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У статті представлено результати дослідження впливу аквацитрату йоду на обмін речовин та 
продуктивні якості поросят у період від їх відлучення від свиноматок до постановки на інтенсивну від-
годівлю (29–70 доба). У годівлі тварин використовували повнораціонні комбікорми з додаванням злакової 
групи концентрованих кормів власного виробництва (поліська зона Волині). Вміст Йоду у формі калію 
йодиду у преміксах для престартерного і стартерного комбікорму тварин контрольної групи становив, 
відповідно, 0,80 і 1,50 мг/кг корму. До раціону тварин першої і другої дослідних груп з кормом вводили 
аквацитрат Йоду (виготовлений на основі нанотехнології ТОВ «НВК Аватар») із розрахунку 50 та 25 % 
від рівня біоелементу в преміксах у формі КJ.

Встановлено, що Йод, маючи високу біодоступність у формі аквацитрату, проявляє стимулюваль-
ний вплив на метаболічні процеси в організмі поросят. Зокрема, заміна рекомендованої кількості неорга-
нічної форми Йоду в складі преміксу на його цитратну наноформу сприяє збільшенню маси тіла тварин 
дослідних груп, відповідно, на 5,5 % (P<0,025) та 9,6 % (P<0,05) порівняно з аналогами контрольної групи. 
За цих умов концентрація гемоглобіну та кількість еритроцитів і лейкоцитів у крові була обернено про-
порційною кількості спожитого Йоду у цитратованій формі, що свідчить про підвищення захисних сил 
організму. Водночас у крові поросят дослідних груп відзначено зростання концентрації Йоду, зв’язаного 
з білками, та вмісту тиреоїдних гормонів, що обумовлено оптимізацією гормоногенезу щитоподібної за-
лози. У підсвинків дослідних груп, порівняно з контролем, рівень загального протеїну в крові не змінювався, 
проте характерним було підвищення відсотка протеїнів глобулінової фракції, відповідно, на 4,1 і 5,9 % 
(P<0,05) та концентрації сечовини, а також зниження вмісту залишкового азоту й глюкози. 

Ключові слова: ПОРОСЯТА, АКВАЦИТРАТ ЙОДУ, ГЕМОПОЕЗ, МЕТАБОЛІЧНІ ПРО-
ЦЕСИ, ПРОДУКТИВНІСТЬ

IODINE AQUA CITRATE IMPACT ON METABOLIC PROCESSES  
AND PRODUCTIVE QUALITIES OF PIGLETS IN NURSERY

R. V. Hunchak, H. M. Sedilo
roman.hunchak@gmail.com

Institute of Agriculture of the Carpathian Region National Academy of Agrarian Sciences, 
5 Hrushevskoho str., Obroshyno village, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine

The article presents the results of study on the iodine aqua citrate impact on metabolism and produc-
tive qualities in piglets from ablactation to intensive feeding (29–70 days). Complete feed with gramineous 
group of concentrated feed of domestic production (Polissia area of Volyn) was used. Iodine content in the 
form of potassium iodide in premix to prestarter and starter compound feed of control group was 0.80 and 
1.50 mg/kg respectively. We included iodine aqua citrate (made using nanotechnologies of Avatar Scientific 
and Production Company, LLC) into the diet of 1st and 2nd experimental group animals at the rate of 50 % and 
25 % from the level of bioelement in premixes in KJ form.

It has been established that iodine with its extensive bioavailability as aqua citrate has a stimulating 
impact on metabolic processes in piglets. In particular, replacement of the recommended dose of inorganic iodine 
in premix with its citrate nano formulation promotes body weight increase in animals of the experimental group by 
5.5 % (P<0.025) and 9.6 % as compared to analogs of the experimental group. Under such conditions hemoglobin, 
RBC and WBC levels in blood serum were in inverse proportion to levels of iodine consumed in its citrate form, 
which attests to enhanced levels of body defenses. At the same time, enhanced concentration of protein bound iodine 
and thyroid hormones have been detected in blood of experimental group piglets, which was stipulated by optimiza-
tion of thyroid hormonegenesis. Experimental group piglets as compared to control had their levels of total blood 
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protein unchanged yet with characteristic increase of globulin protein fraction levels by 4.1 and 5.9 %, respectively 
(P<0,05) and urea concentration as well as decrease of excess nitrogen and glucose levels. 

