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Постановка проблеми. Визначення біохіміч-
них показників плазми крові цуценят-
гнотобіотів при експериментальному зараженні 
збудником Babesia canis дає можливість точніше 
визначити патогенез бабезіозу собак. Вивчення 
хвороби на молодих тваринах-гнотобіотах акту-
альне в плані розробки нових методів і підходів 
лікування та профілактики даної хвороби. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Біохімічні зміни сироватки крові при ба-
безіозі дорослих собак проявляються збільшен-
ням вмісту сечовини, креатиніну, білірубіну, 
підвищенням активності АсАТ, АлАТ,  
А-амілази. Ступінь коливання цих показників 
залежить від стадії хвороби і вказує на наявність 
морфо-функціональних змін у печінці, підшлун-
ковій залозі, нирках [4, 5]. У собак підвищення 
активності АсАТ і АлАТ є найбільш інформати-
вними показниками патології печінки, а кількос-
ті креатиніну – нирок [2]. 
Мета досліджень. Метою наших досліджень 

було вивчити зміни в біохімічному складі плаз-
ми крові дослідних і контрольних цуценят-
гнотобіотів при експериментальному відтворен-
ні на них бабезіозу собак. 

Матеріали і методи досліджень. Цуценят-
гнотобіотів отримували за допомогою розробле-
ної нами гнотобіологічної лінії з отримання тва-
рин-гнотобіотів. Для харчування дослідних цу-
ценят використовували стерильний замінник 
молока фірми «Royal Canine» собак, добова не-
обхідність якого визначалася на основі фізіоло-
гічних потреб новонароджених цуценят. 
Для зараження цуценят-гнотобіотів викорис-

тали 0,5 мл інвазованої бабезіями крові з парази-
темією 1 %. Зараження проводили дворазово, з 
інтервалом у 7 годин, по 0,25 мл на кожне вве-
дення, шляхом підшкірної ін’єкції у ділянку між 
лопатками. Ця доза викликала розвиток у дослі-
дних тварин гострого перебігу бабезіозу. 
Кров відбирали з серця в шприц із гепарином. 

Тварини попередньо були піддані інгаляційному 
ефірному наркозу. З гепаринізованої крові отриму-
вали плазму за загальноприйнятою методикою і 
використовували її для біохімічного аналізу, який 
проводили на аналізаторі SAPPHIRE-400. 
Результати досліджень. Отримані біохімічні 

показники плазми крові дослідних і контрольних 
цуценят-гнотобіотів подані в таблиці. 
У дослідних цуценят фіксується помітна гіпо-

альбумінемія, що є свідченням недостатнього 
функціонування печінки та причиною порушен-
ня проміжного обміну в усіх ланках, де бере 
участь альбумін. 
Слід зауважити, що вищезазначена гіпоальбумі-

немія спостерігається на фоні зниження рівня зага-
льного білку в крові. Характер цієї гіпопротеїнемії 
пояснюється показниками креатиніну та сечовини, 
які є продуктами розщеплення білків. Значне зрос-
тання рівня цих сполук вказує на підвищений ката-
болізм білків в організмі хворих цуценят, пов’я-
заний із процесами запалення. Про локалізацію 
даних процесів свідчить підвищений у дослідних 
тварин майже вдвічі рівень ГГТП – інформативний 
маркер ураження біліарної системи печінки. 

Було відтворено бабезіоз собак на цуценятах-
гнотобіотах в умовах Полтавської дослідної станції 
ІВМ НААН України. Проведено біохімічні дослі-
дження плазми крові дослідних тварин. При цьому 
відмітили зміни активності індикаторних для печін-
ки ферментів АсАТ і АлАТ; у дослідних цуценят-
гнотобіотів активність АсАТ була підвищена, а 
АлАТ – знижена. Спостерігалося збільшення у до-
слідних тварин кількості креатиніну, сечовини,  
білірубіну, сечової кислоти, активності ГГТП та  
зменшення глюкози й активності А-амілази. 
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Біохімічні показники плазми крові дослідної і контрольної груп цуценят-гнотобіотів (n=9) 
Показники Дослідна група Контрольна група 

Альбумін, г/л 14,8±0,93∗∗∗ 18,3±0,74 
Загальний білок, г/л 25,1±0,8∗∗∗ 28,6±0,8 

АлАТ, МО/л 23,3±2,97∗∗ 36,3±1,86 
АсАТ, МО/л 51,3±2,93∗∗ 40±0,55 
ГГТП, МО/л 22,5±26∗∗ 12,3±0,93 

Креатинін, Мкмоль/л 66,2±2,5∗∗ 51,3±2,57 
Сечовина, Ммоль/л 18,6±1,2∗∗ 12,8±0,45 
Глюкоза, Ммоль/л 3,63±0,2∗∗ 4,6±0,11 
А-Амілаза, МО/л 606,8±56,2∗ 898,7±18,3 

Білірубін заг., Ммоль/л 10,2±1,1∗∗ 6±0,27 
Сечова кислота, Мкмоль/л 75,2±2,83∗∗ 62,6±1 

Примітка: *Р<0,0005 порівняно з тваринами контрольної групи; **Р<0,005 порівняно з тваринами 
контрольної групи; ***Р<0,05 порівняно з тваринами контрольної групи 

 
Крім того, у всіх дослідних тварин у крові ви-

явлено С-реактивний білок (синтезується пере-
важно в гепатоцитах, а синтез ініціюється анти-
генами, імунними комплексами, бактеріями, 
грибками, при травмі), що свідчить про існуван-
ня запального процесу, оскільки цей білок є кла-
сичним чутливим маркером системного запа-
лення тканин та органів. 
Зміни показників у дослідних тварин відносно 

контрольних вказують на патологічні процеси, 
що відбуваються в печінці, нирках та підшлун-
ковій залозі.  
Підтвердженням патологічних процесів у цих 

органах були результати патолого-анатомічних і 
патогістологічних досліджень печінки, селезін-
ки, підшлункової залози органів дослідних цу-
ценят, які теж вказали на суттєві пошкодження 

даних органів [1, 3]. 
Висновки: 
1. Використання цуценят-гнотобіотів в ролі 

біологічних моделей для відтворення бабезіозу 
дає можливість точніше визначити патогенез 
бабезіозу собак, що є важливим для розробки та 
вивчення принципово нових методів лікування й 
профілактики даної хвороби. 

2. Дослідження показали різницю в біохіміч-
них показниках плазми крові дослідних і конт-
рольних цуценят, що свідчить про пошкодження 
таких органів, як печінка, нирки та підшлункова 
залоза. 

3. Підтвердженням даних біохімічного аналізу 
є патологоанатомічні та пато-гістологічні дослі-
дження печінки, нирок і підшлункової залози. 
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