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Анотація. У статті наведено дані щодо біологічної цінності м’яса свиней за 
ехінококозу. Визначено співвідношення незамінних та замінних амінокислот, 
амінокислотний скор та індекс. Встановлено зниження співвідношення незамінних до 
замінних амінокислот з підвищенням інтенсивності інвазії, збільшення амінокислотного 
скору для замінних амінокислот і зниження – для незамінних, що свідчить про збільшення 
кількості сполучної тканини і зниження біологічної цінності продукту. 

Ключові слова: свинина, ехінококоз, амінокислоти, амінокислотний індекс, 
амінокислотний скор, біологічна цінність. 

Вступ 

Ехінококоз – поширене в світі захворювання людей [1, 5, 7–9] і тварин [3]. 

Ехінококоз сільськогосподарських тварин завдає значних економічних збитків 

за рахунок зниження якості та вибракування продукції. Встановлено, що у 

пробах м’язової тканини та печінки, відібраних від тварин, хворих на 

ехінококоз, була виділена патогенна мікрофлора. За середнього ступеня 

ехінококової інвазії у пробах м’яса виділяли стафілококи та ешерихії. За 

інтенсивного ураження внутрішніх органів (понад 1/3 частини органу) були 

виділені сальмонели, ешерихії, стафілококи [6].  

Під час проведення ветеринарно-санітарної експертизи туш та продуктів 

забою, уражених ехінококозом, приділяється увага вгодованості туші, наявності 

патоморфологічних змін, ступеню ураження, інтенсивності обсіменіння 

патогенною мікрофлорою [6]. Проте відомо, що за цілого ряду гельмінтозних 
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хвороб, у тому числі за ехінококозу, постійна сенсибілізація організму 

продуктами життєдіяльності паразита призводить до розвитку біохімічних змін 

в організмі [2], а, отже, і до змін у продуктах забою. Проте немає даних щодо 

досліджень м’яса, отриманого від туш, уражених ехінококозом, щодо 

біологічної цінності такого м’яса. Сучасна наука про харчування людей 

виходить з того, що продукти тваринництва, які використовують в їжу, 

потрібно отримувати тільки від здорових тварин з нормальним обміном 

речовин [4].  

Тому метою роботи було вивчення впливу ехінококової інвазії на 

біологічну цінність м’яса. Відповідно до мети поставлено завдання: дослідити 

амінокислотний склад та скор м’яса залежно від ступеня ураження туш 

ехінококозом. 

Матеріали і методи  

Матеріалом для досліджень були м’язова тканина, отримана від свинячих 

туш, що надходили для реалізації на агропродовольчий ринок “Піонерський” м. 

Києва з Черкаської області Жашківського району. Перша дослідна група – 5 

туш самок української білої породи ΙΙ категорії вгодованості, віком 9 місяців, 

які мали поодинокі ураження печінки (1-5 ехінококових ларвоцист). З 

аналогічними характеристиками відбирали інші дослідні групи, які відрізнялися 

лише ступенем ураження ехінококозом. ΙΙ-а дослідна група – туші мали 

середню ступінь інвазії (6-10 ларвоцист), ΙΙΙ-я – високий ступінь інвазії (більше 

10 ларвоцист). Для контрольного дослідження відбирався аналогічний матеріал 

у тій же кількості від здорових тварин. 

Амінокислотний спектр білків м'яса досліджували за допомогою 

автоматичного аналізатора амінокислот Т 339, фірми “Mikrotechna” (Прага, 

Чехія) в умовах лабораторії “Група хроматографії” Інституту біохімії ім. О.В. 

Палладіна НАН України методом іонообмінної хроматографії. Проби для 

досліджень відбирали з ділянок лопатки та стегна туш. 

Для оцінки біологічної цінності м’яса визначали індекс А/Е, що відбиває 

співвідношення вмісту незамінної амінокислоти (А) до їх загальної суми (Е) та 



амінокислотний скор (в основу розрахунків цього показника покладено 

визначення відсотка кожної із незамінних амінокислот у харчовому білку по 

відношенню до їх вмісту в білку, прийнятому за “ідеальний”).  