Keywords: PIGLETS, IODINE CITRATE, HEMATOPOIESIS, METABOLIC PROCESSES, 
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В статье представлены результаты исследования влияния аквацитрата йода на обмен веществ 
и продуктивные качества поросят в период после отлучки от свиноматок до постановки на интенсивный 
откорм (29–70 сутки). В кормлении животных использовали полнорационные комбикорма с включением 
злаковой группы концентрированных кормов собственного производства (полесская зона Волыни). Содер-
жание йода в форме калия йодида в престартерных и стартерных премиксах животных контрольной 
группы составляло, соответственно, 0,80 и 1,50 мг/кг корма. В рацион животных первой и второй опытных 
групп вводили аквацитрат йода (изготовленный на основе нанотехнологий ООО «НПК Аватар») из расчета 
50 и 25 % от уровня биоэлемента в премиксе в форме КJ.

Установлено, что йод, имея высокую биодоступность в форме аквацитрата, проявляет стимули-
рующее влияние на метаболические процессы в организме поросят. В частности, замена рекомендуемой 
дозы неорганической формы йода в составе премикса на его цитратную наноформу способствует увели-
чению массы тела животных опытных групп, соответственно, на 5,5 % (P<0,025) и 9,6 % (P<0,05), по 
сравнению с аналогами контрольной группы. При этих условиях содержание гемоглобина, эритроцитов 
и лейкоцитов в крови было обратно пропорциональным количеству потребленного йода в цитраторован-
ной форме, что свидетельствует о повышении защитных сил организма. В то же время в крови поросят 
опытных групп отмечен рост концентрации йода, связанного с белками, и содержания тиреоидных гор-
монов, что обусловлено оптимизацией гормоногенеза щитовидной железы. У животных опытных групп 
уровень общего белка в крови не изменялся, относительно контроля. При этом отмечено повышение 
процентного содержания глобулиновой фракции протеинов, соответственно, на 4,1 и 5,9 % (P<0,05), 
концентрации мочевины, а также снижение содержания остаточного азота и глюкозы.

Ключевые слова: ПОРОСЯТА, АКВАЦИТРАТ ЙОДА, ГЕМОПОЭЗ, МЕТАБОЛИЧЕС-
КИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОДУКТИВНІСТЬ

Нарощування виробництва продукції 
свинарства вимагає насамперед забезпечення 
свиней повноцінною годівлею, в тому числі 
з використанням біологічно активних добавок, 
серед яких важлива роль належить мікро- та 
макроелементам [7, 9]. Мікроелементи забез-
печують перебіг найважливіших біохімічних 
реакцій, у результаті яких виділяється енер-
гія для підтримання життєдіяльності тварин, 
відбувається поділ і ріст клітин, здійснюється 
імунний захист, забезпечується баланс вну-
трішнього середовища організму. 

До числа лімітуючих мікроелементів 
відноситься Йод, оскільки за його дефіциту, як 
і за надлишку, в організмі тварин порушується 

обмін речовин, знижується продуктивність, 
виникають захворювання, які можуть призвес-
ти до летальних наслідків [5, 15]. За останній 
час досягнуто значних успіхів у вивченні ролі 
Йоду в організмі тварин, однак окремі питання 
і надалі залишаються актуальними. Зокрема, 
за сучасної стратегії мінерального живлення 
немає однозначної думки щодо потреби Йоду 
для свиней різних вікових і продуктивних груп. 
Водночас загальновідомо, що розроблені нор-
ми потреби тварин у мінеральних речовинах 
повинні уточнюватися для різних природних гео-
графічних зон, оскільки вміст окремих макро- 
і мікроелементів в кормах і ступінь їх викорис-
тання коливаються в широких межах. Наприклад, 
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рекомендації щодо забезпечення цим біоеле-
ментом організму свинок коливаються від 120 
до 250 мкг/кг сухої речовини корму [10]. При 
цьому, на думку вчених, споживання Йоду в та-
кому діапазоні концентрацій запобігає розвитку 
дефіциту мікроелементу в організмі тварин, за-
безпечує продуктивність та сприяє створенню 
і підтриманню відповідного його запасу в щито-
подібній залозі [2, 14, 21], що необхідне для син-
тезу тиреоїдних гормонів (ТГ), які є важливими 
для росту і розвитку органів і систем. Вони 
сприяють накопиченню у тканинних протеїнах 
і ензимах SН-груп, внаслідок чого відбувається 
активація обмінних процесів [19]. Внаслідок 
гіпофункції щитоподібної залози виникає зни-
ження основного обміну на 50–60 % [6]. 

