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ВПЛИВ ЗАЖИТТЄВИХ ВИДІЛЕНЬ ЛИЧИНОК PARASCARIS EQUORUM 

НА УТВОРЕННЯ МІКРОЯДЕР В ЕРИТРОЦИТАХ  
ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ КОНЕЙ 
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та біотехнологій імені С. З. Гжицького 
Дослідження периферичної крові коней із використанням мікроядерного тесту, як швидкого 

скринінгу реєстрації нестабільності геному, дають підстави стверджувати, що зажиттєві виділення 
личинок Parascaris equorum здатні викликати утворення мікроядер в еритроцитах периферичної крові 
коней. Нами встановлено вірогідне збільшення кількості еритроцитів із мікроядрами, а також 
збільшення розмірів мікроядер, що можливо пов’язано із високою біологічною активністю паразитів і 
виділенням великої кількості ксенобіотиків безпосередньо у тканини хазяїна. 
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Найбільш розповсюдженим паразитом свійських коней віком до двох років в Україні є нематода 
Parascaris equorum. Дорослі тварини є лише носіями цієї інвазії. Параскароз коней спричиняється 
імагінальною та личинковою формами нематоди. Вивчення системи паразит-хазяїн досі базується на 
досвіді попередників та глибокому аналізі впливу агентів довкілля. Результати наукових досліджень, 
опубліковані за останні десять років, свідчать про те, що існує взаємодія між хімічними, фізичними та 
біологічними факторами, які відіграють важливу роль пускового механізму та виникнення хромосомних 
аберацій. Мутації у статевих клітинах можуть призводити до спонтанних абортів, мертвонароджених, 
вроджених аномалій розвитку, до збільшення частоти спадкових захворювань. Мутації у соматичних 
клітинах пов’язанні із процесами канцерогенезу, старіння, порушення ембріонального розвитку тощо. 
[10]. До недавна увага акцентувалась на фізичних та хімічних чинниках. Сучасні дослідження вказують і 
про вплив біологічних факторів на виникнення, тобто індукцію мутацій. Зокрема, про це вказують 
дослідження впливу метаболітів гельмінтів на геном у тесті Еймса [9, 15]. Науково доведено, що 
мутагенним впливом на генетичний апарат хазяїна володіють метаболіти шистосом, аскарисів, трихінел, 
трихурисів, гіменолепісів, фасціол та ін. [2, 4, 5, 7, 12–14, 16]. Специфічність пошкодження 
хромосомного набору обумовлена генотоксинами опісторхісу. Відомо, що гельмінти продукують 
ферменти, пептидні гормони, білки, кислоти, гормони, токсичні аміни, антигени містять протеолітичні 
ферменти з антикоагулятивними властивостями, а також ацетилхолінестеразу, амілазу, протеїнази, 
РНК-азу, ДНК-азу та інші ферменти, які виділяються у просвіт кишечнику хазяїна [1, 7–9]. Єдиного 
методу, за допомогою якого можна було б зареєструвати всі види мутацій, не існує. Методи 
цитогенетичного аналізу є найбільш чутливими щодо встановлення мутагенного впливу чинників довкілля 
та дозволяють реєструвати зміни на хромосомному і геномному рівнях організації спадкової інформації [3, 8]. 
Одним із цитогенетичних методів експрес-оцінки генетичної небезпеки ксенобіотиків in vivo у ссавців є 
мікроядерний тест [10, 21, 22]. Цей метод отримав широке застосування у гуманній та ветеринарній медицині 
для визначення мутагенної дії чинників довкілля [18, 20] і рекомендований Міжнародним Агентством 
захисту навколишнього середовища як один із високочутливих методів виявлення мутагенів і канцерогенів 
[17]. 