Результати й обговорення 

Визначення сумарного вмісту незамінних амінокислот у м’язовій тканині 

свиней показало (табл.1), що їх рівень залежить, в першу чергу, від 

інтенсивності ураження ларвоцистами.  

Так, у 100 мг білка м’язової тканини, отриманої від туш здорових свиней 

міститься 8,12 мг незамінних амінокислот; у м'ясі туш із слабкою інвазією – 

7,03 мг, з середньою – 8,31 мг, з високою – 8,41 мг. Тобто, виявлено 

підвищення синтезу незамінних амінокислот у інвазованих тварин. Також 

виявляли зміни у кількості замінних амінокислот, порівняно зі здоровими 

тваринами, відповідно – 11,45 мг, 14,03 мг і 13,67 мг проти 13,08 мг. 

Співвідношення незамінних до замінних амінокислот дещо знижується із 

підвищенням інтенсивності інвазії, в більшій мірі за середнього ступеня інвазії. 

Збільшується кількість цистину, метіоніну (сірковмісні) у м'ясі тварин з 

патологічним процесом. Вміст гліцину, проліну, аланіну, лізину (амінокислот, 

що входять до білків еластинових та колагенових волокон) дещо збільшується, 

а треоніну, фенілаланіну, глутамінової та аспарагінової кислот – зменшується, 

що, ймовірно, пов’язано з перебудовою адаптивних механізмів за гельмінтозів. 

Розрахунок амінокислотного індексу А/Е дозволив встановити, що, 

порівняно зі шкалою ФАО/ВООЗ існує суттєва різниця у показниках, що 

визначалися.  

Так, у хворих свиней з підвищенням інтенсивності інвазії зростає вміст 

сірковмісних амінокислот (метіонін, цистин), але, порівняно зі шкалою 

ФАО/ВООЗ їх вміст залишається нижчим.  

 



Таблиця 1 

Амінокислотний склад м'яса свиней за ларвального ехінококозу, 

 мг/100 мг продукту, M ± m 

Амінокислоти Контроль Слабка İİ Середня İİ Висока İİ 
Замінні 13,08 11,45 14,03 13,67 
Аланін 1,23±0,001 1,20±0,004 1,32±0,13 1,28±0,03 
Аргінін 1,56±0,001 1,35±0,001 1,70±0,14 1,71±0,05 
Гістидін 1,00±0,002 0,94±0,003 1,39±0,08 0,99±0,04 
Гліцин 0,89±0,003 0,77±0,003 1,02±0,07 0,98±0,03 
Аспарагінова кислота 1,76±0,004 1,43±0,004 1,65±0,11 1,67±0,007 
Глютамінова кислота 4,19±0,002 3,54±0,001 3,80±0,39 3,89±0,04 
Пролін 0,71±0,009 0,63±0,003 1.02±0,05 0,97±0,015 
Серін 0,89±0,004 0,80±0,001 0,98±0,06 0,89±0,02 
Тирозин 0,66±0,004 0,60±0,003 0,76±0,05 0,78±0,009 
Цистин 0,19±0,004 0,19±0,002 0,39±0,08 0,51±0,05 
Незамінні 8,12 7,03 8,31 8,41 
Валін 1,03±0,002 0,86±0,004 1,03±0.72 1,01±0,04 
Ізолейцин 0,92±0,001 0,77±0,001 0,91±0,10 0,96±0.001 
Лейцин 1,76±0,003 1,53±0,001 1,89±0,15 1,95±0,01 
Лізин 1,97±0,004 1,68±0,004 2,13±0,18 2,17±0,002 
Метіонін 0,22±0,002 0,24±0,003 0,32±0,31 0,32±0,01 
Треонін 1,16±0,003 0,95±0,002 1,14±0,05 1,07±0,04 
Фенілаланін 1,06±0,004 1,00±0,004 0,89±0,09 0,93±0,001 
Співвідношення 
незамінних/замінних 0,62 0,61 0,59 0,61 

 

Відбувається зміна кількості ароматичних (фенілаланін+тирозин) 

амінокислот. Зменшується вміст валіну, ізолейцину, збільшується – лейцину. 