Існує тісний взаємозв’язок між станом 
тиреоїдної секреції і ліпідним обміном в орга-
нізмі. За дефіциту тироксину і трийодтироніну 
знижується ліполітична активність і швидкість 
окиснення жирних кислот, внаслідок чого від-
кладається жир в організмі. За цих умов у крові 
підвищується рівень фосфоліпідів, ліпопротеїнів 
і холестеролу [25]. 

З метою забезпечення організму сви-
ней на промислових фермах використовують 
премікси та мінеральні добавки, які містять 
Йод в органічній та неорганічній формах. 
Із неорганічних форм у практиці збагачення 
раціонів найширше застосування мають йодати 
(Са(ІО3)2×6Н2О) і йодиди (КI, NaI), як затвер-
джені кормові добавки на території Європей-
ського Союзу, проте останні через низьку 
стабільність поступаються йодатам [7]. 

На сьогодні у годівлі тварин використо-
вують в основному калію йодид, що є нестабіль-
ною сполукою і розкладається у процесі приго-
тування і зберігання преміксів та комбікормів. 
Окиснення йодидів каталізують сполуки Феру-
му, Купруму, Мангану, кислоти та волога. Водно-
час Йод, що виділяється внаслідок його високої 
хімічної активності, дезактивує окремі вітаміни, 
які входять до складу преміксів [23]. З метою 
стабілізації йодидів часто використовують тіо-
сульфати, бікарбонат або стеарат кальцію [18]. 

Особливий інтерес становлять органічні 
форми біогенних елементів, отримані методами 
нанотехнології. Наночасточки хімічного елемен-
та, поєднані з молекулами води і функціональ-

ними групами карбонових кислот, забезпечують 
аквахелатам легку проникність через мембрани 
клітин, створюючи при цьому умови для їх лег-
кої взаємодії з клітинними органелами та висо-
кої біологічної дії [3, 11, 12]. При цьому питання 
додавання до складу преміксів біоелементів, 
в тому числі Йоду в наноцитратній формі, є 
актуальним і вимагає подальших досліджень.

Тому метою наших досліджень було 
з’ясу вати ефективність застосування акваци-
трату йоду в годівлі поросят на дорощуванні та 
встановити оптимальні кількості його введення.

Матеріали і методи

Дослідження проводили в умовах 
свино комплексу «Аміла» Турійського райо-
ну Волинської області на трьох групах (кон-
трольній і двох дослідних) відлучених поросят 
28-добового віку, отриманих від свиноматок F1 
(материнська лінія породи Ландрас × Велика 
біла). Годівлю тварин у період дорощування 
(28–70 доба) проводили дворазово. Використо-
вували повнораціонні комбікорми з додаванням 
злакової групи концентрованих кормів власно-
го виробництва (поліська зона Волині) [8]. 
Умови утримання тварин задовільні, загалом 
відповідали технологічним нормам.

