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The article deals with the data due to the influence of «Amprolinsile» and brovitacoccide on the activity 
of enzymes of blood serum by the eumeriosic invasion. It has been shown that after the use of brovitacoccide 
for the treatment of turkeys affected by eumeria invasion, it occurs gradual normalization of the activity of 
aminotransferases and phosphatase in blood serum. So, the activity of the enzyme AlAT in the blood of 
turkeys at the 3rd day remained 2 times higher than the control group. It declined somewhat for the 5th day, 
however, even for the 10th day it was 19.4% higher than normal values. The activity of AsAT in the blood 
serum of sick turkeys in the 3rd day was 61.9% higher, and at the 5th day it was 54.8% higher than normal. 
At 10th day, the activity of AsAT in turkeys treated with brovitacoccide was 10.8% higher than in clinically 
healthy turkeys. Small value of the coefficient of the AsAT/AlAT during the experiment indicates an 
increased activity of AlAT in blood serum and a slightly lower activity of the AsAT. Even at the 5th day in 
the blood serum of turkeys, that were treated with a brovitacoccide, the value of the coefficient AsAT/AlAT 
was 2.68 ± 0.04 units against 2.84 ± 0.02 units, indicating that AlAT activity is slower than the activity of 
AsAT. In addition, as a result of increased permeability of the cell walls in the blood serum of sick turkey, 
LDH activity was 12.2%, and GGT – 29.7% higher than clinically healthy poultry. The decrease in the 
activity of these enzymes in the blood serum of turkeys was gradually at the 3rd and 5th day of treatment. In 
the blood of sick turkeys, low activity of catalase was detected – by 34.2% lower than in clinically healthy 
poultry. At 10th day, the activity of this enzyme was still low compared to the control group of animals. For 
the treatment of turkeys affected by E. coli invasion «Amprolinsile» it was marked rapid normalization of 
activity of enzymes in blood serum. The activity of aminotransferases at the 3rd day of treatment remained 
at a high level of AsAT was 56.6%, and AlAT was 57.2% higher, from clinically healthy poultry. The activity 
of enzymes decreased significantly on the 5th day and normalized on the 10th day of the experiment. The 
magnitude of the coefficient AsAT/AlAT was gradually aligned and on the 10th day the ratio between the 
aminotransferases in the blood serum of turkeys was within the normal range. The coefficient AsAT/AlAT 
was within the normal range on the 5th day of experiment. It indicates that there is a stabilization of the 
permeability of both the outer cell wall of hepatocytes and internal mitochondrial membranes. In turkeys 
treated with «Amprolinsile», the activity of enzymes phosphorylation – GGT on the 5th day, LDH on the 
10th day of the experiment in blood serum was normalized. The best normalization of the activity of hepatic 
enzymes in the blood serum of turkeys treated with «Amprolinsile», comparable to the brovitacoccide, due 
to the presence of thistle spotted in the fruit which contains flavolignan «Sylimarin», showing 
hepatoprotective action and restores the integrity of cellular membranes of hepatocytes. 