Відзначається зниження вмісту треоніну та лізину. 

Також нами було визначено амінокислотний скор білків для оцінки 

біологічної цінності м’яса. Амінокислотний скор білків м'яса свиней зі 

зростанням ступеня інвазії збільшується для лізину, сірковмісних (метіонін, 

цистин) амінокислот, лейцину і зменшується – для треоніну, валіну, 

ароматичних (фенілаланіну, тирозину) амінокислот, порівняно з клінічно 

здоровими тваринами.  

Заключення і висновки 

Інтенсивність ехінококової інвазії впливає на біологічну цінність м’яса. 

Співвідношення незамінних до замінних амінокислот знижується з 

підвищенням інтенсивності інвазії. Амінокислотний скор збільшується для 



замінних (особливо сірковмісних) амінокислот на 12–50% і знижується – для 

незамінних на 6–9%, що свідчить про збільшення кількості сполучної тканини і 

зниження біологічної цінності продукту.  
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Abstract.  
Introduction. It is known that for a number of helminthic diseases, including for 

echinococcosis, the constant sensitization of the organism by the products of vital activity of the 
parasite leads to the development of biochemical changes in the body, and, consequently, to 
changes in the products of slaughter. Therefore, the purpose of the work was to study the influence 
of echinococcal invasion on the biological value of meat. 

Materials and metods. The first experimental group was 5 female carcasses of Ukrainian 
white breed ΙΙ category fattening, 9 months old, having had single liver lesions (1-5 echinococcal 
larvalists), and the experimental group - carcasses had an average degree of invasion (6-10 larvae) 
, I-I-a high degree of invasion (more than 10 larvalists). Control - carcasses from healthy 
animals.The amino acid spectrum of meat proteins was investigated using an automatic analyzer of 
amino acids T 339, firm "Mikrotechna" (Prague, Czech Republic) by ion-exchange 
chromatography. Samples for research were taken from the areas of the shoulder blade and the 
hips of carcasses. 

Results of research and discussion. The increase in the synthesis of essential amino acids in 
invasive animals, changes in the number of substitutable amino acids in comparison with healthy 
animals has been revealed. The ratio of irreplaceable to substitutable amino acids is somewhat 
reduced with an increase in the intensity of the invasion, to a greater degree, due to the average 
degree of invasion. 

The amount of cystine, methionine (sulfur-containing) in the meat of animals with a 
pathological process is increasing. The content of glycine, proline, alanine, lysine (amino acids in 
the elastin and collagen fibers) is slightly increasing, while threonine, phenylalanine, glutamine 
and aspartic acid are reduced, which is probably due to the restructuring of adaptive mechanisms 
for helminthiasis. 

As the intensity of the invasion increases, the content of sulfur-containing amino acids 
(methionine, cystine) increases, but their content remains lower than the FAO / WHO scale. There 
is a change in the amount of aromatic (phenylalanine + tyrosine) amino acids. The content of 
valine, isoleucine, increases - leucine. There is a decrease in the content of threonine and lysine. 

The amino acid skoras of pig meat with increasing degree of invasion increases for lysine, 
sulfur-containing (methionine, cystin) amino acids, leucine and decreases - for threonine, valine, 
aromatic (phenylalanine, tyrosine) amino acids compared to clinically healthy animals. 

Conclusions. The intensity of the echinococcal invasion has an effect on the biological value 
of the meat. The ratio of irreplaceable to substitutable amino acids decreases with an increase in 
the intensity of the invasion. The amino acid rate increases for replaceable (especially sulfur-
containing) amino acids by 12-50% and decreases - for irreplaceable by 6-9%, which indicates an 
increase in the amount of connective tissue and a decrease in the biological value of the product. 

Key words: meat, echinococosis, aminoacids, aminoacid index, aminoacid quick, biological 
valu. 
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