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Постановка проблеми. Еймеріоз кролів є од-
ним із паразитарних захворювань, що характери-
зується значними збитками у галузі кролівницт-
ва. Так, Eimeria stiеdae паразитує в печінці кро-
лів і викликає значні, часто незворотні зміни 
цього органа. Діагностувати еймеріоз кролів за 
клінічними ознаками досить важко, поскільки 
характерні клінічні прояви виявляють лише пе-
ред загибеллю тварин. Недостатньо вивченими 
на сьогодні залишаються й зміни в організмі 
кролів у різні періоди розвитку E. stiеdae. Особ-
ливо бракує інформації стосовно біохімічних 
змін сироватки крові у хворих кроленят при па-
разитуванні окремих видів еймерій. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Патогенна дія еймерій різнобічно вивчалася при 
захворюванні у різних видів тварин [1, 3–5, 7]. 
При цьому реєстрували зниження рівня загаль-

ного білка сироватки крові, вмісту альбумінів, 
гемоглобіну, каталази, цукру та підвищення рів-
ня гамаглобулінів [4, 7]. У кролів найчастіше 
вивчалися зміни при кишковій та змішаній фор-
мах еймеріозу кролів. У науковій літературі зу-
стрічаються окремі повідомлення щодо змін у 
сироватці крові кролів за різних патологічних 
станів [2, 6]. 
Мета дослідження: вивчення патогенної дії 

E. stiеdae у різні періоди розвитку.  
Завданням досліджень було визначення ак-

тивності ферментів, що характеризують стан пе-
чінки, жовчовивідних шляхів та загальний стан 
організму кроленят у різні стадії паразитування 
E. stiеdae. 
Матеріал і метод досліджень. Матеріалом 

для біохімічних досліджень була сироватка кро-
ві, яку отримували з камер серця. Дослідження 
проводили на третю, шосту, десяту та шістна-
дцяту добу після експериментального інвазуван-
ня кролів збудником E. stiеdae. У сироватці крові 
визначали: активність ферментів АлАТ, ЛДГ, 
АсАТ, лужної фосфатази, ГГТП. Біохімічні по-
казники сироватки крові визначали за допомо-
гою біохімічного аналізатора Super Z в умовах 
сертифікованої лабораторії 4-ї міської лікарні  
м. Полтава. 
Результати досліджень. Функціональний 

стан печінки характеризує специфічний тест – 
гамаглутамілтранспептидаза (ГГТП). Активність 
цього ферменту в сироватці крові на третю добу 
після інвазії дещо знижувалася й становила 
12,6±0,56 проти 17,6±1,14 од./л (р<0,01) у тварин 
контрольної групи (див. табл.). Зниження у си-
роватці крові активності специфічних ферментів 
може свідчити про збільшення інтенсивності 
компенсаторних реакцій на ранніх стадіях запа-
льного процесу. В результаті підвищеної потре-
би у цих ферментах самих клітин печінки їх рі-
вень у крові дещо знижений. 

Розвиток печінкової форми еймеріозу кролів ха-
рактеризується біохімічними змінами показників 
сироватки крові. Показники активності фермен-
тів сироватки крові − АсАТ, АлАТ, ЛДГ, ГГТП, ЛФ 
− на початкових стадіях захворювання не були 

специфічними, а лише вказували на компенсаторні 
реакції клітин печінки та жовчовивідних шляхів. 
На шосту добу експерименту, незважаючи на від-
сутність клінічних ознак, реєстрували підвищення 
активності АлАТ, АсАТ, ГГТП, що свідчить про 
порушення структури печінки. Домінуюче значен-
ня АлАТ над АсАТ у хворих кроленят на шістна-
дцяту добу дослідження є наслідком розвитку го-
стрих запальних процесів у паренхімі печінки. Під-
вищення активності ГГТП, АлАТ, АсАТ у сироват-
ці крові відповідає наявності синдрому цитолізу, 
що розвивається після порушення цілісності клі-
тин, у яких містяться дані ферменти: гепатоци-
тів і епітеліальних клітин жовчовивідних шляхів.  
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 Динаміка активності ГГТП, АлАТ і АсАТ, ЛФ та ЛДГ  
за експериментального відтворення еймеріозу 

Дослід (n=5) 
Показники Контроль 

(n=5) третя 
доба 

шоста 
доба 

десята 
доба 

шістнадцята 
доба 

ГГТП, од./л 17,6±1,14 12,6±0,56● 160,4±8,65* 38,4±2,97* 493,0±8,32* 
АлАТ, од./л 43,6±1,34 29,7±1,84* 79,4±3,27* 71,7±0,67* 106,0±1,80* 
АсАТ од./л 26,6±0,73 21,3±1,81○ 91,6±0,72* 39,3±1,74* 44,8±1,79* 
ЛДГ, од./л 119,0±2,39 552,0±9,05* 237,2±6,26* 292,0±4,39* 358,0±3,03* 
ЛФ, од./мл 123,2±5,70 396,8±10,23* 427,0±6,21* 498,0±12,17* 987,0±8,27* 
Примітка: ○ – р<0,05; ● – р<0,01; * – р<0,001 
 