З метою забезпечення потреби тварин 
контрольної групи у біологічно активних ре-
човинах до раціону вводили мінеральні пре-
мікси, в яких вміст Йоду становив 0,80 мг/кг 
корму для поросят 28–42-добового віку, а для 
43–70-добового віку — 1,50 мг/кг корму. Фор-
ма Йоду в преміксах — неорганічна сіль калію 
йодид (КІ). Для тварин дослідних груп вико-
ристовували аналогічну мінеральну добавку, 
однак без додавання неорганічного Йоду. На-
томість до раціону поросят вводили розпилен-
ням на комбікорм аквацитрат Йоду (1000 мг/л 
чистого елемента у вихідному розчині), розроб-
лений і виготовлений на основі нанотехноло-
гій у ТОВ «НВК Аватар». При цьому кількість 
цитратованого йоду зменшували для тварин 1-ї 
і 2-ї дослідних груп у два і чотири рази відпо-
відно щодо кількості біоелемента в неорганіч-
ному преміксі. Така схема досліду обумовлена 
результатами, одержаними у попередніх наших 
дослідженнях щодо визначення оптимальних 
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кількостей Йоду у формі цитрату для свинома-
ток (супоросних, лактуючих і після відлучення 
поросят) та народжених від них поросят (10-ї, 
18-ї і 28-ї доби життя) [17].

Підсвинків контрольної і дослідних 
груп на 70-у добу зважували та визначали се-
редньодобові, а також абсолютний і відносний 
прирости маси тіла. У відібраних пробах ціль-
ної крові визначали кількість еритроцитів — 
фотонефелометрично за методикою Є. С. Гав-
рилець і співавт. (1966); число лейкоцитів за 
допомогою сітки Горяєва у лічильній камері 
(В. Е. Чумаченко, 1991); вміст гемоглобіну — 
гемоглобінціанідним методом за Г. В. Дервіз 
і А. Г. Воробйовим (1959); величину гемато-
криту — за методом І. П. Кондрахіна (1983).

У сироватці крові досліджували: рівень 
загального протеїну біуретовою пробою, а вміст 
окремих його фракцій — турбідиметричним 
методом за Л. М. Дилекторською (1971), кон-
центрацію сечовини — за кольоровою реакцією 
з діацетилмонооксимом (Н. М. Петрунь і спів-
авт., 1970); залишкового азоту колориметрич-
ним методом з реактивом Неслера. Активність 
ензимів у сироватці крові поросят з’ясовували: 
АлАТ і АсАТ — динітрофенілгідразиновим 
методом за Райтманом-Френкелем; ЛФ — за ме-
тодом, що базується на визначенні фенолу, який 
звільняється за гідролізу динатрійфенолфосфа-
тази [20]; рівень тироксину і трийодтироніну — 
імуноферментним методом за допомогою тест-
систем «Human GmbH» (Німеччина) відповідно 
до наданих інструкцій. Концентрацію загально-
го Йоду визначали методом капілярного елек-
трофорезу з використанням системи «Капель-
105/105М»; вміст Йоду, зв’язаного з білком 
(ЙЗБ) — нітратно-роданідним методом [24].

Дослідження виконували відповідно до 
принципів Гельсінської декларації, прийнятої 
Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної 

асоціації (2000), та Закону України «Про за-
хист тварин від жорстокого поводження» від 
21.02.2006 р. № 3447. 

Результати та обговорення

Відомо, що показники крові тварин за-
лежать від багатьох чинників (порода, стать, 
вік, фізіологічний стан, продуктивність, умови 
годівлі й утримання). Нами досліджено основні 
показники крові, які відображають стан обмін-
них процесів в організмі свиней. Встановлено 
(табл. 1), що досліджувані нами гематологічні 
показники свиней були у фізіологічних межах. 

При цьому варто зазначити, що концен-
трація гемоглобіну та кількість еритроцитів 
у сироватці крові були обернено пропорцій-
ними кількості спожитого Йоду. Тобто заміна 
неорганічної форми Йоду в складі преміксу 
на його цитратну наносполуку з відповідним 
зменшенням рекомендованої кількості у 4 рази 
призводить до збільшення вмісту гемо глобіну 
на 7 % (P<0,01) та кількості еритроцитів на 
2,8 % (P<0,05).

Щодо кількості лейкоцитів, то, порів-
няно з контролем, у поросят дослідних груп 
виявлено її збільшення на 3,2 та 2,3 % відпо-
відно. Однак вірогідними (P<0,05) були зміни 
лише у поросят, які одержували з кормом Йод 
у формі аквацитрату в кількості, що становила 
1/2 від рівня елементу (в неорганічній формі) 
в преміксі.

