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У статті наведено результати досліджень впливу фасціольозу та мікобактеріозу на ак тив
ність ензимів сироватки крові корів. У клінічній практиці ветеринарної медицини важливе про гнос
тич не значення має визначення активності амінотрансфераз у сироватці крові, оскільки вони сто ять 
на межі обміну білків, жирів і вуглеводів. Як видно із результатів досліджень, активність аміно транс
фе раз за асоціації фасціольозу та мікобактеріозу у сироватці крові корів підвищувалася. Під ви ще на 
активність амінотрансфераз пояснюється тим, що при пошкодженні біологічних мембран клі тин, зу
мовленому фасціолами та мікобактеріями, відбувається вивільнення із гепатоцитів та сер це вого м’я за 
у кров внутрішньоклітинних ензимів — аланін і аспартатамінотрансферази. Чим глиб ші струк турні 
пошкодження біологічних мембран клітин, тим вищий рівень амінотрансфераз у сиро ватці крові.

За умов активації вільнорадикального окиснення важливе значення має функціональна актив
ність внутрішньоклітинних захисних систем організму, до яких належить насамперед система анти
окси дантного захисту, представлена комплексом спеціалізованих ензимів антиоксидантів. Стан анти
оксидантної системи за фасціольозу і мікобактеріозу оцінювали за активністю у крові ензимів: ка та
ла зи та супероксиддисмутази. Встановлено, що за розвитку фасціольозу та мікобактеріозу у корів 
зни жу єть ся активність каталази (КТ) та супероксиддисмутази (СОД) відповідно на 23 % і 28 %. 
Вста новлені у наших дослідах зміни активності каталази та супероксиддисмутази у сироватці крові 
до слід них корів розкривають додаткові аспекти токсичної дії фасціол і мікобактерій та можуть бу ти 
використані не лише як критерії оцінки стану організму, але й для підвищення лікувальної ефективності 
анти дот них препаратів при цих захворюваннях.
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The article deals with the results of research of fasciolosis and mycobacteriosis influence on the activity 
of enzymes in cows blood serum. The aminotransferase activity determination in serum has an important 
prognostic meaning in clinical practice of veterinary medicine, as they are on the bound of the metabolism of 
proteins, fats and carbohydrates. As it has been shown from the results of research the aminotransferase activity 
at associations of fasciolosis and mycobacteriosis in blood serum of cows was increased. The increased activity 
of aminotransferases because of damaged biological cell membranes, caused by fasciola and mycobacteria, 
is released from hepatocytes and cardiac muscle in the blood of intracellular enzymes: alanine and aspartate 
aminotransferase. The deeper structural damage cells biological membranes, the higher the level of serum 
transaminases.

By the given activation of free radical oxidation, has the importance meaning of functional activity of 
intracellular defense systems, which, in the first place belongs to the antioxidant defense system, represented 
a set of specialized enzymes antioxidants. The state of antioxidant system at fasciolosis and mycobacteriosis 
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was evaluated by the activity of blood enzymes: catalase and superoxide dismutase. It was established that at 
the development of fasciolosis and mycobacteriosis in cows the activity of catalase and superoxide dismutase 
is decreases respectively to 23 % (CT) and 28 % (SOD). In our experiments it is set up changes in the activity 
of catalase and superoxide dismutase in blood serum of experimental cows reveal additional aspects of toxic 
effects of fasciola and of mycobacteria and may be used as criteria for evaluating not only the assessment of 
the body, but also the medical effectiveness of antidote drugs for these diseases.
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В статье приведены результаты исследований влияния фасциолеза и микобактериоза на ак
тив ность энзимов сыворотки крови коров. В клинической практике ветеринарной медицины важное 
про гностическое значение имеет определение активности аминотрансфераз в сыворотке крови, по
сколь ку они стоят на грани обмена белков, жиров и углеводов. Как видно из результатов исследований, 
ак тив ность аминотрансфераз при ассоциации фасциолеза и микобактериоза в сыворотке крови коров 
по вы шалась. Повышенная активность аминотрансфераз объясняется тем, что при повреждении био
ло гических мембран клеток, обусловленном фасциолами и микобактериями, происходит высвобож де
ние из гепатоцитов и сердечной мышцы в кровь внутриклеточных энзимов — аланин и аспартат
амино трансфераз. Чем глубже структурные повреждения биологических мембран клеток, тем выше 
уро вень аминотрансфераз в сыворотке крови.

