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Проведеними дослідженнями встановлено зміни деяких біохімічних й 
імунологічних показників крові у великої рогатої худоби за паразитування F. hepatica 
та D. lanceatum. З’ясовано, що паразитування фасціол призводить до зниження 
рівня загального білка в середньому на 5,5 %, підвищує активність АЛТ на 8,74 %, 
вміст білірубіну на 20,6 % та холестеролу ‒ на 25,5 %. За дикроцеліозу відбувається 
достовірне підвищення активності АЛТ на 7,6 % (P < 0,05) та холестеролу на 23,4 %
(P < 0,01). Гельмінти за хронічного перебігу захворювання негативно впливають
на показники імунної системи організму хворих тварин, що проявляється зни-
женням рівня Ig М за фасціольозу на 10,0 % та дикроцеліозу – на 7,7 %.

Ключові слова: велика рогата худоба, гельмінти, паразитування, імуноглобуліни,
F. hepatica, D. lanceatum.

Постановка проблеми. Фасціольоз та 
дикроцеліоз великої рогатої худоби має до-
статньо широке розповсюдження у світі, у 
тому числі й в Україні та світі [1, 6, 11–15]. У 
ході обстеження 1877 (Полтавська область) 
та 1609 туш великої рогатої худоби (Сумська 
область) встановлено, що 4,5 та 4,2 % тва-
рин інвазовані фасціолами, а дикроцеліями 
– 1,21 та 1,3 %, відповідно [9]. У зв’язку з 
паразитуванням трематод та вибракуванням 
ураженої печінки спостерігаються значні 
економічні збитки [18]. Також знижуються 
надої молока, збільшуються терміни досяг-
нення забійної ваги [17]. Печінковий сисун 
здатний модулювати імунну систему хазяїна, 
спричинюючи помилки в діагностиці інших 
патогенів, зокрема туберкульозу великої ро-
гатої худоби [16].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вітчизняні дослідники зазначають, що 
за фасціольозу в корів порушувалися меха-
нізми імунорегуляції та еритроцитопоезу. 
У великої рогатої худоби, ураженої збуд-

ником F. hepatica, порівняно зі здоровими 
тваринами, в зоні, забрудненій радіонуклі-
дами, достовірно знижувалися показники: 
вміст загального білка в сироватці крові на
12,5 %, альбумінів – 19,5 %, сечовини –
9,5 %, глюкози – 2,4 %, креатиніну – 14,3 % 
та ненасичених жирних кислот на 22,6 %.
Разом з тим реєстрували зменшення актив-
ності ферменту АЛТ на 7,25 й сегментоядер-
них нейтрофілів на 5 % [7, 10].

За даними дослідників, показник умісту 
глутаматтрансамінази у 85,0 % інвазованих 
тварин перевищував фізіологічну норму. 
З’ясовано, що вміст загального білка в сиро-
ватці крові хворих тварин контрольної групи 
становив 75,21±0,7 г/л, у тварин на початку 
інвазії – 65,32±0,64 г/л, що на 13,15 % нижче, 
ніж у контрольної групи. У корів за значно-
го ураження вміст загального білка становив 
67,37±0,5 г/л. Доведено, що активність луж-
ної фосфатази в сироватці крові уражених 
тварин була вище, ніж у здорових корів, й 
становила, відповідно, 75,3±0,31 та 43,2±0,28 
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Од/л. Результатами досліджень встановлено, 
що рівень АСТ і АЛТ у крові інвазованих 
тварин був вищим, ніж у крові здорових, й 
становив, відповідно, АСТ 49,3±0,92; АЛТ – 
35,9±0,22 Од./л. Крім того, зафіксовано висо-
кий вміст лактату (1,9 mМ/л) та холестеролу 
(7,2 mМ/л) у крові хворих тварин [13, 14].

За результатами біохімічних досліджень 
інших науковців, у корів, хворих на дикро-
целіоз, уміст загального білка знижувався на 
6,2 %, концентрація глюкози в сироватці кро-
ві – на 54,9 %. Разом з тим у крові дослідних 
тварин достовірно підвищувалась активність 
АСТ у 5,2 раза та АЛТ в 1,3 раза порівняно з 
контрольними тваринами [2].

Закордонні автори також підтвердили 
проведеними дослідженнями негативний 
вплив фасціольозу на гематологічні та біо-
хімічні показники крові овець. Встановлено, 
зокрема, підвищення показників ферментів 
АСТ, ГГТ, сечовини та глобулінів порівняно 
зі здоровими тваринами [20].