Стрімке підвищення активності ГГТП на шос-

ту добу експерименту (майже у десять разів), 
порівняно з третьою добою, вказувало на перші 
специфічні прояви захворювання. На десяту до-
бу активність даного ферменту в сироватці крові 
хворих кролів знизилася порівняно з попереднім 
дослідженням і становила 38,4±2,97 од./л 
(р<0,001), що у 2,2 разу перевищувало показник 
по групі контролю. На шістнадцяту добу експе-
рименту активність ГГТП у крові хворих кролів 
у 28 разів (р<0,001) перевищувала аналогічний 
показник у здорових тварин і становила 
493,0±8,32 проти 17,6±1,14 од./л. 
Індикаторними для печінки є ферменти аспарта-

тамінотрансфераза (АсАТ) та аланінамінотрансфе-
раза (АлАТ). Дані ферменти переносять аміногру-
пи від аспарагінової кислоти (АсАТ) та аланіну 
(АлАТ) на альфа-кетоглутарову кислоту. Вони ло-
калізуються у гіалоплазмі клітин та в мітохондріях 
(АсАТ). Трансферази є досить чутливими й ін-
формативними показниками ураження печінки.  
На третю добу після експериментальної інвазії ак-
тивність АлАТ у крові хворих тварин знизилася на 
32,0 % і складала 29,7±1,84 проти 43,6±1,34 од./л у 
групі контрольних тварин (р<0,001). У даний пері-
од активність АсАТ у піддослідних кролів була 
нижчою від аналогічного показника у здорових на 
20,0 % (р<0,05) і складала 21,3±1,81 проти 
26,6±0,73 од./л відповідно. 
Із розвитком патологічних процесів збільшуєть-

ся кількість гепатоцитів із явищами декомпенсації, 
у результаті чого порушується їхня структура.  
На це вказує підвищення активності через шість 
діб після початку експерменту АлАТ – на 80,0 % 
(79,4±3,27 проти 43,6±1,34 од/л у контролі), АсАТ 
– у 3,4 разу (91,6±0,72 проти 26,6±0,73 од./л). 
У наступні строки дослідження активність да-

них ферментів дещо знизилась у групі експери-
ментально інвазованих тварин, порівняно з по-
передніми значеннями, хоча значно перевищу-
вала відповідні показники здорових тварин.  

На десяту добу вони дорівнювали 71,7±0,67 та 
39,3±1,74 од./л, що перевищувало аналогічні по-
казники тварин контрольної групи на 64,0 % та 
48,0 %, відповідно (р<0,001).  
На шістнадцяту добу експерименту активність 

АсАТ у сироватці крові хворих тварин була в 1,7 ра-
зу вищою, ніж у тварин контрольної групи (р<0,001) 
і становила 44,8±1,79 проти 26,6±0,73 од./л у здоро-
вих тварин. Щодо АлАТ, то її активність пере-
вищувала норму у 2,4 разу в хворих кролів 
(р<0,001). Згідно з одержаними даними, актив-
ність цього ферменту досягала 106,0±1,8 од./л  
(у тварин піддослідної групи) проти 43,6±1,34 од./л 
(у групі контролю).  
Менш специфічними для визначення функціо-

нального стану печінки є показники активності 
лужної фосфатази (ЛФ) та лактатдегідрогенази 
(ЛДГ). Лужна фосфатаза – цинковмісний метало-
протеїн, який бере участь у мінеральному обміні. 
Вона розщеплює ефіри ортофосфорної кислоти з 
утворенням неорганічного фосфору. Фермент роз-
міщується в клітинах у зв’язаному з плазматични-
ми мембранами стані. Лужна фосфатаза складаєть-
ся з різних ізоферментів, що локалізуються пере-
важно в епітелії жовчовивідних шляхів, плазмати-
чних мембран гепатоцитів і нейронів, кістках, ки-
шківнику, плаценті, нирках. Лактатдегідрогеназа 
(ЛДГ) каталізує реакцію перетворення піровиног-
радної кислоти у молочну. 
На третю добу після експериментального зара-

