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ВСТУП 

 

У Законі України (стаття 32) «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів» вказується, що харчові продукти, які 

знаходяться в обігу на території України, повинні відповідати вимогам 

законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. 

У випадку надходження доказів щодо шкідливості харчового продукту, 

незважаючи на його відповідність законодавству про безпечність та окремі 

показники якості харчових продуктів, виробництво та обіг такого харчового 

продукту має бути зупинено та заборонено [1]. 

До системи державного контролю належить акредитована лабораторія – 

лабораторія будь-якої форми власності, що розташована в Україні або іншій 

країні, акредитована на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 17025 (ДСТУ 

ISO/IEC 17025) Національним органом України з акредитації, іноземним 

органом з акредитації, який є повним членом ILAC (Міжнародної організації із 

співробітництва в галузі акредитації лабораторій), або іншим іноземним 

органом з акредитації, діяльність якого відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 

17011 (ДСТУ ISO/IEC 17011) [2]. 

Відомо, що якість і безпечність продуктів харчування є важливими 

критеріями безпеки держави. Експерти довели, що здоров'я людини лише на 

8–12 % залежить від системи охорони здоров'я, на 20–25 % – від стану 

навколишнього середовища, і на 18–20 % – від генетичних чинників, а ось 

основна частина 52–55 % – від соціально-економічних умов і способу життя, 

причому харчування – одна з визначальних складових цього аспекту [3]. 

Розвиток тваринництва є однією з перспективних і стратегічно важливих 

галузей України. Продукція тваринництва найбільш затребувана вітчизняним 

споживачем. Однак, цей ринок ніяк не отримує стабільність і державну 

підтримку. Недостатня якість функціонування техніко-технологічних систем у 

свинарстві призводить до перевитрат кормів під час виробництва свинини, що 

зумовлює необхідність моделювання конверсії корму в тваринницьку 
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продукцію і шляхом підвищення якості функціонування техніко-технологічних 

систем у свинарстві підвищення якості свинини [4]. 

Таким чином, необхідно забезпечити якість харчового продукту, що за 

стабільністю складу і споживчих властивостей протягом терміну придатності є 

ступенем здатності харчового продукту задовольняти потреби людини в енергії, 

поживних та смако-ароматичних речовинах. Забезпечення якості, у тому числі 

безпечності продуктів харчування для життя і здоров'я людини – це перш за все 

відсутність ризику для генетичних, патологічних та інших змін в організмі [5].  

Визначеними критеріями якості харчових продуктів є: 

 органолептичні (смак, запах, колір, консистенція); 

 фізико-хімічні (оцінюються за технічними умовами для кожного 

продукту: вміст у 100 г їстівного продукту білків, жирів, вуглеводів, 

ароматичних речовин, мікро- та макроелементів, вітамінів).  

Критеріями безпечності харчових продуктів є: 

 хімічні (вміст у 100 г їстівного продукту залишків пестицидів, 

діоксинів, важких металів, радіонуклідів, інших шкідливих речовин); 

 мікробіологічні; 

 фізичні. 

Отже, харчові продукти це складні багатокомпонентні системи, що 

складаються з сотень хімічних сполук. Ці сполуки можна умовно поділити на 

три групи: до першої групи можна віднести сполуки, що мають аліментарне 

значення (нутрієнти, що необхідні організму: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, 

мінеральні речовини, тощо); до другої – речовини, що приймають участь у 

формуванні смаку, аромату, кольору, попередники і продукти розпаду 

основних нутрієнтів, інші біологічно активні речовини. Вони мають умовно не 

аліментарний характер. До третьої групи можна віднести чужорідні, потенційно 

небезпечні сполуки антропогенного чи природного походження. Згідно цієї 

термінології їх називають контамінантами, ксенобіотиками, чужорідними 

хімічними речовинами. Ці сполуки можуть бути неорганічної і органічної 

природи, у тому числі мікробіологічного походження [6,7]. 



5 
 

Основними шляхами забруднення м’яса є: 

− забруднення продуктів тваринництва пестицидами, що 

використовуються у сільському господарстві; 

− порушення гігієнічних правил використання твердих і рідких 

відходів промисловості та тваринництва; 

− використання у тваринництві і птахівництві недозволених кормових 

добавок, консервантів, стимуляторів росту, профілактичних і лікувальних 

добавок та інших сполук у підвищених дозах; 

− міграція токсичних речовин з устаткування, посуду, інвентарю, 

тари внаслідок використання недозволених полімерних, гумових чи металевих 

матеріалів; 

− утворення ендогенних токсичних сполук у процесі технологічної 

обробки; 

− недотримання санітарних вимог у технології виготовлення і 

зберігання продукції, що призводить до утворення бактеріальних токсинів; 

− потрапляння токсичних речовин, у тому числі радіонуклідів, з 

навколишнього середовища – атмосферного повітря, ґрунту, водойм; 

− використання недозволених барвників, консервантів, 

антиокислювачів чи застосування дозволених у підвищених дозах [8–12]. 

Поряд з цим, основними негативними екологічними наслідками 

інтенсивного застосування засобів хімізації в сільському господарстві є: 

− вміст біогенних елементів у воді; 

− накопичення в сільськогосподарських рослинах нітратів, нітритів і 

нітрозамінів, що чинять  токсичну і канцерогенну дію на людей і тварин; 

− міграція і акумуляція пестицидів в екологічних системах і ланцюгах 

живлення [13]. 

Вище наведені чинники вимагають постійного державного контролю 

продукції тваринного походження, адже вона прямо потрапляє на стіл 

споживачеві й не має бути шкідливою, а також об'єктів, які не належать до 

потенційних забруднювачів харчових продуктів тваринного походження: 
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повітря, води, ґруну і рослинних харчових продуктів. 

У Державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на 

агропродовольчих ринках проводиться чіткий контроль за процедурами 

проведення випробувань згідно вимогам до акредитованих лабораторій за 

ДСТУ ISO/IEC 17025 [14]. У кінцевому результаті своєчасний контроль 

знaчною мірою сприяє отримaнню продуктів твaринництвa високої сaнітaрно-

гігієнічної якості, попереджує передaчу зaхворювaнь, що є спільними для 

людей і твaрин (сибіркa, трихінельоз, опісторхоз, ехінококоз тa інші); хaрчових 

токсикоінфекцій тa токсикозів; зaбезпечує профілaктику поширення 

інфекційних хвороб серед худоби і птиці. Тому, нa aгропродовольчих ринкaх 

функціонують держaвні лaборaторії ветсaнекспертизи, які контролюють якість 

м’ясa, м’ясопродуктів, риби, молокa тa молочних продуктів, рослинних 

продуктів, меду, яєць, тощо. 

У Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», у статті 36, зазначено основні правила обігу 

харчових продуктів і зокрема вказано, що цілі туші або частини туш 

парнокопитних та інших копитних тварин можуть продаватися на 

агропродовольчих ринках за умови підтвердження їхньої придатності за 

результатами випробувань (досліджень) акредитованої лабораторії, яка 

знаходиться на агропродовольчому ринку, державним інспектором, який 

знаходиться на цьому ж ринку [1].  

Одним із чинників зниження якості й безпечності м’яса є контамінація 

його збудниками заразних хвороб, у тому числі інвазійної етіології, які 

викликають токсикоінфекції та харчові бактеріотоксикози у людини. До 

таких небезпечних чинників відноситься ураження продуктів забою свиней 

ларвоцистами ехінококів. М’ясо та інші продукти забою, отримані від 

уражених ларвоцистами ехінокока тварин, є потенційним джерелом харчових 

отруєнь людей. Продукти забою, отримані від уражених тварин, необхідно 

направляти на бактеріологічні дослідження для виключення контамінації їх 

патогенною мікрофлорою, а їх санітарну оцінку проводити залежно від 
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отриманих результатів [15].  

Іншими вченими доказується, що у лабораторіях ветеринарно-

санітарної експертизи агропродовольчих ринків випадків інфекційних хвороб 

не зареєстровано, зафіксовано 65 випадків незаразних і 597 випадків 

інвазійних хвороб, зокрема з 99,83 % з виявлених інвазійних хвороб становив 

ехінококоз [16].  

Таким чином, підвищення якості і безпечності харчових продуктів є 

одним з пріоритетних завдань держави. Аналіз якості харчових продуктів, 

виявлення потенційних ризиків, пов’язаних із забрудненням та псуванням, 

повинні базуватися на науковій основі та нових методах. Враховуючи, що 

серед біологічних ризиків, які знижують якість і безпечність харчових 

продуктів, вагома частка належить паразитарним захворюванням, зокрема 

ехінококозу свиней, проведення досліджень свинини за різної інтенсивності 

ураження яким є актуальною. 
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1. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Роботу виконували упродовж 2017–2018 року на кафедрі ветеринарно-

санітарної експертизи Національного університету біоресурсів і 

природокористування України та у хіміко-токсикологічному відділі, та відділі 

організації роботи ветсанекспертизи на ринках Центральної випробувальної 

державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві 

(м. Вишневе). 

Матеріалом для дослідження були зразки м’язової тканини з найдовшого 

м’яза спини відібрані від 40 туш свиней, що надходили для реалізації у 

Лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи агропродовольчого ринку 

«Лук’янівський», м. Києва протягом 2017–2018 років. 

Випробування проводили згідно з «Правилами передзабійного 

ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та 

м’ясних продуктів» [19]. 

Обов’язковим дослідженням для туш свиней є проведення 

трихінелоскопії. ЇЇ проводили за наказом № 79 від 2007 року «Про 

затвердження Інструкції з діагностики, профілактики та ліквідації трихінельозу 

тварин».  

Для визначення ступеня свіжості свинини застосовували органолептичні 

методи оцінки, а саме: визначали колір, запах, консистенцію, стан поверхні 

свіжого розрізу найдовшого м’яза спини, стан сухожилків, жиру, бульйону 

згідно з ДСТУ 4823.2:2007 [20], а також за величиною рН після дозрівання 

м’яса, тобто через 24–48 годин після забою тварин. Величину рН м’яса 

визначали потенціометричним методом із використанням рН-метра–рН-301 

(Додаток Б.2.) згідно з ДСТУ ISO 2917 [21]. Вміст аміно-аміачного азоту в мг 

на 10 см3 м’ясо-водної витяжки у свинині визначили за А. М. Софроновим [22].  

Біохімічні та мікроскопічні дослідження свинини проводили згідно з 

ГОСТ 23392-2016 [23].  
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Вміст вологи у зразках свинини визначали методом висушування в 

сушильній шафі за температури (150±2) °С згідно з ДСТУ ISO 1442 [24]; золи – 

прискореним методом мінералізації в муфельній печі [22]; білка – за ГОСТ 

25011-2017 [25]; жиру – в апараті Соксклета згідно з ДСТУ ISO 1443 [26]; 

триптофану – методом гідролізу та проведенням колірної реакції [27]; 

оксипроліну – згідно з ГОСТ 23041 [28]. Білково-якісний показник (БЯП) 

свинини визначали за співвідношенням вмісту триптофану до оксипроліну [22]. 

Під час встановлення інтенсивності інвазії печінки ехінококами 

застосовували якісний метод визначення рівня інтенсивності інвазії, що 

розроблений І. С. Гончаруком [29]. Печінка, отримана від інвазованих тварин 

підлягала неповному гельмінтологічному розтину. Уражені частини печінки 

вибраковували і зважували. За різницею між масою печінки та вибракуваними 

частинами визначали інтенсивність ураження, яку умовно виражали у 

четвертинах до печінки, а саме: ураження менше 1/4 печінки ехінококами 

означає низьку інтенсивність ураження (1 дослідна група); ураження 1/4–1/2 

печінки – середня інтенсивність інвазії (2 дослідна група); ураження менше 3/4 

печінки, або вся печінка в цілому – висока інтенсивність інвазії (3 дослідна 

група). М'ясо відібране від здорових тварин склало контрольну групу. 

Санітарно-бактеріологічні дослідження свинини проводили відповідно до 

ГОСТ 21237 [30]. Визначення кількості мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) в свинині проводили 

згідно з ДСТУ ISO 4833 [31]; бактерій групи кишкової палички (БГКП) (колі-

форми) в 1 г м’яса – згідно з ДСТУ ISO 7251 [32]; патогенних мікроорганізмів, 

у тому числі сальмонел – згідно з ДСТУ ISO 12824 [33]; лістерій – згідно з 

ДСТУ ISO 11290-1, 11290-2 [34]; коагулазо-позитивних стафілококів – згідно 

ДСТУ ISO 6888-1 [35]. 

Для вимірювання питомої ваги радіонуклідів застосовували прилaд РУГ-

91 (Додаток А. 2.). Сцинтиляційний детектор в приладі перетворює гамма-

кванти, що випускаються зразком, у фотонні імпульси. Дані автоматично 

аналізуються за допомогою алгоритму обробки апаратурного спектру за 
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"енергетичним вікном". Вимірювання проводилися в посудині Марінеллі 

об'ємом 0,5 л в свинцевому захисному корпусі (Додаток А. 3.). Такий корпус 

збільшує точність вимірювань, виключаючи вплив зовнішніх джерел 

випромінювання.  

