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У публікації наведено дані щодо впливу ацетилса-
ліцилової кислоти (аспірину) на стан гепатоцитів за 
лікування поросят, хворих на гастроентерит. Визна-
чено активність аспартат- і аланінамінотрансфе-
рази сироватки крові молодняку відлучного віку, які є 
інформативними ферментами стосовно обмінних 
процесів у печінці, а саме обміну амінокислот. Вста-
новлено, що застосування водорозчинного аспірину 
тваринам з лікувальною метою не має гепатотоксич-
ної дії, на відміну від асглюколу, у разі застосування 
якого відбувається руйнування гепатоцитів, що під-
тверджується гіперферментемією АсАТ і  АлАТ. 
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Постановка проблеми. Свинарство несе в со-
бі низку проблем, серед яких найбільш актуаль-
ною є збереження молодняку [5]. Найчастіше 
причиною захворювань є порушення умов годівлі 
й утримання, що сприяє виникненню внутрішніх 
хвороб, серед яких значне місце займає патоло-
гія шлунково-кишкового тракту (гастрит, гаст-
роентерит тощо) [7, 11]. Для лікування хворих 
тварин у наш час застосовують значну кількість 
імуностимуляторів, протимікробних, симптома-
тичних та патогенетичних препаратів. Однак за 
цих захворювань досить незначне місце відво-
диться нестероїдним протизапальним засобам [9]. 
Тому аналіз окремих біохімічних показників 

сироватки крові в процесі лікування поросят, 
хворих на гастроентерит, нестероїдними проти-
запальними засобами є своєчасним і актуальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Аналізуючи дані літературних джерел, слід від-
мітити, що свині – це продуктивні, швидкорос-
тучі тварини, які схильні, за неправильного 
утримання і годівлі, до різних захворювань як 
інфекційної, так і незаразної етіології [5].  
У світовій ветеринарній практиці розроблено 

значну кількість схем лікувань у разі захворю-
вань свиней на гастроентерит із застосуванням 

різних нестероїдних протизапальних препаратів 
(саліцилати, похідні пропіонової і оцтової кис-
лот тощо) [9].  
Більшість нестероїдних протизапальних пре-

паратів (НПЗП) діють як неселективні інгібітори 
ферменту циклооксигенази (ЦОГ). ЦОГ каталі-
зує утворення простагландинів і тромбоксану з 
арахідонової кислоти (яка утворюється з подвій-
ного шару фосфоліпідів за участі фосфоліпази 
А2). Простагландини діють (поміж іншим) в якос-
ті молекул-посередників, також вони потрібні 
для захисту слизової оболонки шлунка від різ-
них впливів, тому аспірин створює побічну дію у 
вигляді подразнення стінок шлунка [4]. 
Оскільки більшість нестероїдних протизапаль-

них препаратів є слабкими кислотами (рН 3–5), 
то вони добре абсорбуються зі шлунка і слизової 
оболонки кишечника. Потім у значній мірі 
зв’язуються з білками плазми (зазвичай > 95 %), 
як правило, з альбуміном, тому їхній об’єм роз-
поділу звичайно наближається до об’єму плазми. 
Більшість НПЗП метаболізуються в печінці шля-
хом окиснення і кон’югації до неактивних мета-
болітів, які частково виділяються із жовчю [4].  
Не секрет, що основна роль печінки в організ-

мі – це обмін речовин. Зважаючи на вищезазна-
чене, рівень метаболічних процесів у печінці 
можна оцінити за активністю ферментів, зокрема 
аспартат- (АсАТ) і аланінамінотрансферази 
(АлАТ), що беруть участь в обміні амінокислот. 
АсАТ каталізує реакцію трансамінування між 
аспартатом та α-кетоглутаратом, у результаті 
чого утворюється оксалоацетат та глутамат. 
АсАТ має цитоплазматичну та мітохондріальну 
ізоформи. Аланінамінотрансфераза каталізує 
реакцію трансамінування між аланіном та α-
кетоглутаратом з утворенням піровиноградної та 
α-глютамінової кислот [3]. Трансамінування 
становить заключний етап синтезу замінних амі-
нокислот із відповідних α-кетокислот, у резуль-
таті чого відбувається перерозподіл амінного 
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азоту в тканинах організму. Водночас трансамі-
нування – перша стадія дезамінування більшості 
амінокислот, а кетокислоти, які в цьому разі 
утворюються, окислюються у циклі трикарбоно-
вих кислот та використовуються для синтезу 
глюкози і кетонових тіл [3, 10]. 
Аналізуючи доступні дослідження і публікації 

[8], слід зазначити, що застосування водороз-
чинного аспірину, як нестероїдного протизапаль-
ного засобу для лікування тварин за гастроенте-
риту та його дії на печінку є маловивченим, а 
тому, безперечно, актуальним. 
Метою досліджень було встановлення актив-

ності амінотрансфераз сироватки крові поросят 
за гастроентериту в процесі лікування нестероїд-
ним протизапальним засобом (водорозчинний 
аспірин).  
Завдання – проаналізувати отримані результа-

ти біохімічних досліджень крові. 
Матеріали і методи дослідження. Досліджен-

ня проводили в умовах приватного господарства 
та лабораторії кафедри терапії Полтавської дер-
жавної аграрної академії. 
Об’єкт дослідження – поросята відлучного ві-

ку, хворі на гастроентерит. Для проведення до-
сліду, за принципом аналогів, було сформовано 
дві дослідні групи тварин, по сім голів у кожній 
з ознаками гастроентериту. 
Лікування хворих тварин проводили за такою 