З’ясовано, що за паразитування дикроце-
лій у сироватці крові значно нижчі рівні цин-
ку, заліза, білірубіну та альбуміну (P < 0,05). 
Окиснювальний стрес відіграє важливу роль 
у знищенні еритроцитів в овець, природно за-
ражених D. dendriticum [21]. За паразитуван-
ня D. dendriticum деякі біохімічні показники 
сироватки крові, зокрема АЛТ та креатинін, у 
хворих тварин значно зростали відносно клі-
нічно здорових тварин (P ≤ 0,001). У той же 
час були відсутніми суттєві відмінності між 
концентраціями альбуміну, АСТ та сечови-
ни в сироватці крові між групами корів [19].

На думку більшості науковців, найваж-
ливішими елементами імунної системи є 
Т- і В-лімфоцити, які відповідають за імун-
ні реакції [5]. Т-система забезпечує імуно-
компетентність лімфоїдних клітин та ре-
гулює функції В-системи. Більша частина 
Т-лімфоцитів стає ефекторними клітинами: 
Т-кілери (вбивці), Т-хелпери виконують ре-
гуляторну функцію, прискорюючи імуноло-
гічну реактивність; Т-супресори послаблю-
ють імунологічну чутливість організму [4, 5].

У випадках ураження фасціолами у тва-
рин в умовно чистих зонах щодо забруд-
нення радіонуклідами показники імунітету, 
порівняно зі здоровими тваринами, є зни-

женими: кількість Т-лімфоцитів на 5,2 %, 
В-лімфоцитів – 5,9 % (Р < 0,001), що зумов-
лено імуносупресивною дією фасціол на ор-
ганізм тварин [7, 8].

Найважливішими показниками імуноло-
гічного статусу тварин є вміст В-лімфоцитів 
(СД22), НСТ-тест та рівень імуноглобулінів 
в сироватці крові. Поряд з тим невивчени-
ми залишаються питання щодо деяких біо-
хімічних й імунологічних показників крові 
великої рогатої худоби за хронічного фасці-
ольозу та дикроцеліозу в умовах Полтавської 
області. Мета наших досліджень полягала 
у визначенні змін у крові корів деяких з цих 
показників. По-перше, з’ясувати зміни в біо-
хімічних показниках крові за паразитування 
F. hepatica й D. lanceatum; по-друге, дослі-
джували зміни імунологічних показників у 
великої рогатої худоби за паразитування фас-
ціол і дикроцелій.

Результати досліджень та їх обгово-
рення. Визначення біохімічних показників 
крові тварин (активність ферментів АЛТ та 
АСТ, загального білка, окремих фракцій біл-
ка, вміст кальцію, фосфору, заліза, білірубі-
ну, холестеролу, серомукоїдів) проводили за 
допомогою біохімічного аналізатора “Super 
Z-818” закритого типу (виробництво Япо-
нія). Підготовку проб і визначення показників 
здійснювали згідно з інструкцією до приладу 
та реактивів [3]. Для дослідження імуноло-
гічних показників крові (Ig A, Ig M, Ig G та 
Анти-СД3) використовували сучасні методики.

Статистично-математичну обробку отри-
маних результатів досліджень розраховували 
на персональному комп’ютері з використан-
ням програми STATISTICA 10 (StatSoft Inc., 
USA, 2011). Параметри деяких показників 
крові розглядали як непараметричні дані, ви-
ражені середнім значенням ± стандартна по-
милка (х±SE). Апостеріорні порівняння між 
групами здійснювали, використовуючи кри-
терій Манна-Уїтні.

Під час забою від кожної тварини від-
бирали проби крові для біохімічних й іму-
нологічних досліджень у дві пробірки по
15–20 см3 (перша – стабілізована гепарином, 
друга – для отримання сироватки). 

У корів, уражених фасціолами (F), реє-
стрували достовірне зменшення вмісту за-
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гального білка в сироватці крові (P < 0,01), 
а у здорових (H) тварин даний показник
становив 87,7±1,24 г/л (табл. 1). 

За паразитування F. hepatica відмічали 
достовірне підвищення вмісту білірубіну
(P < 0,05). У тварин, уражених фасціола-
ми й дикроцеліями, відбувалося достовірне 
підвищення рівня аланінамінотрансферази
(P < 0,01 та P < 0,05), що вказувало на ушко-
дження гепатоцитів. 

Встановлено суттєві зміни відносно по-
казника холестеролу за паразитування гель-
мінтів. Так, порівняно зі здоровими твари-
нами у хворих холестерол підвищувався
(P <0,01). За паразитування фасціол у тварин 
достовірно знижувався рівень фосфору в си-
роватці крові (P < 0,05). Інші показники не 
мали достовірної різниці.