Для радіологічного дослідження зразки м’ясa від туш aбо нaпівтуш 

свиней відбирaли шмaточкaми по 30–50 г у ділянці 4–5 шийних хребців, 

лопaтки, м’язів стегнa. Зaгaльнa мaсa проби стaновила 0,5 кг.  

Вірогідність результатів дослідження забезпечувалась проведенням їх у 

триразовій повторності. Отримані результати досліджень обробляли 

біометрично з використанням комп’ютерної програми Excel і комп’ютера Intel 

Celeron Impression HomeBox I3317. Визначали середню арифметичну (М), 

статистичну похибку середньої арифметичної (m), вірогідність різниці між 

середніми арифметичними двох варіаційних рядів за критерієм значущості (Р) і 

таблицями Стьюдента.  
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

2.1. Порядок проведення контролю якості і безпечності свинини в умовах 

акредитованої лабораторії агропродовольчого ринку «Лук’янівський» 

 

Контроль за якістю та безпечністю свинини під час надходження 

свинячих туш на ринок «Лук’янівський» проводиться за вимогами чинних 

нормативно-правових актів і документів наступним чином: 

 огляд транспортних засобів, що здійснювали перевезення м'яса; 

 перевірка наявності відповідних ветеринарних (ветеринарне свідоцтво 

Ф-2 або довідка, наявність штампу «Попередній огляд») та інших супровідних 

документів (санітарна книжка), правильності їх оформлення; 

 відбір зразків м’яса для проведення процедури випробувань 

(ветеринарно-санітарної експертизи); 

 у разі виникнення сумніву щодо якості і безпечності зразків м’яса 

направлення зразків у Центральну випробувальну державну лабораторію 

Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві. Зразки ізолюються до 

отримання результатів дослідження; 

 клеймування м'яса і м'ясопродуктів позначкою придатності згідно 

Інструкції. Проводиться після всіх необхідних досліджень, якими для свинячих 

туш передбачене чинними Правилами обов’язкова тріхінелоскопія та 

радіометрія, виготовлення мазків-відбитків і фарбування за Ребігером для 

виявлення збудника сибірки; 

 видача експертного висновку, що надає право реалізації свинини або 

використання м’яса на харчові цілі після знешкодження та контроль за даними 

процедурами; 

 заборона реалізації свинини, яка не піддана процедурі випробувань чи 

не відповідає вимогам чинного законодавства. 
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Наведена процедура випробувань у даній акредитованій лабораторії 

відбувається за впровадженою Настановою з якості. Настанова з якості – 

основний документ системи управління, в якому встановлені політика та 

завдання системи управління якістю, що забезпечує єдине розуміння в сфері 

якості. Настанова з якості містить перелік функцій персоналу та встановлює 

відповідальність кожного співробітника лабораторії, що в свою чергу 

забезпечує якість виконуваних робіт.  

Настанова з якості розповсюджується на всю діяльність виробничої 

лабораторії, що дозволяє виконувати завдання в сфері якості та забезпечувати 

довіру до її діяльності. 

Дана Настанова є власністю Центральної випробувальної державної 

лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві. Ця 

Настанова відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до 

компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». Настанова 

встановлює політики, цілі та зобов’язання виробничих лабораторій. Основні 

положення системи управління. Визначає її елементи і методи забезпечення 

належного рівня якості проведення випробувань. 

Метою даної Настанови є формування керівної системи, яка б 

гарантувала, що якість проведення випробувальних робіт буде відповідати 

встановленим вимогам. Ця система включає в себе організаційні, 

адміністративні, технічні процедури, які забезпечують управління якістю, 

проведення та здійснення контролю на всіх стадіях їх виконання. 

Настанова видається, розповсюджується і ведеться виробничою 

лабораторією як організаційно-методичний документ і призначена для 

використання усім персоналом виробничої лабораторії, який здійснює 

керівництво, виконання та перевірку робіт, що впливають на якість проведення 

випробувань. 

Свинячі туші необхідно доставляти в лабораторію ветеринарно-санітарної 

експертизи агропродовольчого ринку з головою та внутрішніми органами. За їх 

відсутності тушу поміщали до окремої холодильної камери тимчасового 
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зберігання. Поряд з цим проводили відбір зразків і направляли їх до 

Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в 

Київській області та м. Києві для проведення мікробіологічних досліджень.   

Зустрічалися випадки коли на ринок надходили туші та інші продукти 

забою від двох і більше тварин, тому, обов’язково контролювали щоб туші, 

напівтуші та четвертини, внутрішні органи та інші продукти забою були 

пронумеровані. Якщо така вимога не виконувалася замовниками випробувань, 

таке м’ясо піддавали мікробіологічному дослідженню.  

У разі, якщо м'ясо та продукти забою були не реалізовані протягом дня і 

не зберігалися в холодильнику їх піддавали повторній експертизі.  

Туши свиней ми розпочинали досліджувати з нижньощелепних 

лімфатичних вузлів для виключення Сибірки. У подальшому голову розрізали 

від ранового отвору вниз напрямку кута зрощення гілок нижньої щелепи, 

розрізали і оглядали привушні і шийні (заглоткові) лімфатичні вузли. Оглядали 

і пальпували язик, оглядали слизову оболонку гортані, надгортанник і 

мигдалики. Робили розтин біля кореня язика на виключення цистицеркозу чи 

актиномікозу. 

Розрізали великий жувальний м’яз (двома паралельними розрізами) і 

крилоподібний (одним розрізом) з обох сторін для виключення цистицеркозу. 

За виникнення підозри щодо інфекційного захворювання розрізали та оглядали 

м’язи язика, шиї, плечового поясу, поперекові та м’язи стегна.  

Випробування м'яса проводили з обов'язковим розтином усіх доступних 

(передлопатковий, підколінний, колінної складки, поверхневий пахвовий, 

зовнішній клубовий, привушні та медіальні заглоткові) лімфовузлів туші та 

голови, лімфовузлів внутрішніх органів, а також із розтином жувальних (за 

необхідності – шийних, грудних, спинних поперекових, ліктьових і 

тазостегнової групи) м'язів. Якщо виникає підозра на інфекційне захворювання, 

а також і незаразне чи туша погано знекровлена, має органолептичні вади – 

розрізали та оглядали клубові, поперекові, сідничні лімфовузли. 
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Легені оглядали зовні, пальпували і розрізали бронхіальний лівий, правий 

і середостінні лімфатичні вузли. Відрізали верхівки легень для можливого 

виявлення метастронгільозу. Розрізали та оглядали паренхіму в місцях бронхів 

на виключення аспірації кров'ю або кормовими масами. 