Одержані результати досліджень свід-
чать про підвищення захисних сил організму. 
Водночас, зважаючи на те, що рівень еритро-
цитів та гемоглобіну в крові тварин свідчить 
про інтенсивність метаболічних процесів та 
енергії росту організму, можна зробити висно-
вок про позитивний вплив саме такої кількості 
біоелемента у формі аквацитрату на основні 

Таблиця 1
Гематологічні показники (M±m, n=10)

Hematological indices (M±m, n=10)

Показники / Indices Контрольна групa
Сontrol group

1-а дослідна група
1st experimental group

2-а дослідна група
2nd experimental group

Еритроцити, Т/л / RBC, Т/l 6,47±0,04 6,40±0,08 6,65±0,07*
Гемоглобін, г/л / Hemoglobin, g/l 116,6±2,20 120,4±1,14 124,8±1,74**
Гематокритна величина / Hematocrit index, % 39,1±1,42 39,8±3,16 41,8±4,04
Лейкоцити, Г/л / WBC, giga/l 10,32±0,14 10,65±0,20* 10,56±0,18
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морфологічні показники крові підсвинків. Оче-
видно, це обумовлено оптимізацією гормоноге-
незу щитоподібної залози та її регулювальним 
впливом на еритро- і лейкопоез.

Визначення вмісту протеїну в сиро-
ватці крові свиней має суттєве значення для 
оцінки обміну речовин. Показано (табл. 2), 
що у підсвинків на дорощуванні рівень за-
гального протеїну в крові поросят дослідних 
груп порівняно з контролем не змінювався, 
проте характерним було підвищення у крові 
відсотка протеїнів глобулінової фракції, від-
повідно, на 4,1 і 5,9 % (P<0,05), що є резуль-
татом інтенсифікації протеїнсинтезувальних 
процесів і своєрідним механізмом реалізації 
генетичної програми онтогенезу. 

На інтенсивність білкового обміну в ор-
ганізмі вказують також такі досліджувані нами 
показники, як концентрація сечовини і залишко-
вого азоту (P<0,05), оскільки саме вони є кін-
цевими продуктами метаболізму протеїнових 
поживних речовин корму. Зростання в сироват-
ці крові поросят 1-ї і 2-ї дослідних груп рівня 
сечовини на 9,1 та 6,7 % (P<0,05) та зниження 
вмісту залишкового азоту порівняно з твари-
нами контрольної групи, відповідно, на 11,7 
і 8,4 % (P<0,05) є прогностичним маркером 
відновлення функціонального стану печінки 
у засвоєнні ендогенного аміаку та подальших 
синтетичних процесів, що відбуваються в ній.

Таблиця 2
Біохімічні показники у крові поросят (M±m, n=10)

Biochemical indices in piglet blood (M±m, n=10)

Показники / Indices Контрольна групa 
Сontrol group

1-а дослідна група
1st experimental group

2-а дослідна група 
2nd experimental group

Протеїн загальний, г/л / Total protein, g/l 68,16±2,28 68,74±2,08 68,91±1,66
Альбуміни, % / Аlbumins, % 56,3±1,03 54,5±0,74 53,7±1,18
Глобуліни, % / Globulins, % 43,7±0,74 45,9±0,65* 46,3±0,67*
Сечовина, мМоль/л / Urea, mMol/l 3,83±0,26 4,12±0,40* 4,09±0,15*
Залишковий азот, мMоль/л / Excess nitrogen, mMol/l 17,9±0,82 15,8±1,04* 16,4±0,78
Креатинін, мMоль/л / Creatinine, mMol/l 112,9±2,16 111,6±3,02 110,4±3,64
ЛФ, од/л / ALP, U/l 460,6±24,2 524,6±34,4 474,2±28,8
АлАТ, од/л / ALT, U/l 37,7±2,16 33,6±3,44 35,8±2,90
АсАТ, од/л / AST, U/l 50,7±3,34 47,7±2,16 48,8±4,02
Коефіцієнт де-Рітіса / De Ritis ratio 1,34 1,41 1,36
Глюкоза, мMоль/л / Glucose, mMol/l 2,74±0,22 2,60±0,34 2,82±0,28
Холестерол, мMоль/л / Cholesterol, mMol/l 3,04±0,30 2,90±0,42 2,96±0,44
Триацилгліцероли, мMоль/л
Triacylglycerols, mMol/l 1,18±0,18 1,30±0,24 1,20±0,20