В условиях активации свободнорадикального окисления важное значение имеет функциональная 
ак тивность внутриклеточных защитных систем организма, к которым в первую очередь относится 
система антиоксидантной защиты, которая представлена комплексом специализированных энзи мов 
антиоксидантов. Состояние антиоксидантной системы фасциолеза и микобактериоза оцени ва ли по 
активности в крови энзимов — каталазы и супероксиддисмутазы. Установлено, что при развитии 
фасциолеза и микобактериоза у коров снижается активность каталазы (КТ) и супер оксид дисму та
зы (СОД), соответственно, на 23 % и 28 %. Установленные в наших опытах изменения активности 
ката лазы и супероксиддисмутазы в сыворотке крови опытных коров раскрывают дополнительные 
аспек ты токсического действия фасциол и микобактерий и могут быть использованы в качестве не 
только критериев оценки состояния организма, но и для повышения лечебной эффективности анти
дот ных препаратов при данных заболеваниях.
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МИКОБАКТЕРИОЗ, АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА, ЭНЗИМЫ, АМИНОТРАНСФЕРАЗЫ

Особливе місце в соціальноеконо міч
ному розвитку України займає сільське гос
по дар ство. Продукти сільського госпо дар
ства і промислові товари, що виробляють ся 
з сіль сько госпо дар ської си ро ви ни, скла да ють 
75 % фонду народного спо жи ван ня. Од нією 
з найважли ві ших га лу зей сіль ського гос
по дар ства України є ско тар ство, яке по ста
чає незамінні продукти хар чу ван ня і цін ну 

сировину для харчової і пере роб ної про мис
ловості.

Серед соціальних та економічних при
чин, які гальмують розвиток сільського гос
по дарства, невід’ємними є як гельмінтозні, 
так і інфекційні захворювання [1]. Згідно 
з да ними літератури встановлено, що фас ціо
льоз — одне з найбільш небезпечних і ши
роко розповсюджених гельмінтозів жуйних 
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тварин [1]. Хвороба реєструється на всіх кон
тинентах земної кулі і поширена на всій тери
то рії нашої держави [2–5]. Внаслідок цього 
захворювання у тварин спо сте рігаєть ся на
ша рування і вторинної інфекції.

Є низка науковців, які вивчали пато ге
нез, діагностику та лікування тварин при фас
ціо льозі жуйних [6–11]. Проте недостатньо 
ви вче ний патогенез асоціації мікобактеріозу 
та фасціольозу. Нез’ясованим залишається 
вплив цих захворювань на ензимну систему 
кро ві та обмін речовин у жуйних тварин, 
особ ливо у великої рогатої худоби. Не роз
роб лено методику корекції імунної системи 
та біохімічних показників крові організму 
ве ликої рогатої худоби при асоціації міко
бактеріозу та фасціольозу.

Метою наших досліджень було ви вчи
ти вплив фасціол та мікобактерій на ак тив
ність ензимів у сироватці крові корів.

Матеріали і методи

Для дослідів було відібрано 10 корів ук
раїнської чорнорябої молочної породи, з яких 
сформували дві групи по п’ять тварин у кож
ній. Корови контрольної групи були клі ніч но 
здоровими, тварини дослідної гру пи — ураже
ні мікобактеріозом та фасціо льоз ною інвазією.

Під час проведення досліджень до
три мувалися правил, обов’язкових при ви
ко нанні зоотехнічних дослідів щодо під бо
ру та утримання тваринаналогів у гру пи, 
технології заготівлі, використання й об лі ку 
спо житих кормів. Раціон корів був збалан со
ва ним за поживними і мінеральними речо
ви нами, які забезпечували потребу тварин 
в ос новних елементах живлення.

Кров для аналізу брали з яремної вени 
до зараження та на 7, 14, 21 і 28му до
бу дослі ду. У сироватці крові до слід жу ва ли 
активність аспартатаміно транс ферази (АсАТ) 
(К.Ф. 2.6.1.1.) і аланінаміно транс ферази 
(АлАТ) (К.Ф. 2.6.1.2.) за мето дом Райт мана 
і Френ ке ля, у моди фікації К. Г. Ка пе та накі; ак
тив ність ката лази (К.Ф. 1.11.1.6) — за ме то дом 
М. А. Ко ро люк; активність супер оксид дис му
та зи (КФ 1.15.1.1.) — за мето дом Е. Е. Ду би
ні ної; активність лужної фос фа тази (ЛФ) 

(К.Ф. 3.1.3.1.) — методом, що базується на ви
зна чен ні кількості фе но лу, який звіль ня єть ся 
за гідролізу ди натрій фенол фосфа тази [12].

Результати й обговорення

Печінка в організмі тварин виконує 
низ ку найважливіших функцій. У печінці 
від бувається велика кількість різноманітних 
біо хі мічних реакцій, за що її називають «біо
хіміч ною фабрикою організму». У печінці 
син те зується або працює велика кількість 
фер мен тів, за активністю яких можна ро би
ти висновки про стан всього органу. Функ
ціо нальний стан печінки корів за асо ці ації 
мікобактеріозу та фасціольозу ми до слід жу
вали за активністю амінотрасфераз, а саме 
аланін і аспартатамінотрансфераз.