Серце, від свинячих туш, оглядали та звертали увагу на стан крові, 

ендокарда, клапанів, щоб виключити хронічний перебіг бешихи для свиней. 

Серце перерізали за великою кривизною (біляконусній борозні) та робили 

листочкоподібні надрізи через 1 см. Це необхідно для виключення 

цистециркозу та саркоцистозу. 

Печінку пальпували і оглядали діафрагмальні і вісцеральні поверхні, 

жовчні шляхи на поперечному перерізі з вісцерального боку. Розрізали 

портальний лімфатичний вузол і кожну частку печінки для виключення 

ехінококозу чи фасціольозу. Паренхіму печінки, отриману від туш свиней 

перерізали з вісцерального боку на місці з'єднання часток упоперек жовчних 

протоків. Жовчний міхур оглядали, пальпували. 

Нирки звільняли від капсули, оглядали і пальпували. У випадку 

виявлення патологічних змін розрізали за великою кривизною. 

Всі туші свиней обов’язково досліджували на трихінельоз. З цією метою 

досліджували за допомогою компресоріуму зрізи із ніжок діафрагми (по 48 

зрізів з кожної ніжки) під трихінелоскопом (Додаток А.1.).  

Відбирали зразки м’яса з глибоких шарів м’язів-розгиначів на визначення 

вмісту радіонуклідів. Маса зразка відповідала 0,5 кг відповідно типу радіометра 

РУГ– 91.  

М’ясо, продукти забою і сало, що пройшли випробування та визнані 

придатними до споживання, клеймували відповідно до чинної інструкції з 

Позначки придатності. Дане клеймо ставив лікар ветеринарної медицини на 

цілі туші та їх частини, також на внутрішні органи: серце, печінку, нирки, 

голову. Позначка придатності «підтверджує» придатність для споживання 

людиною м’яса, за результатами випробувань.  
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У разі, якщо м’ясо і продукти забою не реалізовувалися до кінця терміну 

реалізації, та за сумнівної їх свіжості до реалізації на ринку не допускалися. За 

Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» [1] на тушах, непридатних для споживання людиною, які 

на підставі результатів лабораторних досліджень не можуть використовуватися 

для споживання людиною, наносили насічки на поверхні усієї туші, що 

вказувало на непридатність продукту для споживання людиною. 

Свинина, яка є непридатною для споживання людиною, але не становила 

безпосередньої загрози для здоров’я людини, не допускалася до реалізації та 

утилізувалася власником. У разі безпосередньої загрози для здоров’я людини 

м'ясо підлягало негайному вилученню власником і подальшої утилізації чи 

знищення під контролем державного інспектора відповідно до законодавства, 

про що також складається відповідний акт (Додаток В.2.). 

Результати проведених випробувань свинини в Лабораторії на ринку 

реєстрували у журналах відповідної законодавству форми. Ветеринарні 

свідоцтва та довідки також реєстрували. Їх зберігають у Лабораторії разом із 

журналами протягом трьох років. 

Зразки свинини для дослідження відбирали згідно "Порядку відбору 

зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для 

проведення досліджень", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 червня 2002р. № 833. 

 

2.2. Контроль свинини за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками залежно від інтенсивності ехінококової інвазії 

 

Згідно «Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин та 

ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і м’ясопродуктів» [19] проводять 

ветеринарно-санітарну оцінку м’яса свинини. Визначають чи отримане м'ясо 

від здорових тварин за органолептичними показниками (ступінь знекровлення, 

колір м’язової тканини, консистенція, проба варки, тощо). Також визначають і 
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за біохімічними показниками, що м'ясо отримане від здорових тварин – 

проводять реакцію на пероксидазу, визначають величину рН м'ясо-водної 

витяжки із свинини, визначають коефіцієнт кислотність-окиснення. Згідно 

чинних нормативних документів свинина, що отримана від здорових тварин, 

має величину рН 5,8–6,2, позитивну реакцію на пероксидазу, негативну 

формольну реакцію, коефіцієнт кислотність-окиснення 0,40–050. 

Під час проведення реакції з міді сульфатом – бульйон прозорий; за 

мікроскопічного дослідження кількість мікроорганізмів становить до 10; вміст 

ЛЖК (летких жирних кислот) складає до 4,0 мг КОН; вміст аміно-аміачного 

азоту складає до 1,26 мг. 

За ехінококозу свиней в печінці тварин виникають біохімічні та 

морфологічні зміни. В залежності від впливу гельмінтів в органі знаходять 

активізацію реактивних процесів, що характеризується посиленням розпаду, 

ослабленням синтезу глікогену, зернистою і жировою дистрофією гепатоцитів, 

дрібновогнищевими некрозами та іншими змінами. 

Глибокі зміни в печінці призводять у кінцевому підсумку до інтоксикації 

організму в зв’язку з тим, що печінка є центральною ланкою в ланцюзі процесів 

із знешкодження отруйних продуктів. Часто зустрічається ураження печінки 

інфекційного та інвазійного характеру. За ехінококозу свиней відбуваються 

механічні ураження тканин живителя, яке супроводжується інокуляцією 

різноманітною мікрофлорою [36]. 

У результаті органолептичної оцінки туш свиней було визначено, що за 

якісними показниками туші, отримані від здорових та інвазованих тварин 

різняться між собою. М'ясо, отримане від здорових свиней мало кращі 

органолептичні показники: м’язова тканина мала світло-рожевий колір, пружну 

еластичну консистенцію, добре виражений, приємний, характерний для 

свинини запах; поверхня розрізу щільна, блискуча, помірно волога, еластична; 

жир блискучий, твердий, білого кольору, бульйон має приємні смакові 

властивості, ароматний, жирові кульки одного розміру і рівномірно 

розподіляються на поверхні бульйону. 
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Органолептична оцінка м’яса свиней за різної інтенсивності ехінококової 

інвазії була наступною: за низької інтенсивності ураження – м'ясо світло-

рожевого кольору, знекровлення добре, консистенція щільна, запах м’яса 

приємний, сухожилки пружні, білі, блискучі, бульйон прозорий з приємним 

ароматом; за середньої – м'ясо світло-рожевого кольору, жир з жовтуватим 

відтінком, консистенція щільна, запах специфічний, приємний, знекровлення 

добре, бульйон злегка мутний з приємним ароматом; за високої – м'ясо 

червоного кольору, консистенція щільна, жирова тканина жовтуватого кольору, 

ступінь знекровлення задовільна, бульйон містить пластівці, аромат слабко 

виражений. 

Біохімічні показники свинини за різної інтенсивності ехінококової інвазії 

наведено у таблиці 2.1. 

Аналізуючи дані таблиці 2.1., можна відмітити, що за біохімічними 

показниками свинина згідно 3-ої дослідної групи не відповідала свіжому м’ясу.  