Мікроядра вперше були виявлено в еритроцитах як елементи ядерного, тобто хроматинового 
походження. Їх класифікують на дрібні, середні та великі. Дрібні мікроядра складаються з ацентричних 
фрагментів хромосом, що було продемонстровано за допомогою вимірювання вмісту ДНК [19]. Середні та 
великі мікроядра можуть бути утворені з цілої хромосоми в результаті нерозходження хромосом, що 
спричинене дефектами веретена розподілу під впливом мутагенної речовини [23]. Застосування мікроядерного 
тесту дозволяє диференціювати кластогенні (утворення дрібних мікроядер із фрагментів хромосом) і 
анеугенні (утворення середніх і великих мікроядер із поодиноких хромосом або груп хромосом) дії чинників 
довкілля [8]. Питання про вплив гельмінтів на показники мікроядерного тесту в інвазованих тварин уперше 
почали вивчати у 1992 р. Із застосуванням мікроядерного тесту в кістковому мозку експериментальних 
тварин були встановлені факти мутагенної дії метаболітів цестод (Taenia solium, Hymenolepis nana) і 
нематод (A. suum, T. canis, T. muris, T. spiralis) на соматичні клітини хазяїна [6]. Власне тому, 
встановлення можливості індукції мутагенезу зажиттєвими виділеннями гельмінтів становить особливе 
зацікавлення. Проведення досліджень у цьому напрямі є актуальним та має практичне і теоретичне 
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значення при вивченні геному коней. Ці дослідження є одним з фрагментів дисертаційної роботи. 
Метою роботи було дослідження мутагенної дії зажиттєвих виділень личинок Parascaris equorum на 
частоту появи поліхроматофільних еритроцитів у кров’яному руслі (переферичній крові коней) для 
встановлення нестабільності геному з використанням мікроядерного тесту. 

Матеріали і методи 
Для проведення досліджень сформували чотири групи тварин по шість клінічно-здорових лошат 

віком 4–6 місяців, яких підбирали за принципом аналогів за породою, масою, віком, статтю, розвитком. До 
зараження та в процесі дослідів тварини усіх груп були в однакових умовах годівлі та утримання.  

Інвазійні яйця параскарисів тваринам вводили з тубів по беззубому краю: лошатам першої групи — 
800; другої — 4000; третьої — 8000 інвазійних яєць на тварину. 

Інвазійні яйця параскарисів отримували при культивуванні яєць у термостаті за t +23 ○С 
упродовж 12 діб. Інвазійність яєць параскарисів визначали за рухом личинок всередині яйця при 
підігріві культури до температури 37 °С за загальноприйнятими у гельмінтології методами [11]. 

Забір крові проводили на 7, 14, 21, 28-у доби. Для визначення змін в еритроцитах кров наносили 
на предметне скельце, змішуючи її з краплею 10 % розчину натрію цитрату. Приготовлені мазки сушили на 
повітрі, фіксували в метанолі та зафарбовували барвником Гімза. Під мікроскопом (збільшення 90х10) 
підраховували кількість мікроядерних поліхроматофільних еритроцитів у 1000 клітинах кожного препарату. 
Мікроядрами в кров’яних клітинах вважали помітні великі утворення з діаметром 1/5–1/20 розміру 
еритроцита. Результати досліду виражали у проміле. 

Результати й обговорення 
Аналіз препаратів із різних серій дослідів показав, що в еритроцитах периферичної крові коней 

мікроядра виявлялися з різною частотою у різні доби проведення експерименту. 
При зараженні коней параскарисами на сьому добу дослідження встановлено, що частота 

еритроцитів із мікроядрами у першій дослідній групі становила 3,4±1,08, що у 5,7 раза більша, ніж у 
контролі (Р<0,05). На 14-ту добу досліджень кількість еритроцитів з мікроядрами у периферичній крові 
лошат становила 5,6±1,12, що у 7 разів більше ніж у тварин контрольної групи (Р<0,01). На 21-у добу 
експерименту прослідковувалося  зменшення кількості еритроцитів з мікроядрами у периферичній крові 
лошат першої групи у порівнянні з 7-ою добою, але порівняно з тваринами контрольної групи цей 
показник був вищим у 2,8 раза (Р<0,05). При проведенні дослідження периферичної крові лошат на 28-
му добу встановлено зниження кількості еритроцитів з мікроядрами до 1,7±0,32%0. 

Таблиця  
Кількість еритроцитів із мікроядрами у периферичній крові коней уражених Parascaris equorum, 

%0 (М±m, n=6) 
Після зараження (%0) 

Показники До зараження 
7 доба 14 доба 21 доба 28 доба 

Контроль 0,8±0,33 0,6±0,17 0,8±0,12 1,1±0,42 0,9±0,18 
1-а група 1,0±0,28 3,4±1,08* 5,6±1,12** 3,1±0,54* 1,7±0,32 
2-а група 1,1±0,22 3,9±0,84** 6,0±1,32** 4,2±0,96* 2,4±0,78 
3-я група 0,70,13 4,1±1,11* 6,7±1,27*** 3,6±0,84* 2,0±0,63 

Примітка:* — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.  
 