Активність аланінамінотрасферази 
за асоціації мікобактеріозу та фасціольозу 
ве ликої рогатої худоби наведена у Таблиці 1. 
Встановлено, що у корів, за фасціольозної ін
вазії та мікобактеріозу у крові настає підви
щення активності аланінаміно транс фе рази 
внаслідок збільшення проник ності клі тин
них мембран і вихід цього ен зи му в русло 
крові. Активність аланінаміно транс ферази 
у корів дослідної групи на 7ту і 14ту доби 
досліду зросла на 14 % (P<0,05) і 22 % 
(P<0,05) порівняно з тваринами контроль
ної групи. На 21шу добу досліду активність 
досліджуваного ензиму була найвищою і ста
новила відповідно 212,5±10,5 нкат/л. На 28му 
добу досліду активність аланінаміно трасфе
рази у сироватці крові хворих ко рів була 
вищою на 25 % (P<0,05) відносно по каз ни
ків у здорових корів.

Аналогічні зміни спостерігали і при 
дослідженні активності аспартатаміно транс
ф ерази: у крові корів дослідної групи на 14ту 
добу досліду активність аспартатаміно транс
фе рази сягала 306,2±15,9 нкат/л, у тварин кон
трольної групи — 270,0±16,2 нкат/л. Най ви
щою активність ензиму була на 21шу добу 
до сліду, де, порівняно з кон тро лем, во на зрос
ла на 22 % (P<0,05).

Також слід зазначити, що активність 
аланінамінотрансферази у крові хворих ко
рів зростає більшою мірою, ніж актив ність 



The Animal Biology, 2015, vol. 17, no. 4

86

Біологія тварин, 2015, т. 17, № 4

Таблиця 1
Активність ензимів у сироватці крові корів за асоціації мікобактеріозу і фасціольозу 

(M±m;n=5)

Показник Групи тварин На початку 
досліду

Термін досліджень (доба)
7 14 21 28

АлАТ, нкат/л К 160,0±10,5 160,5±10,1 160,9±10,0 161,0±10,2 160,7±10,3
Д2 165,3±10,2 182,5±10,5* 196,4±10,2* 212,5±10,5* 200,3±10,0*

АсАТ, нкат/л К 270,2±16,1 269,7±13,4 270,0±16,2 270,9±15,1 270,6±14,4
Д2 276,2±17,4 297,4±15,1 306,2±15,9 330,8±15,0* 302,5±13,6

ЛФ, Од/л К 42,5±1,5 42,1±1,1 42,4±1,3 42,3±1,4 42,2±1,1
Д2 43,1±1,2 45,6±1,2* 48,3±1,2* 50,1±1,4** 48,8±1,2**

КТ, мкат/л К 47,34±1,12 47,23±1,11 47,30±1,12 47,27±1,10 47,31±1,10
Д2 47,04±1,10 40,10±1,11* 38,75±1,12** 36,15±1,15** 38,14±1,13**

СОД, у.о/мг білка К 1,34±0,04 1,32±0,02 1,33±0,04 1,30±0,03 1,31±0,02
Д2 1,30±0,02 1,17±0,03* 1,08±0,03* 0,96±0,03** 1,05±0,02**

Примітка: * — P<0,05, ** — P<0,01

аспартатамінотрансферази. Оче вид но, це зу
мов лено тим, що аспартатаміно транс фераза 
міститься в мітохондріях ге па то ци тів і для то
го, щоб проникнути у кров, не обхід но спо
чатку проникнути крізь мембрану міто хон д
рій, а потім — через мембрану клі тини. Ви
сока активність АлАТ і АсАТ у си ро ватці 
кро ві корів за фасціольозу та міко бак те ріозу 
вка зує на деструктивні процеси у печінці, 
які призводять до вивільнення з клі тинних 
ор ганел у кров амінотрансаміназ. Та ким чи

ном, одержані результати вказують на по си
лення деструктивних процесів в ор ганізмі 
корів за мікобактеріозу і фасціольозної інвазії.