 

Таблиця 2.1. 

Біохімічні показники свинини залежно від інтенсивності ехінококової 

інвазії, М±m, n=10 

Показники Зразки свинини 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 

Мікроскопія мазків-

відбитків, кількість 

мікробних клітин 

не виявлено не виявлено 5,0±0,16 10,9±1,1* 

Вміст ЛЖК, мг 

КОН 

2,34±0,16 3,45±0,24** 3,56±0,36* 4,20±1,37 

Реакція з міді 

сульфатом 

бульйон 

прозорий 

бульйон 

прозорий 

бульйон 

прозорий 

утворення 

пластівців 

Вміст аміно-

аміачного азоту, мг 

1,22±0,04 1,20±0,05 1,20±0,03 1,25±0,05 



18 
 

Показники Зразки свинини 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 

рН 5,37±0,03 5,42±0,04 6,43±0,02 6,58±0,05***º 

Реакція на 

пероксидазу 

синьо-
зелений 

колір 

синьо-
зелений 

колір 

синьо-
зелений 

колір 
з’являвся 

через 1 хв. 

синьо-зелений 
колір 

з’являвся 
через 2–3 хв. 

Примітка: * – р<0,05;** – р<0,01; *** р<0,001 – порівняно з контрольною 

групою; º р≤0,05 – порівняно з 2 дослідною групою. 

 

За мікроскопією мазків-відбитків (Додаток Б.1.), показників ЛЖК, реакції 

з міді сульфатом, реакцією на вміст пероксидази свинина 3-ої дослідної групи 

відповідала, за вимогами чинного стандарту, м’ясу сумнівної свіжості. 

Згідно таблиці 2.1. вміст ЛЖК у свинині 1-ої та 2-ої дослідних груп був 

вірогідно (р<0,01) вищим на 47,4 % та (р<0,05) на 52,1 % ніж у контролі, 

відповідно. 

Встановлено вірогідне (р≤0,001) збільшення на 118 % кількості 

мікроорганізмів у полі зору мікроскопу у 3-ій дослідній групі порівняно з 2-ою. 

При цьому переважали паличкоподібні мікроорганізми, що свідчить за 

прижиттєве проникнення мікроорганізмів до м'язової тканини. Також вірогідно 

(р≤0,001) більшими на 22,5 %, 21,4 %, 2,33 % були значення рН у свинині 3-ої 

дослідної групи порівняно з контрольною, 1-ою дослідною та (р≤0,05) 2-ою 

дослідними групами, відповідно. 

За вмістом аміно-аміачного азоту у свинині 1-ої та 2-ої дослідних груп 

встановлена тенденція до підвищення його кількості порівняно з контрольною 

групою.  

У подальшому визначали хімічний склад свинини, виходячи з того, що за 

співвідношенням тканин, які входять до складу м’яса, оцінюють його хімічний 

склад і харчову цінність. Чим більше в м’ясі м’язової тканини, тим більшу 

поживну цінність воно має, як білковий продукт тваринного походження. 
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Із збільшенням у м’ясі сполучної тканини в ньому зменшується вміст 

незамінних амінокислот і знижується біологічна цінність. Зі збільшенням 

вмісту жиру – зменшується вміст білка. 

Результати дослідження щодо хімічного складу свинини залежно від 

інтенсивності ехінококової інвазії (з найдовшого м’яза спини) наведено в 

таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2. 

 

Хімічний склад свинини залежно від інтенсивності ехінококової 

інвазії, М±m, n=10 

Показники Зразки свинини 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 

Волога, % 71,80±2,50 75,43±0,56 76,34±0,37 79,60±2,15* 

Суха речовина, % 28,20±1,23 24,57±0,33* 23,66±0,56* 20,40±1,87* 

Зола, % 1,20±0,45 1,06±0,18 1,18±0,11 1,25±0,28 

Протеїн, % 17,40±2,35 20,07±0,54 20,88±0,48 23,80±2,27 

Жир, % 2,85±0,24 2,12±0,09 2,68±0,08 3,12±0,22 

Триптофан, мг % 356,2±11,8 367,12±10,37 350,02±13,58 323,5±13,2 

Оксипролін, мг % 68,0±4,0 72,48±2,15 75,26±3,79 74,5±2,67 

БЯП 5,24 5,06 4,65 4,34 

Примітка:*– p<0,05 порівняно з контрольною групою. 

 

Представлені показники щодо хімічного складу свинини залежно від 

інтенсивності ехінококової інвазії (табл. 2.2.) – є важливими показниками для 

контролю якості свинини.  

За даними таблиці 2.2. видно, що вірогідно (р≤0,05) вищим на 10,9 % був 

показник вологи в свинині 3-ої дослідної групи порівняно з контролем. Разом з 

тим, показник вмісту сухої речовини був вірогідно (р≤0,05) нижчим на 28,0 % в 

свинині 3-ої дослідної групи, у свинині 2-ої дослідної групи був вірогідно 
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(p<0,05) нижчим на 16,1 % та у свинині 1-ої дослідної групи був вірогідно 

(p<0,05) нижчим на 12,9 % ніж у контрольній групі. 

За іншими досліджуваними показниками прослідковується лише 

тенденція до підвищення чи зниження вмісту у частці хімічного складу 

свинини. 

Важливим є показник вмісту вологи, оскільки велика кількість вологи в 

м’ясі сприяє розмноженню мікроорганізмів і швидкому його псуванню. Крім 

того, чим більший вміст вологи, тим менша кількість сухої речовини. Отже, і 

харчова цінність такого м’яса буде нижчою. Підтвердженням є тенденція до 

зменшення білково-якісного показника у свинині 2-ої і 3-ої дослідних груп 

порівняно з контрольною та 1-ою дослідною групами. 

 

2.3. Контроль свинини за мікробіологічними та радіологічними 

показниками залежно від інтенсивності ехінококової інвазії 

 

М’ясо вважається цінним харчовим продуктом для людини, але водночас 

є добрим поживним середовищем для життєдіяльності мікроорганізмів, які 

розмножуючись, можуть викликати його псування. Мікроорганізми, у тому 

числі патогенні, можуть потрапляти на поверхню туші у процесі її первинної 

обробки під час зіткнення із забрудненими інструментами, руками та одягом 

працівників. 

