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Досл'/джено бюх1м1чн1 показники сироватки кров '1 свиней ве
лико)' б!лоТ породи залежно вщ кпаав розподту за живою масою 
при народженн) та Тх зв'язок з живою масою при народженн'! та в 
2 м1сяц1. Встановлено в1ропдн/ залежносг! м)ж живою масою при 
народженн/ та вм)стом загального бшку в сироватщ кров) у сви
нок класу М+.

Исследованы биохимические показатели сыворотки крови  
свиней крупной белой породы в зависимости от классов распре
деления по живой массе при рождении и их связь с живой массой 
при рождении и в 2 месяца. Установлены достоверные зависи
мости между живой массой при рождении и содержанием общего 
белка в сыворотке крови у  свинок класса М+.

Вступ. Важлив1 господарсько-корисш ознаки стльськогосподар- 
ських тварин, !'х продуктившсть, пристосовашсть до умов життя 
знаходяться у тосному зв ’язку з  процесами, яю вщбуваються в 
оргашзм! I здшснюються за допомогою ферментов, актившсть яких 
пов’язана з  обмшом речовин [3]. Вивчення штер’ерних показник1В, 
зокрема ферментов кров!, встановлення зв ’язк1в м!ж зазначеними 
показниками та вщтворювальними I продуктивними якостями сви
ней дае можливють прогнозування майбутньо! продуктивность

Дослщженнями багатьох вчених встановлено, що к:нуе вщпов!- 
дна залежшсть м!ж деякими показниками кров1 та продуктившстю 
свиней, IX станом здоров’я, резистентшстю [ 1 ,  5]. Отже, дощль- 
ним с використання у племшнш робото в галуз1 свинарства ряду 
бюх!м!чних показнишв. 3  них найбглын дощльним е використання 
амшотрансфераз — ферментов, що катал1зують перенесения амшо- 
груп вщ будь-яко! амшокислоти до кетокислоти, за р!внем яких у 
сироватщ кров! юнуе можлив!сть прогнозування енергн росту, 
кглькосто ! якосто м’ясно! продукцн, багатоплщносто ! збереженосто 
молодняку [3].
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Наявнкть Еирогщних зв ’язшв м!ж активнютю фермен-пв сиро- 
ватки Kpoei на ранньому е тат  постембрюнального онтогенезу та 
показниками вщтворювальних, вщгодовельних та м’ясних якостей 
дозволяв використовувати yi показники для прогнозування майбу- 
тньо1 продуктивность Виявлено р1зниц1 за деякими морфолопчними, 
бюх1м1чними i 1мунолопчними показниками сироватки Kpoei у свиней 
велико'1 био'У породи украУнськоУ, естонськоУ та шмеуькоУ селекци. 
Для свиней украУнськоУ та естонськоУ селекуц характерна значно 
вища резистентшсть орган1зму [2]. З а  даними дослщжень Пелиха 
В.Г. та шших (2005), анал1з Ьггер’ерних параметр1в дослщних труп 
свиней виявив cyrreBi вщмшносп, пов’язаш з  класами розпод1лу.

Матер1ал i методика дослщжень. 3  метою вивчення впливу 
розподьлу за класами на 6ioxiMi4Hi показники сироватки Kpoei та 
зв ’язюв цих показнишв з  живою масою свинок було проведено 
дослщження на 6a3i племшного заводу “Радянська земля” Бьло- 
зерського району ХерсонськоУ область

Було сформовано три групи з  ремонтних свинок велико! бьлоУ 
породи залежно вщ живоУ маси при народженш на niAcraei даних

нормованого вщхилення ( \  ±  0 ,67О  ): МЧ----тварини з  живою
масою при народженш >1 ,39  кг, МО — в межах 1,16 — 1,39 кг, 
М- — <1,16 кг.

BioxiMiHHnft анал1з сироватки Kpoei пщдослщних тварин у e iu i 4 
Miceyi враховуючи групову належшсть, проводився за такими по
казниками: загальний бьлок — б1уретовим методом, загальний хо
лестерин — методом 1лька, (З-лшопротеУди — турбадметричним 
методом за Бурштейном та Самай, сечовина — д!ауетьлмонооксим- 
ним методом, залишковий азот — розрахунковим методом, аспар- 
татамшотрансфераза (A C T ) та аланшамшотрансфераза (А Л Т ) — 
методом Райтмана-Френкеля.

Результата дослщжень. Нами встановлено, що eci iHTep’epHi 
показники знаходились в межах ф1зюлопчноУ норми (табл.1).

