. 

Поросятам дослідної групи до складу комбікорму було введено «Карнікінг» 
(виробництво LAH, Німеччина), що містить 50 % L-карнітину, із розрахунку 500 г/т 
комбікорму. Друга група слугувала контролем. Годівля та утримання тварин здійснювалися 
відповідно до встановлених вимог. 

Кров для досліджень відбирали у 10 поросят з кожної групи за три доби до та через 
три доби після відлучення до вранішньої годівлі із орбітального синуса. 

У сироватці крові поросят визначали вміст: загального білка — біуретовим методом; 
альбумінів — за реакцією з бромкрезоловим зеленим; сечовини — уреазним методом; 
креатиніну — за кольоровою реакцією Яффе; загального кальцію — за реакцією з о-
крезолфталеїн комплексоном; неорганічного фосфору — за Фіске-Субарроу; глюкози — 
глюкозооксидазним методом. Активність АЛТ і АСТ визначали за Райтманом-Френкелем. 
Отримані дані обробляли статистично з використанням критерію вірогідності Стьюдента.  



Результати й обговорення. Порівнюючи біохімічні показники сироватки крові 
поросят до відлучення (табл. 1), варто відзначити вищий рівень альбумінів на 34,7 % (Р<0,05) 
та сечовини на 76,1 % (Р<0,01) у сироватці крові дослідних поросят. Очевидно, за рахунок L-
карнітину посилюється використання енергії жирних кислот в процесах синтезу білка та 
підвищується його інтенсивність. Нами також не виключається і посилення абсорбції 
амінокислот в травному каналі, оскільки цей процес є енергозалежним. 

На підвищене використання жирних кислот в обміні енергії, на нашу думку, вказує 
також достатньо вищий (на 76,9 % вищий від контролю, Р<0,001) рівень глюкози в крові 
дослідних поросят до відлучення. 

Отримані дані дозволяють також стверджувати про гепатопротекторний вплив L-
карнітину, що виявляється зниженням активності АСТ та АЛТ. Одночасно з цим, у 
контрольних тварин у 50 % випадків спостерігається підвищений рівень АСТ і у 100 % — 
АЛТ, що є ознакою розвитку гепатодистрофії, яка після відлучення може розвиватись у 
значної кількості тварин [3]. 

Таблиця 1 
 

Біохімічні показники у плазмі крові поросят до відлучення за дії L-карнітину (n=10) 
 

Показники 
Група тварин 

контрольна дослідна 

Загальний білок, г/л M±m 53,07±1,47 57,39±2,79 
lim 45,13–57,57 42,64–68,14 

Альбуміни, г/л M±m 20,89±0,96 28,13±1,74*** 
lim 14,4–24,01 20,75–39,69 

Глобуліни, г/л M±m 32,18±1,43 29,26±3,08 
lim 24,25–38,15 17,54–43,91 

АСТ, ммоль/год·л M±m 1,04±0,10 0,70±0,13 
lim 0,55–1,61 0,34–1,47 

АЛТ, ммоль/год·л M±m 1,08±0,04 0,52±0,11*** 
lim 0,94–1,25 0,18–1,15 

Глюкоза, ммоль/л M±m 4,85±0,10 8,58±0,44*** 
lim 4,24–5,24 6,45–10,41 

Кальцій загальний, ммоль/л M±m 2,49±0,05 2,14±0,05** 
lim 2,19–2,67 1,93–2,25 

Фосфор неорганічний, ммоль/л M±m 2,78±0,26 3,38±0,13 
lim 1,72–4,43 2,53–3,91 

Сечовина, ммоль/л M±m 1,84±0,11 3,24±0,54* 
lim 1,47–2,31 1,35–6,66 

Креатинін, мкмоль/л M±m 101,51±2,69 108,96±3,21 
lim 94,31–116,8 97,74–126,40 

 
Примітка: * — Р≤0,05; ** — Р≤0,01; *** — Р≤0,001 у відношенні до контролю 

 
Крім того, у дослідних тварин відзначений нижчий рівень кальцію, який, проте, був в 

межах фізіологічних значень. Поряд із цим, вірогідної різниці між концентрацією 
неорганічного фосфору між контрольними і дослідними тваринами нами не встановлено. На 
тлі дії відлучного стресу в сироватці крові поросят дослідної групи (табл. 2) спостерігали 
вищий на 12,5 % (Р<0,05) рівень загального білка та на 29,7 % (Р<0,001) — альбумінів. 
Причиною цього, на нашу думку, є вища інтенсивність синтезу білків в печінці.  