Оскільки м’ясо, отримане від хворих тварин, може містити 

мікроорганізми [37], що є небезпечними для людини, то мікробіологічним 

показникам м’яса приділяється значна увага під час здійснення ветеринарно-

санітарної експертизи. Важливість контролю вмісту мікроорганізмів у м’ясі 

відзначають дослідники [38], які вказують, що можливість розвитку 

мікроорганізмів у м’ясі залежить від умов його отримання, зберігання і 

транспортування. Визначають три ступеня свіжості м’яса: свіже, сумнівної 

свіжості та несвіже. Відповідно з «Правилами передзабійного ветеринарного 

огляду тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м’яса і м’ясопродуктів», 
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уражені частини внутрішніх органів направляють на утилізацію; неуражені 

частини внутрішніх органів і тушу випускають без обмежень. За ураження 

більше 2/3 органа його весь направляють на технічну утилізацію або знищують 

[29]. 

У таблиці 2.3. представлено мікробіологічні показники свинини залежно 

від інтенсивності ехінококової інвазії. 

Таблиця 2.3. 

 

Мікробіологічні показники свинини залежно від інтенсивності 

ехінококової інвазії, М±m, n=10 

 

Показник безпеки 

Зразки свинини 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 

Кількість 

мезофільних 

аеробних та 

факультативно 

анаеробних 

мікроорганізмів 

(КМАФАнМ), 

КУО/г 

 

 

 

7,32х103±26,4 

 

 

 

6,43х103±29,8* 

 

 

 

8,43х104±32,6* 

 

 

 

9,56х105±43,8* 

БГКП (колі-форми) Не виділено Не виділено Не виділено Не виділено 

Патогенні 

мікроорганізми, в 

т.ч. сальмонели у 25 

г. 

 

Не виділено 

 

Не виділено 

 

Не виділено 

 

Не виділено 

Listeria 

monocytogenus, у 25 

г. 

 

Не виділено 

 

Не виділено 

 

Не виділено 

 

Не виділено 

Коагулазо-позитивні 

стафілококи 

(Staphylococcus 

aureus)  у 25 г 

 

 

Не виділено 

 

 

Не виділено 

 

 

Не виділено 

 

 

Не виділено 

Примітка: * – р<0,001 порівняно з контрольною групою. 
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Найбільшу Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних 

мікроорганізмів виявили у свинині 3-ої дослідної групи – 9,56х105±43,8 

(КУО/г). Кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних 

мікроорганізмів у свинині 2-ої дослідної групи була вірогідно (р<0,001) більше 

ніж у контрольній групі, а у 1-ої – вірогідно (р<0,001) менше ніж у контролі. 

Разом з тим, показник КМАФАнМ для свинини відповідав вимогам 

чинного законодавства (не більше 5х106 КУО/г). Згідно нормативних 

документів БГКП (бактерії групи кишкової палички), патогенні мікроорганізми, 

в т. ч. сальмонели, Listeria monocytogenus, коагулазо-позитивні стафілококи 

(Staphylococcus aureus) не були виявлені [39]. 

Проведені мікробіологічні дослідження є надзвичайно важливими тому, 

що становить небезпеку не лише м’ясо вимушено забитих тварин, а й м’ясо 

тварин, уражених інвазійними хворобами, ослаблених тривалим голодуванням 

перед забоєм, втомлених і в стресовому стані. У таких випадках настає 

обсіменіння органів і м’язів тварин сальмонелами та іншими збудниками 

токсикоінфекцій. Таке м’ясо необхідно швидко і глибоко охолодити, тому, що 

за кімнатної температури сальмонели швидко розмножуються, нагромаджують 

токсини, внаслідок чого м’ясо стає джерелом токсикоінфекції. Збільшується 

ризик обсіменіння м’яса сальмонелами і у разі неправильної первинної обробки 

туш [38]. 

Одним зі збудників харчової токсикоінфекції є бактерія із роду 

сальмонела. У даний час нараховується близько двох тисяч серологічних типів, 

із них у людей найчастіше зустрічаються S. typhimurium, S. cholerae suis, S. 

enteritidis, S. anatum та ін. 

Нерідко сальмонельозні харчові захворювання виникають після вживання 

печінки та виробів із неї [40]. 

Потрапивши з м’ясом та іншими харчовими продуктами до шлунково- 

кишкового тракту людини, токсичні речовини сенсибілізують слизову 

оболонку кишечника та порушують його ретикулоендотеліальний бар’єр. Це 

сприяє швидкому проникненню сальмонельозних бактерій у кров і розвитку 
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бактеріемії. За руйнації бактерій в організмі звільняється ендотоксин, який 

значною мірою обумовлює клінічну картину токсикоінфекції. 

Варто зазначити, що за останні роки в усьому світі відбувається 

підвищення рівня захворюваності людей на сальмонельоз, що підкреслює 

актуальність створення засобів специфічної профілактики і лікування вказаного 

захворювання. Слід відмітити, що значно зросла частка S. enteritidis та S. 

choleraesuis, які посідають, відповідно, третє і четверте місця за частотою 

виділення після S. typhimurium та S. newport [41]. 

Проблема сальмонельозних інфекцій актуальна як для ветеринарної, так і 

для гуманної медицини, особливо з огляду на факт широкого поширення 

токсикоінфекцій сальмонельозної етіології (зоонозної), і так званих 

госпітальних сальмонельозів. 

Певну роль у виникненні харчових захворювань людей можуть 

відігравати деякі бактерії, що об’єднуються в поняття умовно патогенної 

мікрофлори. До них відносять ешерихії і протею, які частіше є причиною 

виникнення харчових захворювань. Ці бактерії досить широко розповсюджені в 

навколишньому середовищі, трапляються або постійно знаходяться в 

кишечнику тварин і людини. 

Ешерихії мають складну будову антигена. Розрізняють три такі їх види: О 

(соматичний), Н (джгутиковий), К (капсульний). Серед цієї групи бактерій 

трапляються патогенні серотипи, умовно-патогенні і навіть корисні для 

людини. Серологічна типізація ешеріхії за О-антигеном дозволяє відрізнити 

патогенний штам від непатогенних. 

Значну роль у виникненні захворювань відіграють ешерихії, що 

продукують шигоподібні токсини, які є причиною розвитку важких 

захворювань людей. 

Патогенез ешерихіозу, в тому числі і харчових токсикоінфекцій 

зумовлених ешерихіями, до кінця не вивчено. Проте можна стверджувати, що 

захворювання виникає лише тоді, коли в організм потрапляє велика кількість 

живих мікроорганізмів, що набули достатньої патогенності, і є 
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ентеропатогенними. Потрапивши в шлунково-кишковий тракт, ентеропатогенні 

Е. coli починають інтенсивно розмножуватися в тонкому відділі кишечника, 

виділяють екзо- та ендотоксини, які порушують його проникність, внаслідок 

чого токсичні речовини потрапляють у систему ворітної вени і в печінку. 