З а  BMicTOM загального бьлку свинки модального класу (МО) 
поступаються тваринам класу М +  на 1,2 г/л , а свинок класу М- 
переважають на 1,7 г/л. Слщ вщмгеити, що свинки класу МО 
вщр!зняються найвищим вмютом холестерину (3,4 ммоль/л).
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Отже, тварини класу М +  характеризуються пор1вняно високим 
BMicTOM загального б1лку та низькими значениями таких дослщжу- 
ваних показнигав, як холестерин, Р-лшопроте']ди, сечовина та зали- 
шковий азот.

Таблица 1

EioxiMi4Hi показники сироватки Kpoei свинок 
велико! бшо'Г породи р1зних клаав розподту 

за живою масою при народженш (X  + 5 - )

Кпаси П
Загальний 
бток г/л

Холестерин
ммоль/л

(3-л1по- 
протеТди, 

од.опт. щтьн.

Сечовина,
ммоль/л

Залишко- 
вий азот, 
ммоль/л

М+ 7 64,20±1,28 3,20±0,12 14,3±0,7 4,40±0,29 14,80±0,96
МО 6 63,00±1,69 3,40±0,23 16,0±1,0 4,90±0,33 16,60±1,12
М- 7 61,30±1,03 3,20±0,13 16,1 ±1,4 4,90±0,66 16,40±2,23

При вивченш активносп таких фермента сироватки кров1 як 
амшотрансферази, виявлено нев1рог1дну перевагу свинок модально
го класу над тваринами групп М +  на 0,200 ммоль/год.‘л за 
BMicTOM A C T  (табл.2).

Таблиця 2

Аюивнютъ амшотрансфераз сироватки^кров1 свинок велико! бшо! породи 
р1зних клас!в розподту [X  + S- ), ммоль/(год. л)

Класи п ACT АЛТ

М+ 7 1,100±0,083 0,60010,064

МО 6 1,300±0,112 0,600Ю,096

М- 7 1,100±0,090 0,500±0,078

Було проведено розрахунки показниюв сшвв1дносно1 мшливосп 
живо1 маси поросят при народженш та у eini 2 мюяш з  штер’ер- 
ними показниками. Виявлено високий в1роггдний позитивний зв ’я- 
зок мiж живою масою при народженш та вмютом загального б!лку 
в сироватщ Kpoei у свинок класу М +  (табл.З).

Також наявш тенденцн до негативних зв ’язшв у тварин клаав 
М- i МО м!ж живою масою при народженш та вмютом сечовини i 
залишкового азоту.
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Таблица 3

Взаемозв’язок штер’ерних показник1в I живо! маем при народжены

К
па

си

1нтер’ерн! показники

загаяьний
б1лок

холес
терин

(В-л1по-
протеТди

сечовина,
ммоль/л

залишко- 
вий азот

АСТ АЛТ

М + 0,872* 0,309 0,093 -0,675 -0,666 -0,308 0,194

МО 0,175 -0,117 -0,153 0,126 0,131 -0,369 -0,46

м- 0,22 -0,35 -0,46 -0,704 -0,707 -0,197 0,485
Прим/тка: * р<0,05

В1ропдних зв ’язюв м1ж досл1джуваними бюх!м!чними показни- 
ками сироватки кров! свиней та живою масою в 2 мюяш не 
виявлено (табл.4).

Таблиця 4

Взаемозв’язок 1нтер’ерних показник!в I живоТ маем в 2 м1сяц1

К
па

си

1нтер’ерн! показники

загальний
б1лок

холес
терин

(В-л1по-
протещи

сечовина,
ммоль/л

залишко- 
вий азот АСТ АЛТ

М+ 0,201 -0,723 -0,11 0,184 0,182 -0,151 0,256

МО 0,289 0,04 0 -0,351 -0,348 -0,341 -0,243

м- -0,702 -0,311 -0,052 0,295 0,28 0,595 -0,13

Встановлено тенденшю до наявносп негативного зв ’язку м!ж 
живою масою свинок в 2 мкяш та вмютом загального б!лку в 
сироватц1 крста у свинок класу М -, а також вмютом холестерину 
у тварин класу М + .

Висновки. В результат! проведених дослщжень в!ропдних р!з- 
ниць м!ж трупами свиней за бюх1м!чними показниками сироватки 
кров! не виявлено. Встановлено в!рог1дш згшежност! м!ж живою 
масою при народженн! та вмютом вагального б!лку в сироватц! 
кров! у свинок класу М + .
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