Відлучення призвело до зростання активності досліджених ферментів переамінування 
в сироватці крові поросят обох груп. Однак, у дослідних тварин вони залишились на 
нижчому рівні, що може вказувати на менше використання амінокислот у енергетичних 
процесах. Крім того, відлучення, згідно з літературними даними, завдає негативного впливу 
на структуру та функціональну активність гепатоцитів у поросят. Тому, на підставі 
одержаних даних, вважаємо, що L-карнітин може використовуватися як ефективний засіб 
профілактики гепатодистрофії у поросят після відлучення, на що вказують й інші 
дослідники [7, 8]. 

 



Таблиця 2 
 

Біохімічні показники у плазмі крові поросят після відлучення за дії L-карнітину (M±m, n=10) 
 

Показники Група тварин 
контрольна дослідна 

Загальний білок, г/л M±m 55,25±0,71 62,18±2,73* 
lim 53,09–57,77 53,19–78,04 

Альбуміни, г/л M±m 24,08±1,40 31,24±0,99*** 
lim 15,96–30,5 27,93–36,24 

Глобуліни, г/л M±m 31,17±1,28 30,94±3,34 
lim 25,37–37,23 16,95–50,11 

АСТ, ммоль/год·л M±m 1,21±0,16 1,12±0,22** 
lim 0,59–1,94 0,31–2,10 

АЛТ, ммоль/год·л M±m 1,41±0,09°°° 1,15±0,07* °°° 
lim 0,84–1,93 0,96–1,27 

Глюкоза, ммоль/л M±m 5,54±0,33 6,75±0,32* °° 
lim 4,05–7,35 5,44–8,35 

Кальцій загальний, ммоль/л M±m 2,51±0,03 2,47±0,03°°° 
lim 2,44–2,62 2,38–2,64 

Фосфор неорганічний, ммоль/л M±m 2,88±0,11 2,37±0,15* °°° 
lim 2,52–3,42 1,69–3,06 

Сечовина, ммоль/л M±m 2,43±0,23° 4,26±0,27 
lim 1,52–3,79 3,29–5,49 

Креатинін, мкмоль/л M±m 118,06±4,27°° 95,29±6,84* 
lim 103,7–133,5 66,75131,10 

 
Примітка: * — Р≤0,05; ** — Р≤0,01; *** — Р≤0,001 у відношенні до контролю; ° — Р≤0,05; °° — 

Р≤0,01; °°° — Р≤0,001 у відношенні до відлучення 
 
Проведені дослідження дозволяють припустити, що основним джерелом енергії для 

забезпечення процесів адаптації поросят дослідної групи є глюкоза, рівень якої знижується 
по відношенню до відлучення на 21,3 % (Р<0,01). Водночас, нами відзначено вірогідно 
вищий (на 21,8 %, Р<0,001) рівень цього моносахариду у крові поросят, яким згодовували L-
карнітин, що може вказувати на інтенсивне використання жирних кислот як додаткового 
джерела енергії, що стимулюється L-карнітином [6]. 

На нашу думку, процес повної утилізації жирних кислот з утворенням енергії 
потребує, з одного боку, більшого споживання глюкози тканинами з метою утворення 
піровиноградної і щавлевооцтової кислот для включення утвореного внаслідок β-окиснення 
жирних кислот ацетил-КоА в цикл трикарбонових кислот. З іншого боку, цикл Кребса 
перебігає лише за умови достатньої забезпеченості тканин киснем. За нашими даними, L-
карнітин забезпечує і відносно високий вміст глюкози в крові, і зумовлює зростання кисневої 
ємності крові [2], що дозволяє підвищити ефективність енергетичного забезпечення тканин 
саме за рахунок жирних кислот на тлі їх посиленого перенесення на внутрішню мембрану 
мітохондрій за допомогою L-карнітину. 

Одночасно з цим, наші дані опосередковано можуть свідчити і про посилення 
процесів спряження окиснення і фосфорилювання в мембранах мітохондрій. На це може 
вказувати нижчий у порівнянні з контролем на 17,7 % (Р<0,05) рівень неорганічного фосфату 
в сироватці крові тварин дослідної групи після відлучення. Можливо, це пов’язане з більшим 
використанням фосфору в процесі синтезу макроергічних сполук, в першу чергу, АТФ (що 
особливо актуально для організму в умовах підвищених витрат енергії на тлі стресу). Це 
припущення, гадаємо, має право на існування, але потребує подальшого експериментального 
підтвердження. 