Виникає порушення дезінтоксикаційної функції печінки і настає токсемія, 

уражається центральна нервова система, що клінічно проявляється у вигляді 

менінгеальних або енцефалітичних симптомів. За легких форм інфекції 

проникність кишечного бар’єру та функції печінки не порушуються, токсикоз 

відсутній [36]. 

Стафілококи і стрептококи є двома окремими родами мікроорганізмів, які 

поширені у природі. Зустрічаються вони у повітрі, воді, на шкірі, дихальних 

шляхах, у кишечнику людини і тварин. Золотистий та інші види стафілококів, а 

також деякі стрептококи мають патогенні властивості і продукують токсини. 

Такі стрептококи можуть спричиняти захворювання верхніх дихальних шляхів, 

гнійничкові ураження слизових оболонок і шкіри, а стафілококи є етіологічним 

фактором розвитку різних септикопіємічних процесів у людей і тварин [40].  

Обов’язковим дослідженням м’яса, зокрема свинини, що надходить у 

акредитовану державну лабораторію агропродовольчого ринку є визначення 

радіологічних показників – 137Cs (норматив – 200 Бк/кг) та 90Sr (норматив –     

20 Бк/кг) (табл. 2.4.).  

Таблиця 2.4. 

Вміст радіонуклідів у свинині залежно від інтенсивності ехінококової 

інвазії, М±m, n=10 

 

Показник безпеки 

Зразки свинини 

контрольна 1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 

137Cs, Бк/кг 45,90±3,80 31,20±2,56* 26,30±4,47* 36,41±3,58 

90Sr, Бк/кг 1,60±0,40 3,53±0,38** 4,76±0,72** 4,38±0,26*** 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з контрольною 

групою. 
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За даними таблиці 2.4., видно, що вміст 137Cs на 32,0 % вірогідно (р<0,05) 

нижчий у 1-ій дослідній групі, (р<0,05) на 42,7 % – у 2-ій дослідній групі ніж у 

контрольній. У 3-ій дослідній групі спостерігаємо тенденцію до зниження 

вмісту 137Cs порівняно з контрольною групою. 

За вмістом 90Sr прослідковується вірогідна різниця. Так, вміст даного 

радіонукліда у 1-ій дослідній групі був вірогідно (р<0,01) вищий на 120,6 %, 

вірогідно вищий (р<0,01) у 2-ій дослідній групі на 197,5 %, та вірогідно вищий 

(р<0,001) на 173,7 % у 3-ій дослідній групі ніж у контрольній. 

Загалом, можна відмітити, що радіологічні показники у свинині згідно 

досліду, були в межах допустимих рівнів [37]. Разом з тим, прослідковується 

вірогідна різниця між показниками щодо вмісту радіонуклідів у свинині. На 

нашу думку це залежить від регіону з якого свинина була доставлена на 

агропродовольчий ринок. На даний ринок свинина доставляється із 

Чернігівської, Житомирської та Київської областей. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Одним із чинників зниження якості і безпечності м’яса є 

контамінація його збудниками заразних хвороб, у тому числі інвазійної 

етіології, які викликають токсикоінфекції та харчові бактеріотоксикози у 

людини. До таких небезпечних чинників відносять ураження продуктів забою 

свиней ларвоцистами ехінококу. М’ясо та інші продукти забою, отримані від 

уражених ларвоцистами ехінококу тварин, є потенційним джерелом харчових 

отруєнь людей. Тому, у Лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на 

агропродовольчих ринках проводиться чіткий контроль за процедурами 

проведення випробувань харчових продуктів, зокрема туш свиней і м’яса, 

згідно вимогам до акредитованих лабораторій за ДСТУ ISO/IEC 17025. 

2. Контроль за якістю і безпечністю свинини в умовах акредитованої 

лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи агропродовольчого ринку 

проводиться за Настановою з якості. Дана Настанова є власністю Центральної 

випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській 

області та м. Києві. Ця Настанова відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій». 

3. У результаті органолептичної оцінки туш свиней було встановлено, 

що за якісними показниками туші, отримані від здорових та інвазованих тварин 

різняться між собою. М'ясо, отримане від здорових свиней мало кращі 

органолептичні показники. 

4. За біохімічними показниками свинина з високою інтенсивністю 

інвазії не відповідала свіжому м’ясу. Так, за мікроскопією мазків-відбитків, 

показниками летких жирних кислот, реакцією з міді сульфатом, реакцією на 

вміст пероксидази зразки свинини за високої інтенсивності інвазії відповідали 

м’ясу сумнівної свіжості. Вміст летких жирних кислот у свинині 1-ої та 2-ої 

дослідних груп був вірогідно (р<0,05) вищим на 47,4 % та на 52,1 % ніж у 

контролі, відповідно. Встановлено вірогідне (р≤0,001) збільшення на 118 % 
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кількості мікроорганізмів у полі зору мікроскопу у 3-ій дослідній групі 

порівняно з 2-ою. Також, вірогідно (р≤0,001) більшими на 22,5 %, 21,4 %, 2,33% 

були значення рН у свинині 3-ої дослідної групи порівняно з контрольною, 1-

ою дослідною та (р≤0,05) 2-ою дослідними групами, відповідно. 

5. За хімічним складом у зразках свинини встановлено вірогідне 

(р≤0,05) підвищення на 10,9 % показника вологи в свинині 3-ої дослідної групи 

порівняно з контролем. Разом з тим, показник вмісту сухої речовини був 

вірогідно (р≤0,05) нижчим на 28,0 % в свинині 3-ої дослідної групи, у свинині 

2-ої дослідної групи був вірогідно (p<0,05) нижчим на 16,1 % та у свинині 1-ої 

дослідної групи був вірогідно (p<0,05) нижчим на 12,9 % ніж у контрольній 

групі. За іншими досліджуваними показниками прослідковується лише 

тенденція до підвищення чи зниження вмісту у частці хімічного складу 

свинини. 

6. Найбільша Кількість мезофільних аеробних та факультативно 

анаеробних мікроорганізмів була встановлена у свинині з високою 

інтенсивністю ехінококової інвазії (9,56х105±43,8 (КУО/г)), що була вірогідно 

(р<0,001) більше ніж у контрольній групі. Разом з тим, Кількість мезофільних 

аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів у свинині 2-ої 

дослідної групи була вірогідно (р<0,001) більше ніж у контрольній групі, а у 1-

ої – вірогідно (р<0,001) менше ніж у контролі. 

7. Вміст 137Cs був вірогідно (р<0,05) нижчим у свинині 1-ої та 2-ої 

дослідних груп на 32,0 % та 42,7 % ніж у контрольній, відповідно. Вміст 90Sr у 

свинині 1-ої та 2-ої дослідних груп був вірогідно (р<0,01) вищий на 120,6 % та 

на 197,5 % і вірогідно вищий (р<0,001) на 173,7 % у 3-ій дослідній групі ніж у 

контрольній. Але, вміст радіонуклідів у свинині як контрольної, так і дослідних 

груп відповідав чинному законодавству. 