ження активність ЛДГ у крові піддослідних тварин 
дорівнювала 552,0±9,05 од./л (р<0,001), що пере-
вищувало аналогічний показник у кролів контро-
льної групи в 4,5 разу (на 78,4 %); активність луж-
ної фосфатази у цей період у 3,2 разу перевищува-
ла аналогічний показник у тварин контрольної 
групи й складала 396,8±10,23 од./мл проти 
123,2±5,70 од./мл (р<0,001). Підвищення активнос-
ті лужної фосфатази можна пояснити її інтенсив-
ним синтезом внаслідок подразнення епітелію  
жовчовивідних шляхів паразитами й токсинами. 
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На шосту добу активність ЛДГ знизилася май-
же вдвічі у порівнянні з попереднім значенням 
(до 237,2±6,26 од./л), але залишилася достатньо- 
високою щодо групи контролю й перевищувала 
аналогічний показник здорових кролів удвічі 
(р<0,001). Можна зробити припущення, що даний 
фермент є більш чутливим до токсичних явищ 
аніж до запальних процесів в організмі. Підви-
щення активності лужної фосфатази вказує на 
наявність інтрагепатитного стазу жовчі. 
На шосту добу експерименту у групі піддослі-

дних тварин активність ЛФ підвищилася на  
30 од./мл − порівняно з результатом попередніх 
досліджень − і знаходилася на рівні 427,0±6,21 
од./мл у контролі, що у 3,5 разу перевищувало 
аналогічний показник у здорових тварин 
(р<0,001). 
У результаті подальших досліджень встановле-

но підвищення активності ЛДГ у 1,2 разу (до 
292,0±4,39 од./мл) – на десяту добу експерименту, 
що у 2,5 разу перевищувало аналогічне значення у 
здорових кролів, а на шістнадцяту добу експери-
менту активність даного ферменту підвищилася 
ще в 1,2 разу стосовно попереднього значення і 
становила 358,0±3,03 од./л (р<0,001). 
Цей показник перевищував аналогічний у тва-

рин контрольної групи втричі.  

На десяту добу експерименту активність ЛФ 
почала стрімко зростати: вона складала 
498,0±12,17 од./мл, що перевищувало значення 
контролю у чотири рази, а на шістнадцяту добу 
даний показник досягнув 987,0±8,27 од./мл, що у 
вісім разів перевищувало норму (р<0,001). 
Висновки. Біохімічні показники сироватки 

крові залежать від стадії паразитування E. stiedae 
в організмі кролів.  
Зміни активності ферментів сироватки крові 

на початкових стадіях захворювання не є специ-
фічними, вони вказують на компенсаторну реак-
ції клітин печінки та жовчовивідних шляхів.  
На шосту добу експерименту, незважаючи на 

відсутність клінічних ознак, реєстрували підви-
щений рівень білірубіну, підвищення активності 
АлАТ, АсАТ, ГГТП, що свідчить про порушення 
структури печінки.  
Домінуюче значення активності АлАТ над 

АсАТ у хворих кроленят на шістнадцяту добу 
дослідження вказує на розвиток гострих запаль-
них процесів у паренхімі печінки, а підвищення 
активності вищеназваних ферментів у сироватці 
крові відповідає наявності синдрому цитолізу, що 
розвивається внаслідок порушення цілісності ге-
патоцитів та епітеліальних клітин жовчовивідних 
шляхів. 

БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Качанова С. П. Гистохимическая характерис-
тика Eimeria tenella и некоторых тканей хозяина 
при кокцидиозе: автореф. дисс. ... канд. вет. наук 
/ С. П. Качанова. – М., 1969. – 19 с.  
2. Новинская В. Ф. Эймериоз кроликов / В. Ф. Но-
винская, Ю. М. Давидов, Ю. В. Красников // Ве-
теринария. – 1983. – №7. – С. 49. 
3. Потоцький М. Кокцидіози ссавців (Coccidio-
sises mammalium) / Микола Потоцький // Вете-
ринарна медицина України. – 2007. – №3. – 
С. 24−26. 
4. Сванбаев С. К. К вопросу о биохимических и 
морфологических изменениях состава крови при 
экспериментальном кокцидиозе крупного рога-
того скота / С. К. Сванбаев, З. И. Горбунова // 
Известия АН Каз. ССР. (Серия биол.). – 1968. – 

№3. – С. 38–41. 
5. Слободян Р. О. Антигенний вплив збудників 
еймеріозу телят на біохімічні показники сирова-
тки крові / Р. О. Слободян // Наук. зб. НАУ. – 
2006. – Вип. 98. – С. 177−181. 
6. Смутнев П. В. Влияние глицериновой нагруз-
ки на метаболизм кроликов, больных эймерио-
зом / П. В. Смутнев // Материалы конф., посвя-
щенной 119-й годовщине со дня рождения ака-
демика Н. И. Вавилова – «Вавиловские чтения –
2006». – М. – С. 92–95. 
7. Халиков Ф. Р. Биохимические показатели кро-
ви и мышечной ткани при цекальном кокцидиозе 
кур // Автореф. дисс. … канд. вет. наук. –  
Куйбышев. – 1969. – 17 с. 

 




