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Постановка проблеми. Процес загоєння рани 
є одним з основних механізмів захисту організму 
від травм. Проте існують обставини, коли цей 
фізіологічний процес порушується, і репарація 
ран відбувається повільно. Виникнення рубців 
після травм або хірургічних втручань є важли-
вою проблемою, що нерідко призводить до по-
рушень функції органів чи косметичного вигля-
ду [6]. Тому пошуки нових методів раціональної 
патогенетичної терапії залишаються важливою 
проблемою сучасної хірургії. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У літературі зустрічається чимало повідомлень 
про різноманітні методи лікування ран, однак 
єдиної думки про це так і не було досягнуто. 
При незначних пошкодженнях шкіри рани шви-
дко загоюються з утворенням ґрануляцій. Проте 
у випадку значних пошкоджень відкриті рани 
викликають гіперметаболічну відповідь, слугу-
юючи воротами для проникнення патогенних 
мікроорганізмів [3].  
Істотне місце у лікуванні ран належить засо-

бам для місцевого лікування. Найбільш пошире-
ним є використання мазей у першу фазу раново-
го процесу [7].  
Для стимуляції загоєння ран доцільно викори-

стовувати лікарські засоби, які б моделювали 
властивості міжклітинної речовини сполучної 

тканини й відповідали патогенезу ранового про-
цесу. Позитивний результат реєстрували при 
застосуванні колагенвмісної мазі [5]. Крім того 
використання модифікованого комплексу гідра-
тованого колагену є ефективним за лікування 
хірургічних ран у собак. Препарат стимулює 
процеси репаративної регенерації, підвищує 
проліферативну і білоксинтезуючу активність 
фібробластів та морфомеханічні властивості ма-
триксу сполучної тканини [2]. 
Важливу роль у процесах репарації тканин 

(передусім на стадії ґрануляції) відіграє гіалуро-
нова кислота. Вона стабілізує коаґуляційну мат-
рицю й регулює її дегідратацію, стимулює від-
новлення клітин, що асоціюються із запальними 
станами (поліморфноядерні лейкоцити і моноци-
ти, фібробласти, ендотеліальні клітини). Гіалу-
ронова кислота сприяє швидшому загоєнню 
шляхом створення вологого середовища в рані. 
Це дає змогу попереджувати зневоднення тканин 
і загибель клітин та прискорити ангіогенез [1].  
Мета досліджень − встановлення біохімічних 

показників сироватки крові собак за різних ме-
тодів лікування шкірно-м’язових ран у собак. 
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проводили на безпорідних собаках із ра-
нами площею 50–60 см2. Перші п’ять діб щоден-
но проводили ревізію ран та місцеву механічну 
обробку, застосовували курс антибактеріальної 
терапії (15 % амоксициклін, INVESA). В пода-
льшому тварин було розділено на дві групи. Для 
лікування тварин першої групи використали 
мазь метилурацил із мірамістином та додаван-
ням до неї 1 % гіалуронової кислоти і 1 % ВПК-
108 (трифузол). Мазь використовували у вигляді 
поверхневих аплікацій раз на добу. Друга група 
слугувала контролем (застосовували мазь ме-
тилурацил із мірамістином).  
Мазь метилурацил із мірамістином (ЗАТ  

"Фармацевтична фірма Дарниця", Україна) міс-
тить метилурацил, який стимулює метаболічні 
процеси, а також мірамістин – катіонний анти-
септик. Трифузол – похідне 1,2,4-тріазолу, має 
антиоксидантні, гепатопротекторні, протизапа-

Наведено динаміку біохімічних показників сиро-
ватки крові собак за різних методів лікування  
шкірно-м’язових ран. Встановлено, що розвиток 
запальних процесів в організмі травмованих тва-
рин супроводжується диспротеїнемією, гіперга-
маглобулінемією та гіпоальбумінемією. Деструк-
ція тканин супроводжується звільненням специ-
фічних ферментів і зростанням їх активності в 
крові. Динаміка біохімічних показників крові тва-
рин при місцевому застосуванні мазі метилурацил 
із мірамістином, гіалуронової кислоти і ВПК-108 
свідчить про сприятливий перебіг репарацій та 
відновлення обмінних процесів у організмі.  
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льні властивості й рекомендується для лікування 
локалізованих запально-гнійних процесів [4]. 
Гіалуронова кислота − несульфатований гліко-
заміноглікан, що входить до складу сполучної та 
епітеліальної тканин. Для досліджень була вико-
ристана гіалуронова кислота бактеріального по-
ходження (Streptococcus equi) фірми „Fluka” 
(Швейцарія). 
У тварин обох піддослідних груп відбирали 