Збільшення вмісту кальцію після відлучення в сироватці крові поросят, які 
отримували добавку, може бути пов’язане з підвищенням рівню гуморальної ланки 
неспецифічного захисту організму, в якій кальцію відводиться значна роль і що 
опосередковано підтверджується відзначеним нами вищим рівнем лімфоцитів [2]. Крім того, 
іони кальцію використовуються і в інших фізіологічних процесах, зокрема, передачі 



нервового збудження, скороченні м’язів тощо, а тому їх рівень під час стресу має 
знаходитись на достатньому рівні. З іншого боку, це може бути і наслідком зниження 
інтенсивності насичення кісток солями кальцію, отже, можна припустити, що на тлі стресу 
інтенсивність цього процесу знижена. 

Результати наших досліджень свідчать, що відлучний стрес стимулює катаболізм 
білків в організмі поросят, на що вказує зростання рівню сечовини у поросят обох груп після 
відлучення: на 32,1 % (Р<0,001) у контрольній та на 31,5 % — у дослідній. Поряд із цим, 
вміст креатиніну внаслідок стресу у контрольних тварин підвищується на 16,3 % (Р<0,01), а 
у дослідних, навпаки, знижується на 12,5 %. Можливо, це свідчить про катаболізм 
міофібрилярних білків у контрольних тварин, тоді як у дослідних L-карітин забезпечує 
високий рівень ресинтезу креатинфосфату у м’язовій тканині. 

Таким чином, проведені нами дослідження вказують на позитивні зміни біохімічних 
показників сироватки крові поросят після згодовування впродовж підсисного періоду 
добавки L-карнітину.  

В И С Н О В К И 
 

За дії L-карнітину в підсисний період у поросят стимулюється синтез білків у печінці 
(рівень альбумінів підвищується на 29,7 %), та покращується її функціональний стан 
(активність АСТ і АЛТ знижується на 7,4 і 18,4 % відповідно). Вплив добавки 
характеризується перерозподілом енергетичних субстратів в організмі, що призводить до 
підвищеного рівня глюкози в крові на 21,8 %. 

Перспективи подальших досліджень. Дослідження щодо вивчення механізмів дії 
добавки та її ефективності при застосуванні іншим технологічним групам свиней.  

 
BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD OF PIGLETS IN WEANING PERIOD 

AFTER FEEDING L-CARNITINE 
 

V. Yefimov 
 

S U M M A R Y 
 

In the article presents results of investigation of the effect of feed additive L-carnitine on 
biochemical indices of blood of piglets before and after weaning. It is established that the use of 
supplements during the suckling period leads to an increase in serum albumin, urea and glucose in 
the decrease levels of total calcium and the activity of AST and ALT. After weaning, the serum of 
treated piglets was higher the level of total protein, albumin, glucose, but lower the activity of AST 
and ALT, concentration of inorganic phosphorus and creatinine. These data suggest that the use of 
L-carnitine improves the adaptive capacity of piglets during weaning due to stimulation of protein 
metabolism, normalization of liver function and increase the level of glucose in blood. 

 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПОРОСЯТ В ПЕРИОД ОТЪЕМА 

ПОСЛЕ СКАРМЛИВАНИЯ L-КАРНИТИНА 
 

В. Г. Ефимов 
 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В статье приведены результаты исследования влияния кормовой добавки L-карнитина 
на биохимические показатели крови поросят до и после отъема. Установлено, что 
применение добавки в течение подсосного периода приводит к повышению в сыворотке 
крови содержания альбуминов, мочевины и глюкозы на фоне снижения уровня общего 
кальция и активности АСТ и АЛТ. После отъема в сыворотке крови поросят, получавших 
добавку, был выше уровень общего белка, альбумина, глюкозы, но ниже активность АСТ и 
АЛТ, а также концентрация неорганического фосфора и креатинина. Полученные данные 



свидетельствуют, что применение L-карнитина повышает адаптивную способность поросят в 
период отъема за счет стимулирования белкового обмена, нормализации функции печени и 
повышения уровня глюкозы. 
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