Key words: turkeys, brovitacoccide, «Amprolinsile», enzymatic activity, blood. 
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У статті наведені дані щодо впливу «Ампролінсилу» і бровітакокциду на активність ферментів у сироватці крові за еймеріо-
зної інвазії. Показано, що після застосування бровітакокциду за лікування індиків, уражених еймеріозною інвазією, настає посту-
пова нормалізацію активності амінотрансфераз і фосфатаз у сироватці крові. Так, активність ензиму АлАТ у крові індиків на 3-ю 
добу залишалася в 2 рази вищою від контрольної групи. Вона дещо знизилася на 5-у добу, проте навіть на 10-у добу була на 19,4% 
вищою за нормальних величин. Активність АсАТ у сироватці крові хворих індиків на 3-ю добу була на 61,9% вищою, а на 5-у добу 
на 54,8% вищою, ніж в нормі. На 10-у добу активність АсАТ у індиків, яких лікували бровітакокцидом, була на 10,8% вище, ніж у 
клінічно здорових індиків. Мала величина коефіцієнта АсАТ/АлАТ протягом досліду вказує на вищу активність АлАТ у сироватці 
крові і дещо нижчу активність АсАТ. Навіть на 5-у добу в сироватці крові індиченят, яких лікували бровітакокцидом, величина 
коефіцієнта АсАТ/АлАТ складала 2,68 ± 0,04 од. проти 2,84 ± 0,02 од., що вказує на те, що активність АлАТ нормалізується пові-
льніше, ніж активність АсАТ. Крім цього, унаслідок підвищеної проникності клітинних оболонок у сироватці крові хворих індиків, 
активність ЛДГ була на 12,2%, а ГГТ – на 29,7% вищою від клінічно здорової птиці. Зниження активності вказаних ензимів у 
сироватці крові індиків відбувалося поступово на 3- і 5-у доби лікування. У крові хворих індиків встановлено низьку активність 
каталази – на 34,2% нижче, ніж у клінічно здорової птиці. На 10-у добу активність даного ензиму була ще низькою порівняно з 
показником контрольної групи тварин. За лікування індиків, уражених еймеріозною інвазією, «Ампролінсилом» відзначено швидку 
нормалізацію активності ензимів у сироватці крові. Активність амінотрансфераз на 3-ю добу лікування залишалася на високому 
рівні АсАТ була на 56,6%, а АлАТ на 57,2% вищою, ніж у здорової птиці. Активність ензимів значно знизилась на 5-у добу і норма-
лізувалася на 10-у добу досліду. Величина коефіцієнта АсАТ/АлАТ поступово вирівнювалася і на 10-у добу співвідношення між 
амінотрансферазами у сироватці крові індиків було в межах нормальної величини. Коефіцієнт АсАТ/АлАТ був умежах фізіологіч-
них величин на 5-у добу досліджень. Це вказує на те, що відбувається стабілізація проникності як зовнішньої клітинної оболонки 
гепатоцитів, так і внутрішніх мітохондріальних мембран. У індиків, яких лікували «Ампролінсилом», у сироватці крові нормалізу-
валася активність ензимів фосфорилювання – ГГТ на 5-у добу, ЛДГ на 10-у добу досліду. Краща нормалізація активності печінко-
вих ензимів у сироватці крові індиків, лікованих «Ампролінсилом», порівняно з бровітакокцидом, зумовлена наявністю розторопші 
плямистої, в плодах якої міститься  флаволігнан «Силімарин», що проявляє гепатопротекторну дію та відновлює цілісність 
клітинних мембран гепатоцитів. 

Ключові слова: індики, бровітакокцид, «Ампролінсил», ензимна активність, кров. 

Вступ 

У молодому віці на індичат діють різні стресові 
фактори – неповноцінна годівля, неадекватні умови 
утримання, бактеріальні інфекції, гельмінтозні та 
протозойні інвазії, які призводять до зниження при-
родної резистентності організму (Bohach and 
Taranenko, 2003; Hunchak et al., 2016; Sobolev et al., 
2017). Якщо врахувати, що у сільськогосподарських 
птахів до 3-місячного віку становлення природної 
імунної системи організму ще не завершено, саме 
тому виникає гостра необхідність підвищити її стан за 
допомогою відповідних імуностимуляторів та імуно-
модуляторів (Gutyj et al., 2017). Адже, як вказують 
численні повідомлення в літературі та клінічні спо-
стереження, вивчення фармакологічної корекції імун-
ного стану індиків, уражених еймеріями, є одним з 
актуальних питань ветеринарної практики (Timofeev, 
2004; Khariv, 2012; Kryshtalska et al., 2017). Серед 
широкого набору фітопрепаратів з високою імунос-
тимулюючою дією варто виділити розторопшу пля-
мисту, плоди якої містять флаволігнани під загальною 
назвою «Силімарин» (Skottova and Klecman, 1998; 
Hariv and Gutyj, 2016; Martyshuk et al., 2016; Khariv 
and Gutyj, 2017). Крім того, плоди розторопші плями-
стої містять вітаміни (А, Е, К), макроелементи (К, Са, 
Мg, Сu, Zn, Fe), жирні кислоти (олеїнову, ліноленову, 
пальмітинову, стеаринову), що значно розширюють і 
підвищують фармакологічну дію препарату (Khariv et 
al., 2016; Gutyj et al., 2017). Проаналізувавши повідо-
млення вітчизняних і зарубіжних дослідників ми роз-
робили новий протиеймеріозний препарат «Ампролі-
нсиіл», який містить ампроліуму хлористоводневого 
12,5 г і порошок плодів розторопші плямистої до 100 
г. Замість синтетичних вітамінів А і К він містить 
розмелені плоди розторопші плямистої, в яких міс-