кров до початку експерименту та на 6, 12 і 24-у 
добу після поранення. У сироватці крові дослі-
джували: вміст загального білка, альбумінів, не-
органічного фосфору, загального кальцію, сечо-
вини, триацилгліцеролів, холестеролу, концент-
рації загального білірубіну, глюкози, креатиніну, 
активність ферментів АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ГГТП, 
амілази та лужної фосфатази. Показники визна-
чали за допомогою біохімічного аналізатора 
«Super Z» ("Mitsubishi Corporation", Японія), під-
готовку проб проводили згідно з інструкціями до 
приладу та реактивів (“Human”, Німеччина).  
Результати дослідження. Біохімічний аналіз 

крові дає змогу об’єктивно оцінити обмін речовин 
та функціональний стан внутрішніх органів. Од-
ним із основних показників, що характеризує стан 
організму, є вміст загального білка. Білки синте-
зуються в печінці й поділяються на дві фракції – 
альбуміни і глобуліни. У тварин першої групи 
впродовж усього періоду лікування реєстрували 
позитивну динаміку вмісту загального білка (табл. 
1). Так, на дванадцяту добу досліджень даний по-
казник становив 61,83±1,17 г/л, що на 12 % вище 
ніж до лікування (р<0,05), на 24-ту – 58,83±1,3 г/л, 
що вище ніж перед експериментом на 7,5 %.  

У тварин другої групи також реєстрували зро-
стання вмісту загального білка, проте більш по-
ступове. Зокрема, на дванадцяту добу дослі-
джень цей показник становив 54,83±2,42 г/л, що 
вище ніж перед лікуванням, проте на 11,32 % 
менше, ніж у тварин першої групи (р<0,05). На 
24-ту добу експерименту вміст загального білка 
становив 58,17±1,45 г/л, що вище на 8,2 %, ніж 
перед дослідженням. 
Збільшення вмісту загального білка в обох 

групах відбувалося переважно за рахунок під-
вищення рівня глобулінів. У тварин першої гру-
пи даний показник зріс на дванадцяту добу до-
сліджень (37,5±1,26 г/л, р<0,001) і зберігався на 
високому рівні впродовж експерименту. На  
24-ту добу досліджень відповідний показник ста-
новив 37,0±1,03 г/л, що вище вихідного рівня на 
35 % (р<0,001). На дванадцяту добу зросла також 
величина тимолової проби – з 2,27±0,09 од. до 
2,78±0,07 од. (р<0,01). Тест ґрунтується на утво-
ренні та випадінні в осад γ-глобулінів. Збіль-
шення вмісту грубодисперсних глобулінів – ха-
рактерна ознака запалення та активації захисних 
сил травмованого організму, спрямованих на 
відновлення пошкоджених тканин.  
У тварин другої групи вірогідне підвищення 

вмісту глобулінів реєстрували на дванадцяту та 
24-ту добу, відповідні показники становили 
33,83±1,76 та 36,67±1,61 г/л, що вище на 27,4 % 
(р<0,01) і 33 % (р<0,001) ніж перед досліджен-
ням. Максимальний показник тимолової проби 
виявлено на дванадцяту добу досліджень – 
2,9±0,17 од., що вище на 20 % (р<0,05), ніж пе-
ред дослідом. 

1. Динаміка показників білкового обміну у сироватці крові піддослідних собак (М±m, n=6) 
Період досліджень, доба Показники Перед дослідом 6 12 24 