8. За результатами дослідження рекомендуємо туші свиней в яких 

встановлена висока інтенсивність ехінококової інвазії печінки використовувати 

лише після промислової переробки на харчові цілі. 
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Анотація 

Актуальність 

Ехінококоз свиней залишається однією із найважливіших проблем 

сучасної гельмінтологічної науки і ветеринарної практики. Ехінококи, 

розвиваючись у печінці, порушують обмінні процеси в організмі та насичують 

його продуктами свого метаболізму. Все це, крім погіршення харчової цінності 

та привабливості печінки, як харчового продукту, може призвести навіть до 

отруєння споживача. Також доведено те, що ця інвазія впливає на інші органи 

та тканини організму, порушуючи їх якість, та біологічну цінність. 

У лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих 

ринках проводиться чіткий контроль за процедурами проведення випробувань 

харчових продуктів згідно вимогам до акредитованих лабораторій за ДСТУ 

ISO/IEC 17025. У кінцевому результаті своєчасний контроль знaчною мірою 

сприяє отримaнню продуктів твaринництвa високої сaнітaрно-гігієнічної якості, 

попереджує передaчу зaхворювaнь, що є спільними для людей і твaрин 

(сибіркa, трихінельоз, ехінококоз); хaрчових токсикоінфекцій тa токсикозів; 

зaбезпечує профілaктику поширення інфекційних хвороб серед свійських 

тварин. Тому, нa aгропродовольчих ринкaх функціонують лaборaторії 

ветеринарно-сaнітарної експертизи, які контролюють якість м’ясa та 

м’ясопродуктів. 

Виходячи з актуальності теми наукової роботи була сформульована мета 

дослідження. 

Мета дослідження – контроль якості і безпечності свинини за різної 

інтенсивності ехінококової інвазії в умовах акредитованої лабораторії 

агропродовольчого ринку «Лук’янівський», м. Києва. 

Згідно мети були поставлені наступні завдання: 

 вивчити порядок проведення контролю якості і безпечності 

свинини в умовах акредитованої лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи 

агропродовольчого ринку «Лук’янівський», м. Києва; 
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 дослідити свинину за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками залежно від інтенсивності ехінококової інвазії; 

 дослідити свинину за мікробіологічними та радіологічними 

показниками залежно від інтенсивності ехінококової інвазії. 

 

Використана методика дослідження 

Для виконання поставлених у науковій роботі мети та завдань 

застосовано чинні методи наукових досліджень, а саме: органолептичні 

(визначення кольору, запаху, консистенції, стану поверхні свіжого розрізу 

найдовшого м’яза спини, стану сухожилків, жиру, бульйону), біохімічні (рН 

м’яса, вміст аміно-аміачного азоту, вміст летких жирних кислот, реакція на 

пероксидазу, реакція з міді сульфатом), мікроскопічні (мазки-відбитки), 

мікробіологічні (КМАФАнМ, БГКП, патогенні мікроорганізми, у тому числі 

сальмонели, лістерії, коагулазо-позитивні стафілококи), радіологічні. 

Для встановлення біологічної та харчової цінності свинини визначали 

хімічний склад м’яса за вмістом вологи, сухої речовини, жиру, протеїну, золи, 

триптофану, оксипроліну та білково-якісного показника. 

 

Загальна характеристика роботи 

Наукова робота написана на 40 сторінках комп’ютерного тексту і 

складається з вступу (5 с.); двох розділів, що містять 3 підрозділи (18 с.) та 4 

таблиці; висновків (2 с.); списку використаної літератури (41 джерело); анотації 

(3 с.); додатків (5 с.), що містять 7 рисунків. 

У науковій роботі надано аналіз контролю за якістю і безпечністю 

свинини залежно від інтенсивності ехінококової інвазії. У першу чергу вивчено 

порядок контролю свинини, що здійснюється в умовах лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи агропродовольчого ринку «Лук’янівський», 

м. Києва за процедурами проведення випробувань згідно вимог до 

акредитованих лабораторій за ДСТУ ISO/IEC 17025. Після проведення 

ветеринарно-санітарної експертизи на м’ясну тушу ставиться позначка 
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придатності, що підтверджує проведення ветеринарно-санітарної експертизи 

або за Настановою з якості процедури випробувань, для контролю за 

харчовими продуктами в умовах агропродовольчих ринків. М'ясо, визнане не 

придатним, відправляється для низки лабораторних досліджень до Центральної 

випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби України в 

Київській області та м. Києві (м. Вишневе). Тому, у подальшому в науковій 

роботі представлені органолептичні, біохімічні, мікробіологічні та радіологічні 

дослідження. За якими було встановлено, що свинина за високої інтенсивності 

ехінококової інвазії печінки за мікроскопією мазків-відбитків, показниками 

вмісту летких жирних кислот, вмістом аміно-аміачного азоту, реакцією з міді 

сульфатом, реакцією на вміст пероксидази відповідали м’ясу сумнівної 

свіжості. У такому м’ясі встановлено вірогідне підвищення вмісту вологи, сухої 

речовини, радіонуклідів і бактеріального обсіменіння. Але, підвищення 

бактеріального обсіменіння та вмісту радіонуклідів у свинині як контрольної, 

так і дослідних груп відповідали вимогам чинного законодавства. 

За результатами наукової роботи опублікована 1 наукова стаття у 

електронному фаховому виданні.  

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес на кафедрі 

ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини 

Харківської державної зооветеринарної академії. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. 1. 

 

 

Рис. А.1. Трихінелоскоп (для обов’язкового дослідження свинини на 

трихінельоз). 
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Рис. А. 2. Радіометр РУГ-91. 

 

 

 

Рис. А.3. Посудина Марінеллі зі зразками м’яса. 
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Додаток Б. 

 

 

 

Рис. Б.1. Робоче місце лікаря ветеринарної медицини у Лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи ринку «Лук’янівський» з фарбування 

мазків-відбитків. 
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Рис. Б.2. рН-метр рН-301. 

(робоче місце лікаря ветеринарної медицини у Лабораторії ветеринарно-

санітарної експертизи ринку «Лук’янівський» з визначення рН свинини). 
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Додаток В. 

 

Рис. В.1. Лист-опитування замовників випробувань у Лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи ринку «Лук’янівський» за Настановою 

з якості. 

 

Рис. В.2. Акт про недопущення до реалізації продукції у Лабораторії 

ветеринарно-санітарної експертизи ринку «Лук’янівський». 
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