Примітка: у цій та наступних таблицях * — P<0,05; ** — P<0,01.
Note: here end in the next tables the significance is * — P<0.05; ** — P<0.01.

На порушення азотистого обміну в ор-
ганізмі тварин може вказувати концентрація 
креатиніну, який утворюється в процесі роботи 
метаболізму азотовмісних сполук із креатин-
фосфату. Ця макроергічна сполука утворюється 
приєднанням активованої фосфорної кислоти до 
креатину, синтезованого з аргініну, гліцину і ме-
тіоніну в нирках і печінці. Концентрація креати-
ніну в сироватці крові у здорових тварин прак-
тично постійна. Його синтез залежить від потреб 
організму в креатині і, на відміну від сечовини, 
мало залежить від кількості протеїну з корму. 
З’ясовано, що рівень креатиніну в крові поросят 
усіх груп був у межах фізіологічних величин. 

Отримані в експерименті результати 
щодо рівня в сироватці крові глюкози, холесте-
ролу і триацилгліцеролів дають підстави при-
пускати, що Йод у наноцитратованій дисперс-
ній субстанції здатний забезпечувати відповід-
ний функціональний стан щитоподібної залози 
та її тиреотропний вплив на основний обмін 
речовин у кількостях, що становлять 1/2 та 1/4, 
стосовно неорганічної форми Йоду у складі 
мінеральних преміксів. На тлі дії тиреоїдних 
гормонів за інтенсивного росту тварин, очевидно, 
відбувається мобілізація депонованих вуглеводів, 
посилюються ліполітичні процеси та знижується 
структурний розпад протеїнів. 

Усі реакції синтезу і розпаду, що від-
буваються в живому організмі, тісно пов’язані 
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з ензимами, які відіграють важливу роль у ре-
гуляції процесів метаболізму. До таких ензи-
мів належать амінотрансферази, які приско-
рюють перетворення амінокислот в організмі 
окиснювальним дезамінуванням та переамі-
нуванням, зокрема аланінамінотрансфераза 
(АлАТ) та аспартатамінотрансфераза (АсАТ). 
Ці ензими містяться в мітохондріях у роз-
чинній фракції цитоплазми клітин. У крові 
тваринного організму активність обох ензи-
мів дуже мала порівняно з їхньою активністю 
в інших тканинах. Однак у випадках патоло-
гій, які супроводжуються деструкцією клітин, 
трансферази виходять через мембрани клітин 
у кров, де їхня активність значно збільшуєть-
ся порівняно з нормою. Оскільки ці ензими є 
універсальними для всіх типів тканин, їх ви-
користовують для діагностики різноманітних 
порушень в організмі, перш за все вони є най-
більш чутливими індикаторами пошкодження 
печінки. До показників функціонального стану 
печінки належить також активність лужної 
фосфатази (ЛФ) [13]. 

Встановлено (табл. 2), що ознаки гіпер-
ензимемії в сироватці крові поросят дослідних 
груп відсутні, а отримані результати активнос-
ті АлАТ, АсАТ і ЛФ, порівняно з показниками 
тварин групи контролю, не зазнають суттєвих 
відмінностей, що характеризує аквацитрат 
йоду у запропонованих кількостях як безпечне 
та ефективне джерело важливого у фізіологіч-
ному значенні біоелемента. Це підтверджуєть-
ся й стабільністю коефіцієнту де Рітіса, який 
є діагностичним маркером патології печінки, 
а його зниження свідчить про порушення 
функціонального стану цього органу [20].