Заг. білок, г/л 54,42±2,18 
53,22±0,63 

54,17±1,7 
52,83±2,21 

61,83±1,17*▪ 
54,83±2,42  

58,83±1,3 
58,17±1,45▪ 

Альбуміни, г/л 30,37±1,16 
28,67±0,94 

27,00±0,63 
25,17±1,7 

24,33±0,88▪▪ 
21,0±0,89▪▪▪ 

* 

21,83±1,19▪▪▪ 
21,5±0,67▪▪▪ 

Глобуліни, г/л 24,05±1,83 
24,57±0,84 

27,17±1,45 
27,67±1,28 

37,5±1,26▪▪▪ 
33,83±1,76▪▪ 

37,00±1,03▪▪▪ 
36,67±1,61▪▪▪ 

Білковий коефіцієнт 1,3±0,11 
1,18±0,08 

1,00±0,06 
0,91±0,07 

0,65±0,04 
0,62±0,03 

0,6±0,04 
0,6±0,04 

Тимолова проба, од. 2,27±0,09 
2,32±0,16 

2,62±0,79 
2,27±0,12 

2,78±0,07▪▪ 
2,9±0,17▪ 

2,60±0,24 
2,63±0,19  

Примітки: чисельник − перша група, знаменник − друга група; 
▪ р<0,05; ▪▪ р<0,01; ▪▪▪ р<0,001 порівняно з показниками до експерименту 
* р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 порівняно з показниками іншої групи 
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Щодо альбумінів, то їх вміст у всіх піддослідних 
тварин упродовж усього періоду спостережень 
дещо знизився: у собак першої групи на дванадця-
ту добу досліджень становив 24,33±0,88 г/л, що на 
19,9 % менше від вихідного показника (р<0,01). 
Мінімального рівня він досяг на 24-ту добу і 
становив 21,83±1,19 г/л , що менше попередньо-
го значення на 10,28 % та показника до експери-
менту на 28,1 % (р<0,001).  
У тварин другої піддослідної групи реєстру-

вали більш виражене зниження вмісту альбумі-
нів. Так, на дванадцяту добу досліджень – до 
21,0±0,89 г/л, що вірогідно менше, ніж у собак 
першої групи, на 13,69 % (р<0,05).  
Кінцевим продуктом обміну білків є креати-

нін, який утворюється в печінці, звідки й надхо-
дить у кров. У тварин обох піддослідних груп 
реєстрували незначне підвищення даного показ-
ника. У собак першої групи пік концентрації 
креатиніну виявляли на 24-ту добу – 62,33±3,01 
мкмоль/л. У тварин другої групи максимальне 
підвищення рівня креатиніну реєстрували також 
на 24-у добу експерименту – 71,83±3,18 
мкмоль/л, що вище на 9 %, ніж перед дослі-
дженням. Незначне зростання даного показника 
в крові піддослідних тварин, ймовірно, 
пов’язано з механічним пошкодженням скелет-
ної мускулатури при травмах. Окрім того конце-
нтрація креатиніну в сироватці крові залежить 
від інтенсивності білкового обміну та вмісту за-
гального білка.  
У сироватці крові піддослідних тварин також 

визначали вміст сечовини. Ця речовина виво-
диться з організму нирками, тому її рівень свід-
чить про функціональний стан сечовивідної сис-
теми. У тварин першої піддослідної групи вміст 
сечовини уподовж досліду коливався від 3,42 до 
4,4 ммоль/л, у собак другої – 2,87–3,68 ммоль/л, 
що не перевищувало фізіологічних меж.  
Індикаторні ферменти аспартатамінотрансфе-

раза (АсАТ) та аланінамінотрансфераза (АлАТ) 
локалізуються в клітинах печінки, серця та ске-
летних м’язів, тому навіть за незначного їх по-
шкодження збільшують свою активність у сиро-
ватці крові. На дванадцяту добу досліджень ак-
тивність АсАТ у собак першої піддослідної гру-
пи підвищилася в 1,6 разу порівняно з вихідним 
показником і становила 29,5±1,12 од./л проти 
18,33±0,67 од./л (р<0,001). На 24-ту добу дослі-
джень цей показник знизився та становив 
25,17±2,75 од./л, що менше попереднього зна-
чення на 15 % та вихідного – на 27,2 % (р<0,05).  
У тварин другої групи активність АсАТ на 

дванадцяту добу спостережень становила 

31,17±2,98 од./л, на 24-ту – 27,83±1,45 од./л, що 
перевищувало показник до експерименту на  
25,2 % і 16,2 % (р<0,05).  
У тварин першої піддослідної групи, яким за-