Важливе значення має дослідження 
ак тивності лужної фосфатази у крові до слід
них тварин, оскільки вона впливає на про цес 
відкладення кальцію в кістковій тка ни ні, 
а та кож на транспортування й обмін лі пі дів. 
Луж на фосфатаза у сироватці кро ві ста но
вить загальну активність її ізо фер мен тів, що 
містяться у печінці, кістках, нир ках, сли зо
вій оболонці кишечнику та пла цен ті. У си ро
ватці крові хворих корів вста нов ле но під ви
щення активності лужної фос фа та зи. Мож
ливо, причиню зростання ак тив ності ЛФ є 
не га тивний вплив фасціол і міко бак те рій на 
тканини печінки. Також підвищення актив
нос ті відбувалося за рахунок печінкового 
ізо фер менту. Активність лужної фосфатази 
у сиро ватці крові хворих корів на 7му до
бу досліду підвищилася на 8 % (P<0,05), 
на 14ту та 28му добу досліду — на 14 % 

(P<0,05 та P<0,01 відповідно) порівняно 
з клі нічно здо ро вими коровами. Найбільше 
актив ність лужної фосфатази підвищилася 
на 21шу добу досліду — з 42,3±1,2 Од/л до 
50,1±1,4 Од/л, що на 18 % (P<0,01) більше, 
ніж у клінічно здорових корів.

В організмі тварин постійно утво рю
ються активні форми кисню (АФК) вна слі
док перенесення електронів у міто хон дрі
аль ному дихальному ланцюзі, в реак ціях, 
які каталізуются оксидазами, і утво рю ється 
перекис водню. Однак при інтенсифікації 
вільно ради каль них про це сів, особливо пере
кис но го окислення лі пі дів (ПОЛ) полі не на
си че них жир них кис лот спо сте рі га ється роз
виток загального неспецифічного адапта
цій ного процесу (стресу). Речовини, що ней
тра лі зують шкідливий ефект віль них ра ди
ка лів, зазвичай об’єднують під за галь ною 
назвою — антиоксидантна система за хисту. 
Одним із ензимів цієї системи є ката лаза, 
яка нейтралізує перекис водню, що сприяє 
руй нуванню клітинних структур. Ак тив ність 
каталази у крові хворих корів на 7му добу до
слі ду була на 15 % (P<0,05) ниж чою порівня но 
з клінічно здоровими. На 14ту і 21шу доби 
досліду знову фіксували зни ження активності 
вказаного ензиму на 18 % (P<0,01) та 24 % 
(P<0,01) відповідно, а на 28му добу досліду 
вона дещо підви щи лася (на 20 %, P<0,01) 
і становила 38,14±1,13 мкат/л. Зниження ак
тивності ка та лази можливо зумовлене змен
шенням кіль кості еритроцитів у хворих корів.
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Поряд із визначенням активності ка
та лази є необхідним і визначення активнос ті 
супероксиддисмутази, оскільки за над то різ ке 
підвищення в клітині актив ності СОД без 
відповідної активації КТ са ме по собі є ток
сич ним. Активність супер оксид дис му тази 
у сироватці крові корів за міко бак те ріозу та 
фасціольозної інвазії на 7му добу досліду 
становила 1,17±0,03 у.о/мг білка, що на 11 % 
(P<0,05) нижче від контролю. На 14ту добу 
досліду активність ензиму знизилася на 19 % 
(P<0,05), що становило 1,08±0,03 у.о/мг біл
ка. На 28му добу активність СОД у сиро ват
ці крові хворих корів була ниж чою на 20 % 
(P<0,01), ніж у клінічно здо ро вих ко рів. Най
нижчою активність супер оксиддисмутази 
у сироватці крові корів до слід ної гру пи спо
стерігали на 21шу добу до сліду, де, по рів
няно з клінічно здоровими тва ри на ми, вона 
була на 28 % (P<0,01) ниж чою. Зни жен ня 
активності цього ензиму, мож ли во, зу мовле
не токсичним впливом як фас ці ол, так і міко
бактерій на печінку та запуском вільно ради
кального окиснення.

Висновок

За розвитку фасціольозу та міко бак
те ріозу, збудники захворювань, токсично 
впли вають на гепатоцити, сприя ючи до під
ви щення проникності біоло гіч них мембран 
оболонок клітин. Вказані змі ни спричиняють 
до збільшення актив нос ті ензимів у сиро
ватці крові, зокрема аміно трансфе раз (АсАТ 
і АлАТ) і ЛФ та зниження ак тив нос ті ензимів 
антиоксидантної системи (СОД та КТ). 

Встановлені у наших дослідах зміни 
активності каталази та супероксиддисмутази 
у сироватці крові дослідних корів роз кри ва
ють додаткові аспекти токсичної дії фасціол 
і мікобактерій та можуть бути використані 
не лише як критерії оцінки стану організму, 
але й лікувальної ефективності антидотних 
препаратів при цих захворюваннях.

Перспективи подальших досліджень. 
Отримані результати досліджень будуть за
сто совані у подальшому вивчені системи анти
оксидантного захисту та процесів пере кис
ного окиснення ліпідів у крові корів для роз

робки ефективної лікувальної схеми за фас
ціо льозу та мікобактеріозів у жуйних тва рин.
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