При дослідженні периферичної крові тварин другої групи на 7-му добу встановлено, що частота 

еритроцитів у 6,5 разів більша, ніж у контролі (Р<0,01), що становило 3,9±0,84%0 та 0,6±0,17%0. На 14-
ту добу експерименту кількість еритроцитів з мікроядрами у периферичній крові лошат становила 
6,0±1,32, що у 7,5 раза більше порівняно з тваринами контрольної групи (Р<0,01). До 21-ї доби кількість 
еритроцитів з мікроядрами у периферичній крові зменшилась у порівнянні з 14-ою добою, але відносно 
тварин контрольної групи залишалась високою — 4,2±0,96%0 — 3,8 раза. На 28-у добу експерименту 
кількість еритроцитів з мікроядрами у периферичній крові тварин 2-ої групи становила 2,4±0,78%0  на 
1000 еритроцитів.  

До 7-ої доби частота еритроцитів з мікроядрами у периферичній крові лошат 3-ої групи 
перевищувала контроль у 6,8 раза (Р<0,05) і становила 4,1±1,11 %0. На 14-ту добу кількість еритроцитів 
з мікроядрами у тварин 3-ої групи була вища у 8,4 раза, ніж у тварин контрольної групи (Р<0,001) і 
становила 6,7±1,27 %0. На 21-у добу інвазії кількість еритроцитів з мікроядрами була у 3,3 раза вища 
відносно контролю (Р<0,05). До 28-ї доби експерименту у тварин 3-ої групи встановлено зниження 
кількості еритроцитів з мікроядрами до 2,0±0,63 %. 

Висновки  
1. Зажиттєві виділення личинок Parascaris equorum здатні викликати утворення мікроядер в 

еритроцитах периферичної крові коней.  



2. Утворення поліхроматофільних еритроцитів із мікроядрами у периферичній крові коней, уражених 
Parascaris equorum залежить від особливостей біології та життєвого циклу паразита.  

3. Мігруючі личинки паскарисів мають мутагенну дію на клітини периферичної крові коней, що 
проявляється у збільшенні числа мікроядровмістних еритроцитів.  

4. Зниження кількості еритроцитів з мікроядрами у периферичній крові на 21- та 28-у доби 
експерименту є наслідком зменшення зажиттєвих виділень личинок Parascaris equorum. 

Перспективи подальших досліджень. Вивчити частоту та спектр аберацій хромосом у лошат, 
експериментально заражених інвазійними яйцями, у період міграції личинок Parascaris equorum.  

V. Vynajrska 
INFLUENCE OF VITAL SECRETION OF PARASCARIS EQUORUM LARVAS ON MICROCORES 

FORMING IN ERYTHROCYTES OF PEREPHIRAL HORSES BLOOD 
S u m m a r y 

The researches of perephiral horse blood with using of microvcores test as quick testing of genom 
instability list prove that vital secretion of Parascaris equorum larvas can give rise to forming the microcores in 
erythrocytes of perephiral blood in horses. Conducted by us researches showed that migrant larvae of ascarisis 
and them metabolites is caused by the mutagenic changes of somatic cages of horses which result in the reliable 
increase of quantity of red corpuscles with micronucleus, what is possible an owner is related to high biological 
activity of vermin selection of a plenty of csenobioticiv directly in fabrics. 

А. В. Винярская 
ВЛИЯНИЕ ПРИЖИЗНЕННЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ  

ЛИЧИНОК PARASCARIS EQUORUM НА ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОЯДЕР  
В ЭРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЛОШАДЕЙ 

А н н о т а ц и я 
Исследование периферической крови лошадей с использованием микроядерного теста, как 

быстрого скрининга регистрации нестабильности генома, дают основания утверждать, что 
прижизненные выделения личинок Parascaris equorum способствуют образованию микроядр в 
эритроцитах периферийной крови лошадей. Нами установлено увеличение количества эритроцитов с 
микроядрами, а также увеличение размеров микроядр, что возможно связано с высокой биологической 
активностью паразитов и выделением большого количества ксенобиотиков непосредственно в ткани 
хозяина.  
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