стосували мазь із додаванням у неї гіалуронової 
кислоти і ВПК-108, динаміка активності АлАТ 
характеризувалася послідовним зниженням. Зо-
крема, на дванадцяту добу експерименту цей 
показник був нижче вихідного на 30 % і стано-
вив 32,17±1,94 од./л. У тварин другої групи ак-
тивність АлАТ у цей період, навпаки, продовжу-
вала зростати до 52,83±2,12 од./л, що вище в 1,6 
разу ніж у собак першої групи (р<0,001). На  
24-ту добу досліджень показники обох груп за-
знали зниження: у тварин першої групи – 
21,67±1,89 од./л, у другої – 24,83±2,78 од./л, що 
нижче вихідного значення майже вдвічі. 
Вподовж періоду досліджень у дослідних тва-

рин виявляли збільшення активності лактатдегі-
дрогенази (ЛДГ). Фермент локалізується у різ-
них органах і тканинах. Зростання його активно-
сті вказує на пошкодження клітин, в яких він 
розміщений. Активність ЛДГ вірогідно зросла у 
тварин першої групи на дванадцяту добу дослі-
джень і становила 238,5±18,09 од./л, що більше 
вихідного значення на 20,4 % (р<0,05), а на 24-ту 
добу досліджень дещо знизилася (до 212,5±3,12 
од./л). У собак другої групи реєстрували більш 
стрімке зростання активності ЛДГ. Зокрема, на 
дванадцяту добу досліджень цей показник ста-
новив 252,83±12,01 од./л, що вище на 20,8 % ніж 
перед дослідженням (р<0,01) і на 5,7 % більше 
значення, ніж у тварин першої групи. На 24-ту 
добу досліджень активність ЛДГ становила 
228,83±1,64 од./л. 
Упродовж дослідного періоду у тварин реєст-

рували зростання активності лужної фосфатази. 
Пік активності на шосту добу експерименту у 
собак першої групи – 324,0±17,1 од./мл, що в  
1,7 разу вище, ніж перед експериментом; у тва-
рин другої – 278,83±33,26 од./мл.  
У процесі загоєння ранового процесу у тварин 

обох груп виявляли підвищену активність аміла-
зи. У собак першої дослідної групи даний показ-
ник вірогідно зріс на дванадцяту добу експери-
менту й становив 1670,17±84,14 од./л, що вище 
ніж перед дослідом на 31,2 % (р<0,001). У собак 
другої групи максимальний показник – на 24-ту 
добу – 2160,83±230,35 од./л, що вище ніж показ-
ник до лікування в 1,7 разу (р<0,01).  
Одним із показників, що характеризує функ-

ціональний стан печінки та жовчовивідних шля-
хів, є концентрація загального білірубіну. За весь 
період досліджень цей показник у собак обох 



ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  

№ 4 • 2011 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 119

піддослідних груп не перевищував фізіологічних 
меж.  
Специфічним показником, що вказує на по-

рушення жовчовиділення, є фермент гамаглута-
мілтранспептидаза (ГГТП). Його активність у 
тварин обох груп за час експерименту коливала-
ся від 8,7 до 9,5 од./л.  
Про стан мінерального обміну в організмі тра-

вмованих тварин свідчить вміст загального 
кальцію та неорганічного фосфору. Рівень зага-
льного кальцію у тварин обох груп знижувався 
за час досліду, досягши мінімального значення 
на 24-ту добу досліджень: у тварин першої групи 
він становив 2,12±0,03, другої – 2,08±0,1 
ммоль/л. Зниження вмісту загального кальцію 
пов’язано, ймовірно, із гіпоальбумінемією.  
Зменшення відбувається за рахунок фізіологічно 
неактивної частки кальцію, зв’язаної з альбумі-
нами.  

Дослідженнями вмісту неорганічного фосфору 
у тварин обох груп встановлено його незначні 
коливання за час проведення досліду. Крім того 
у сироватці крові хворих тварин не спостерігали 
суттєвих змін рівнів холестеролу, триацилгліце-
ролів і глюкози. Ці показники упродовж усього 
періоду спостережень знаходилися у фізіологіч-
них межах. 
Висновки. Розвиток запальних процесів в ор-

ганізмі травмованих тварин супроводжується 
диспротеїнемією, що обумовлена гіпергамагло-
булінемією та гіпоальбумінемією. Деструкція 
тканин супроводжується звільненням специфіч-
них ферментів і зростанням їх активності в кро-
ві. Проте у тварин, яким застосували для ліку-
вання гіалуронову кислоту і ВПК-108, динаміка 
біохімічних показників свідчить про сприятли-
вий перебіг репаративних процесів та віднов-
лення обмінних процесів в організмі.  
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