За результатами проведених досліджень 
встановлено (табл. 3), що введення до раціону 
піддослідних тварин Йоду у формі нанодис-
персних частинок забезпечувало підвищення 
вмісту зв’язаного з протеїном Йоду порівняно 
з показниками контролю, відповідно, на 8,8 
та 9,5 %  (P<0,05–0,01). 

Визначення концентрації протеїн-
зв’язаного Йоду в крові часто використовується 
як показник секреторної активності щито-
подібної залози. Адже особливістю ендокрин-
ного органу є здатність не лише поглинати 
і накопичувати Йод, який потрапляє в організм 

із зовнішнього середовища, але й дейодувати 
його у біосинтезі ТГ. Процес синтезу Йоду 
в щитоподібній залозі починається з його орга-
ніфікації, тобто приєднання до протеїну. Орга-
ніфікація полягає у включенні атомів елементу 
в тирозил (залишок амінокислоти тирозину), 
який перетворюється на йодтирозин, після чого 
починається гормоногенез, який завершується 
продукцією йодованого тиреоїдного гормону, 
наявного у формі тироксину (Т4) і трийодтиро-
ніну (Т3). Концентрація протеїнзв’язаного йоду 
вказує на здатність щитоподібної залози за пев-
ний час перетворювати поглинений з крові не-
органічний йод на органічну форму і виділяти 
його в кров у вигляді тиреоїдних гормонів [1].

За оцінкою вмісту тиреоїдних гормонів 
кращий результат відзначено у поросят першої 
дослідної групи. Зокрема, рівень трийодтиро-
ніну (Т3) був вищим за показники поросят дру-
гої дослідної групи на 0,5 % та контролю — на 
9,4 %, відповідно. Аналогічно, концентрація 
тироксину (Т4) у крові підсвинків 1-ї дослідної 
групи була вищою на 14,5 % (P<0,05) за показ-
ник контролю, і на 3,9 % — за показник тварин 
2-ї дослідної групи, що отримувала з кормом 
Йод у формі аквацитрату у меншій кількості. 

Нами підтверджено численні наукові 
повідомлення [4, 22], що йодозалежні гормони 
щитоподібної залози є потужними біорегу-
ляторами, які, діючи на численні ланки вну-
трішньоклітинного метаболізму, визначають 
інтенсивність росту тварин. Зокрема показано, 
що інтенсивність росту підсвинків залежала від 
форми і кількості Йоду, який надійшов до орга-
нізму з раціоном. З даних, наведених в табл. 4, 
видно, що маса тіла 70-добових поросят до-
слідних груп була вищою за аналогічний показ-
ник тварин контролю на 5,5 % (P<0,05) та 9,6 % 
(P<0,05) відповідно, тобто спостерігалась обер-
нена залежність між кількістю спожитого Йоду 
у цитратованій формі та масою підсвинків. При 
цьому середньодобові прирости також були ви-
щими у поросят 1-ї та 2-ї дослідних груп, від-
повідно, на 28,9 та 58,6 г (P<0,05) порівняно 
з аналогами контрольної групи.

Отримані дані свідчать про те, що в ре-
зультаті здатності цитратованого йоду впливати 
на процеси метаболізму у бік посилення синтезу 
і накопичення організмом свиней білків та жи-
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рів був отриманий приріст живої маси як ре-
зультат ефективнішої перетравності кормів і їх 
засвоєння. Водночас можна зробити висновок 
про те, що аквацитрат йоду у діапазоні запропо-
нованої кількості забезпечує потребу організму 
поросят на дорощуванні в цьому біоелементі. 

Висновки

Цитрат йоду як високоактивна і біо-
доступна сполука у кількостях, що відповідають 
50 та 25 % вмісту Йоду в формі калію йодиду 
в преміксі підсвинків, забезпечує відповідний 
функціональний стан щитоподібної залози і ре-
гулювальний вплив на гемопоез та продуктивні 
якості тварин.

Перспектива подальших досліджень 
полягає у з’ясуванні впливу аквацитрату йоду на 
метаболічні процеси свиней у кінці відгодівлі.
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Таблиця 3
Вміст Йоду та тиреоїдних гормонів у плазмі крові підсвинків (M±m, n=10)
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