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Постановка проблеми Однією з важливих 
галузей тваринництва агропромислового ком-
плексу України є конярство [1]. Успішний роз-
виток конярства неможливий без ветеринарного 
забезпечення галузі. Навіть при постійній профі-
лактичній роботі й старанному догляді за твари-
нами в Україні реєструється захворювання коней 
[1]. Одним із небезпечних із них є бабезіоз [5]. 
Бабезіоз – облігатно трансмісивне захворювання, 

яке викликається безпіґментним внутрішньоерит-
роцитарним паразитом [5], що належить до роду 
Babesia і є природно-осередковою інвазією. Бабезі-
оз коней – дуже поширене захворювання на всіх 
континентах. Збитки при даному захворюванні за-
лежать не лише від безпосередньої загибелі твари-
ни, але й від вимушеного забою, зниження на три-
валий час продуктивності, затримки в рості молод-
няку, значних затрат на проведення лікувально-
профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів 
[2-4]. Біохімічні дослідження показників сироватки 
крові дають змогу прогнозувати перебіг хвороби та 
розробити ефективну патогенетичну терапію. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми. 
Аналізуючи публікації щодо біохімічних дослі-
джень за бабезіозу тварин, встановили, що зміни 
біохімічних показників сироватки крові собак, 
хворих на бабезіоз, проявляються збільшенням 
вмісту сечовини, креатиніну, білірубіну, підви-
щенням активності АсАТ, АлАТ, α-амілази. 
Ступінь коливання цих показників залежить від 
стадії хвороби і вказує на наявність морфо-
функціональних змін у печінці, підшлунковій 
залозі, нирках. Порушення мінерального обміну 
в організмі тварин проявляється гіпонатріє-, ка-
ліє-, маґніє- та хлоремією. Це супроводжується 
зниженням нервово-м’язової збудливості, що 
призводить до виникнення м’язової слабкості та 
м’язових паралічів [7-8].  
Щодо результатів біохімічних досліджень при 

важкій формі бабезіозу великої рогатої худоби, 
то в інкубаційний період захворювання мали мі-
сце підвищення кількості загального білка до 
8,50±0,16 г%, проте у міру розвитку клінічних 
ознак бабезіозу було зареєстровано зниження 
даного показника до 5,31±0,12 г% на тлі зни-
ження альбуміну до 30,29±0,35%, γ-глобулінів – 
до 18,77±0,22 % й підвищення кількості α- і  
β-глобулінів до 26,66±0,21 % і 24,28±0,3 % від-
повідно. При легкому перебігу бабезіозу поряд зі 
зниженням рівня загального білка й альбуміну 
до 4,85±0,14 г% і 30,13±0,15% встановлено збі-
льшення показників α-, β- і γ-глобулінів у 1,22, 
1,14 і 1,16 разів відповідно. В усіх випадках за-
хворювання встановлені підвищення активності 
трансаміназ у сироватці крові, залежне від тяж-
кості перебігу хвороби. Так, при важкому перебі-
гу бабезіозу середньоарифметичні показники ак-
тивності АсАТ і АлАТ склали 102,04±4,8 МО/л   

_________________ 
* Керівник – доктор ветеринарних наук, професор М.П. Прус  

Наводяться дані біохімічних показників сироватки 
крові коней за бабезіозу. Отримані результати 
дали можливість проаналізувати динаміку біохі-
мічних показників сироватки крові хворих тварин 
до й після лікування, у порівнянні з контрольною 
групою. Виявлено підвищення активності одного з 
інформаційно-діагностичних ензимів – АсАТ 
(298±7,7 u/L) та загального білірубіну (65±4,6 

mkmol/L), що свідчить про розвиток гепатодист-
рофії у хворих тварин. Ріст активності в крові 
АсАТ та АлАТ уже після лікування, з одночасним 
зниженням рівню білку, вказує на прогресування 

деструктивних змін у печінці, а, отже,  
на токсичний вплив хіміопрепаратів. 
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і 45,7±5,4 МО/л, що в 1,41 і 1,94 разу перевищу-
вали аналогічні контрольних тварин, тоді як при 
менш важкому перебігу захворювання – лише в 
1,26 і 1,8 разу відповідно [6]. 
При аналізі літературних джерел щодо біохі-

мічних досліджень сироватки крові коней за ба-
безіозу, ми не знайшли жодних посилань на про-
ведення даних досліджень в Україні та доступ-
ній літературі країн СНД, прийшовши до висно-
вку, що дана проблема, не дивлячись на її актуа-
льність, в Україні не розглядалася. Це й обумо-
вило проведення даних досліджень.  
Мета досліджень – дослідити біохімічні пока-

зники сироватки крові коней, хворих на бабезіоз, 
та тварин після проведеного лікування. 
Матеріал і методи дослідження. Для дослі-