За паразитування фасціол та дикроцелій 
знижувався вміст В-лімфоцитів (СД22) по-

Показник
Група тварин

здорових (H) уражених 
фасціолами (F)

уражених 
дикроцеліями (D)

Загальний білок, г/л   87,7±1,24 82,3±1,21** 83,4±1,51
Альбумін, % 37,3±0,8 36,5±0,56 36,7±0,42
Білірубін, мкмоль/л 13,1±0,8 16,5±1,07* 16,2±1,2
АЛТ, Од./л   35,4±1,04 38,8±0,91** 38,3±0,9*
АСТ, Од./л   74,9±1,34 78,2±0,7 77,9±0,74
ГГТ, Од./л 41,5±4,6 44,3±2,72 43,2±3,1
ЛДГ, Од./л 2176,6±96,9 2269,5±112,9 2256,2±118,8
Холестерол, ммоль/л   4,37±0,22 6,02±0,46**       5,7±0,41**
Тимолова проба, Од.   2,22±0,06 2,34±0,13   2,3±0,11
Кальцій, мкмоль/л     2,3±0,08 2,4±0,06 2,26±0,08
Фосфор, мкмоль/л     2,1±0,13 1,84±0,05*   1,9±0,12
Серомукоїди, мкмоль/л   0,13±0,01 0,14±0,01 0,14±0,05
Залізо, мкмоль/л 16,4±0,7 15,61±0,42 15,9±0,54

* P < 0,05; ** P < 0,01.

1. Біохімічні показники сироватки крові великої рогатої худоби (х±SE, n=10)

Показник, %
Група тварин

здорових уражених 
фасціолами

уражених 
дикроцеліями

Т-лімфоцити (СД2, СД3) 34,6±2,28 31,1±1,37 32,4±2,19
Т-хелпери (СД4) 28,8±1,98 26,2±1,44 27,5±1,56
Т-супресори/кілери (СД8) 16,44±1,53 14,3±0,94 14,6±0,77
ІРІ (Т-хелп./Т-супр.) 1,84±0,08 1,87±0,12 1,89±0,09
В-лімфоцити (СД22) 14,4±1,03 11,6±0,75 11,7±0,7
НСТ-тест 0,975±0,043     0,793±0,043**   0,816±0,048*
ЦІК 99,5±0,17 99,2±0,13 99,3±0,15
Фагоцитарний індекс 71,9±1,62 66,5±1,5* 67,2±1,56

* P < 0,05; ** P < 0,01.

2. Імунологічні показники крові великої рогатої худоби (х ± SE, n=10)
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рівняно зі здоровими тваринами (табл. 2).
НСТ-тест характеризує здатність організ-

му до фагоцитозу. У групах корів, уражених 
фасціолами та дикроцеліями, цей показник 
знижувався (P < 0,01 й P < 0,05, відповідно), 
як і показник фагоцитарного індексу, зокре-
ма за фасціольозу на 7,5 % (P < 0,05).

Визначено, що паразитування гельмінтів 
у печінці спричиняє зниження імунологіч-
ного захисту. В уражених гельмінтами корів 
відмічали зменшення Ig G на 2,5 % у групі
F і на 1,95 % – у групі D. 

Рівень Ig A не зазнавав суттєвих змін, 
тому й не відмічали статистичної достовір-
ності. Ig M першим виробляється за гострого 
інвазійного процесу та забезпечує первин-
ний імунітет (виявляли яйця фасціол та ди-
кроцелій) ‒ рисунок. Уміст Ig M за хронічної 
фасціольозної інвазії достовірно знижувався 
на 10,0 % (P < 0,01), а за дикроцеліозної – на 
7,7 % (P < 0,05).

Інші показники імунологічного стату-
су хворих тварин не зазнавали достовірних 
змін, хоча їх рівень був нижчим, ніж у здо-
рових корів.

Отже, паразитування F. hepatica й D. lan-
ceatum негативно впливає на біохімічні й іму-
нологічні показники крові хворих тварин.

Таким чином, з’ясовано, що паразитуван-
ня фасціол призводить до зниження рівня 

загального білка, підвищення вмісту АЛТ, 
вмісту білірубіну на 20,6 % і холестеролу 
на 25,5 %. За паразитування дикроцелій від-
бувається достовірне підвищення АЛТ на
7,6 % та на 23,4 % холестеролу, що є на-
слідком гепатодистрофії та холестазу. 
Гельмінти за хронічного перебігу інвазій-
ного процесу негативно впливають на по-
казники імунної системи організму хворих 
тварин, що проявляється зниженням рівня 
Ig М за фасціольозу на 10,0 % і дикроце-
ліозу – на 7,7 %. У хворих тварин зниже-
на здатність організму до фагоцитозу.
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