схемою: І дослідній групі внутрішньоочеревно 
вводили 0,3 % розчин водорозчинної форми аце-
тилсаліцилової кислоти (аспірин), з розрахунку 
100 мг/кг, один раз на добу, сім діб. Поросятам ІІ 
групи внутрішньоочеревно вводили препарат 
«Асглюколу» (спирт, аскорбінова кислота і глю-
коза) в дозі 10 мл/кг, один раз на добу, сім діб. 
Тваринам ІІІ групи застосовували «Асглюкол» і 
водорозчинний «Аспірин» в тих же дозах, що й І 
і ІІ групах та вводили внутрішньоочеревенно.  
У дослідних тварин відбирали кров з очного 

синуса до початку лікування та на сьому добу і 
проводили біохімічні дослідження. В сироватці 
крові визначали активність асапартат-  і алані-
намінотрансферази за методом Райтмана-
Френкеля [8, 10].  
Статистичну обробку одержаних результатів 

проводили з використанням t-критерію Фішера-
Стьюдента і стандартного пакета «Статистика» у 
програмі Microsoft Office Exel 2007. 
Результати дослідження. Одержані нами ре-

зультати стосовно активності трансаміназ сиро-
ватки крові поросят у результаті застосування 
«Аспірину», «Асглюколу» та їх поєднання для 
лікування гастроентериту наведені в таблиці. 
За результатами досліджень у поросят І групи 

до початку лікування середнє значення активно-
сті АсАТ і АлАТ становило 14,3±1,20 і 
19,7±3,10 Од/л відповідно та не перевищувало 
верхню межу фізіологічних коливань. На сьому 
добу досліджень активність трансаміназ сироват-
ки крові тварин не змінилась, що вказувало на 
відсутність руйнування клітин печінки внаслідок 
застосування ацетилсаліцилової кислоти. 
Аналізуючи результати дослідження сироват-

ки крові поросят ІІ групи, слід зазначити, що на 
початку лікування активність аланінамінотранс-
ферази в середньому виходила за верхню межу 
норми і становила 34,9±7,22 Од/л, що було обу-
мовлене запальною реакцією слизової оболонки 
кишківника. Водночас активність АсАТ знахо-
дилась у межах фізіологічних коливань 
(20,6±2,78 Од/л). На сьому добу лікування у хво-
рих тварин ІІ групи відмічалось підвищення ак-
тивності вищезазначених ферментів. Показники 
активності АсАТ і АлАТ зросли у 4,6 та 2,9 рази 
(р<0,001) і становили відповідно 93,9±8,64 і 
100,0±9,10 проти 20,6±2,78 і 34,9±7,22 Од/л до 
лікування. Значне підвищення активності аміно-
трансфераз було пов’язане з порушеннями про-
цесів обміну речовин у печінці внаслідок цитолі-
зу гепатоцитів. Адже етиловий спирт, який вхо-
дить до складу препарату «Асглюкол», окрім 
позитивної дії (джерело калорій), проявляє нега-
тивний вплив, а саме деструкцію мембран гепа-
тоцитів і мітохондрій. Водночас активує перекис-
не окиснення ліпідів (ПОЛ), а утворений ацеталь-
дегід призводить до руйнування плазматичних 
мембран шляхом деполімеризації білків. 
Результати дослідження сироватки крові по-

росят ІІІ групи на сьому добу лікування зазнали 
таких змін: активність АсАТ у 20 % хворих тва-
рин виходила за верхню межу фізіологічних ко-
ливань і в середньому становила 21,5±1,33 Од/л; 
активність АлАТ, навпаки, мала тенденцію до 
зниження на 26 % та відповідала показнику 
30,4±3,24 проти 41,1±4,52 Од/л до лікування. 
Тобто поєднане застосування водорозчинного 
«Аспірину» з «Асглюколом» поросятам третьої 
групи з лікувальною метою не викликало знач-
ного цитолізу гепатоцитів, що було, ймовірно, 
пов’язане з дією ацетилсаліцилової кислоти, як 
протизапального засобу, який зменшує проник-
ність капілярів та проявляє антиоксидантну дію 
(стимулює синтез ферритину, що зв’язує вільні 
радикали (R+) заліза в крові). 
За даними літератури [3], коефіцієнт Де Рітіса 

використовують для діагностики захворювань 
печінки. В результаті дослідження у поросят 
трьох груп до лікування і на сьому добу вірогід-
них змін цього показника виявлено не було. 
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Активність трансаміназ сироватки крові поросят 

І дослідна, n=7 ІІ дослідна, n=7 ІІІ дослідна, n=7 
Показник до лікування на 7-му добу до лікування на 7-му добу до лікування на 7-му добу

АсАТ, Од/л 14,3±1,21 13,4±0,93 20,6±2,78 93,9±8,64*** 17,9±2,10 21,5±1,33 

АлАТ, Од/л 19,7±3,10 19,8±2,26 34,9±7,22 100,0±9,13*** 41,1±4,52 30,4±3,24 

Коефіцієнт 
Де Рітіса 0,8±0,09 0,72±0,08 0,7±0,10 1,0±0,11 0,5±0,09 0,7±0,08 

Примітка: ***р<0,001 – порівняно з показником до введення препарату 

Отже, застосування «Аспірину» з лікувальною 
метою не проявляє гепатотоксичної дії, про що 
свідчить відсутність вірогідних змін активності 
амінотрансфераз сироватки крові хворих поро-

сят, порівняно з «Асглюколом». 
Висновок. Застосування водорозчинного «Ас-

пірину» хворим поросятам з лікувальною метою 
не виявляє гепатотоксичної дії. 
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