дження було використано проби сироваток крові 
хворих тварин та від коней після проведеного 
лікування. З цією метою відібрали по шість проб 
крові від тварин трьох груп. Перша група – кров 
від хворих коней; друга група – кров від тварин 
після лікування. Контрольна група – кров віді-
брана у клінічно здорових коней. У тварин дру-
гої групи кров відбирали у перші сім діб після 
лікування. У сироватці крові коней визначали 
вміст загального білірубіну, лужної фосфатази, 
активність АлАТ, АсАТ, вміст загального білку, 
креатиніну, сечовини, глюкози. Для цього був 
використаний біохімічний аналізатор GBG STAT 
FAX 1904 PLUS та діагностичні набори: Liquick 
Cor-BIL TOTAL, Liquick Cor-ALP, Liquick Cor-
ALAT, Liquick Cor-ASAT, Liquick Cor-
ALBUMIN, Liquick Cor-CREATININE, Liquick 
Cor-UREA. Отримані результати були опрацьо-
вані статистичними методами. 
Результати дослідження. Результати біохіміч-

них досліджень сироваток крові наведені в таблиці.  
При аналізі біохімічних показників нами вста-

новлено, що такі з них, як активність аспартатамі-
нотрансферази (АсАТ), лужної фосфатази, вміст 
загального білірубіну і глюкози у сироватці крові 

хворих коней були вищі від аналогічних показників 
тварин контрольної групи й становили, відповідно, 
298±7,7 u/L, 232±2,0 u/L, 65±4,6 mkmol/L, 5,75±0,2 
mmol/L. Стосовно вмісту загального білку в крові 
хворих тварин, то він становив 57,8±1,3 g/L, тоді як 
у сироватці крові клінічно здорових коней його 
вміст складав 68±1,5 g/L. 
У крові коней у перші сім діб після лікування 

рівень глюкози знизився й становив 2,2 mmol/L, 
що на 61,7% менше у порівнянні з хворими тва-
ринами. Вміст загального білірубіну також зни-
зився до 21±0,9 mkmol/L (на 67,7%). Проте да-
ний показник не був вірогідним у порівнянні з 
контрольною групою. Дещо знизилися показни-
ки вмісту загального білку у порівнянні з конт-
рольною групою (61,4±0,1g/L та 68±1,5 g/L від-
повідно). Даний показник був достовірним у по-
рівнянні до контрольної групи (Р>0,001). Актив-
ність аспартатамінотрансферази та аланінамінот-
рансферази мали тенденцію до зростання 
(325,5±2,4 u/L і 24±0,8 u/L), тоді як у хворих тва-
рин ці показники були нижчими на 9,2% і 51,9% і 
становили, відповідно, 298±7,7 u/L і 15,8±1,9 u/L. 
Показник АлАТ у крові хворих коней був досто-
вірним у порівнянні до контрольної групи 
(Р>0,5). Підвищення активності АсАТ і АлАТ 
свідчить про ушкодження гепатоцитів. Актив-
ність лужної фосфатази становила 186±22,7 u/L, 
при показниках контролю 119±3,3 u/L. Цей по-
казник був достовірним у порівнянні з контро-
лем (Р>0,01). 
Вміст сечовини та креатиніну у хворих і після 

проведеного лікування коней були незначно 
знижені (у порівнянні з контролем) і становили, 
відповідно, 4,9±0,2 mmol/L, 4,1±0,1 mmol/L, 
81,3±3,3 mmol/L та 6,7±0,2 mmol/L, 84,8±1,9 
mmol/L, 120±0,7 mmol/L. 
Графічне зображення динаміки біохімічних 

показників сироватки крові коней за бабезіозу 
представлено на рисунку. 

Біохімічні показники сироватки крові коней за бабезіозу, n=6 

Показники Контрольна  
група 

Кров  
хворих коней 

Кров коней 
після лікування 

Загальний білірубін, mkmol/L 30±1,6 65±4,6 21±0,9 
Лужна фосфатаза, u/L 119±3,3 232±2,0 186±22,7** 

АлАТ, u/L 16±0,7 15,8±1,9* 24±0,8 
АсАТ, u/L 226±4,7 298±7,7 325,5±2,4 

Загальний білок, g/L 68±1,5 57,8±1,3 61,4±0,1*** 
Креатинін, mmol/L 120±0,7 84,8±1,9 81,3±3,3 
Сечовина, mmol/L 6,7±0,2 4,9±0,2 4,1±0,1 
Глюкоза, mmol/L 4±0,1 5,75±0,2 2,2±0,2 

 Примітка: * – P>0,5, ** – P>0,01, *** – P>0,001 
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Рис. 1. Динаміка біохімічних показників сироватки крові коней за бабезіозу 

Висновки: 
1. Аналіз біохімічних показників сироваток кро-

ві вказує на те, що основні деструктивні зміни за 
бабезіозу коней відбуваються в печінці. Підви-
щення активності АсАТ (298±7,7 u/L) та загально-
го білірубіну (65±4,6 mkmol/L може свідчити про 
розвиток гепатодистрофії у хворих тварин. 

2. Різке підвищення активності АсАТ – 
325,5±2,4 u/L, АлАТ – 24±0,8 u/L і різке знижен-
ня рівня глюкози – (2,2±0,2 mmol/L) у крові тва-
рин після проведеного лікування, на нашу дум-
ку, пов’язано з токсичним впливом хіміопрепа-
ратів, що застосовуються для етіотропної тера-
пії. 
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