тяться природні вітаміни А, К, Е, групи В і мікроеле-
менти: Купруму, Ферруму, Кобальту та інші, що зна-
чно розширюють і підвищують фармакологічну дію 
препарату «Ампролінсил» (Khariv et al., 2017). Завдя-
ки заміні синтетичних вітамінів А і К на плоди розто-
ропші плямистої здешевлюється собівартість препа-
рату і спрощується його виробництво (Khariv, 2012; 
Smolynets’ et al., 2016). При застосуванні цього висо-
коефективного протиеймеріозного препарату можна 
досягти високої терапевтичної ефективності і забез-
печити високий імунний стан в організмі індичат у 
післялікувальний період. 

Матеріал і методи досліджень 

Для дослідження впливу бровітакокциду і «Амп-
ролінсілу» на активність ензимів сироватки крові 
індичат, уражених еймеріозною інвазією, сформували 
три групи індичат по 20 птахів в кожній групі. Інди-
чата першої і другої груп були уражені еймеріозною 
інвазією. Індичата містилися в звичайних домашніх 
умовах, годування проводили комбікормом, вареною 
картоплею, овочами (листя капусти, трави кропиви). 
Індичатам першої групи (Д1) задавали бровітакокцид 
у дозі 2 г/кг корму. Індичатам другої групи (Д2) зада-
вали «Ампролінсил» у дозі 2 г/кг корму. Препарати 
додавали з вологим комбікормом впродовж 5 діб пос-
піль. Контролем служили показники крові індичат 
третьої групи – аналогів сумісного брудера, яким не 
задавали дані препарати. У індичат з підкрильцевої 
вени брали кров на 1-, 3-, 5- і 10-у доби досліду. У 
сироватці крові, за допомогою стандартних наборів 
реактивів фірми «Simko Ltd» (Чехія), визначали акти-
вність аспартатамінотрансферази (АсАТ) 
(К.Ф.2.6.1.1.) та аланінамінотрансферази (АлАТ) 
(К.Ф.2.6.1.2.) уніфікованим динітрофенілгідразино-



Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 83 

Scientific Messenger LNUVMB, 2018, vol. 20, no 83 
53 

вим методом Райтмана-Френкеля. Метод базується на 
тому, що після додавання до сироватки крові 
2,4 дифенілгідразинового реактиву відбувається пере-
амінування і утворення глутамінової та піровиноград-
ної кислот (АсАТ) або глутамінової та щавелевооцто-
вої кислот (АлАТ) і субстрат забарвлюється у відпо-
відний колір, інтенсивність якого прямопропорційна 
активності ензиму. Інтенсивність забарвлення суб-
страту визначали за допомогою приладу «Спекол». 
Активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) (К.Ф.1.1.1.27) 
визначали колориметричним методом Шевела і Това-
рек. Принцип методу полягає в тому, що L-лактат у 
лужному середовищі, за наявності лактатдегідрогена-
зи сироватки крові і добавленого NAD, оксигенується 
в піруват. За кількістю утвореного пірувату (рівень 
якого визначають за допомогою                                                 
2,4-динітрофенилгідразину) встановлюють активність 
ензиму. Активність лужної фосфатази (ЛФ) (К.Ф. 
3.1.3.1) визначали за методом, що базується на визна-
ченні кількості фенолу, що звільняється за гідролізу 
динатрійфенолфосфатази. Активність каталази крові 
(К.Ф.1.11.1.6) визначали за методом Баха і Зубкової. 
Принцип методу оснований на здатності двох моле-
кул перекису водню розщеплюватися каталазою крові 
на атомарний кисень і воду. Активність гама-
глутамілтрансферази (ГДГ) (К.Ф.1.1.1.28) визначали 
шляхом дії ензиму на глутамінову кислоту при рН 
середовища 7,6 і температурі 37 °С за наявності ніко-
тинамідаденіндинуклеотиду (Vlizlo, 2012). 

 
 
 

Результати та їх обговорення 
 
Після застосування бровітакокциду для лікування 

індиків, що уражені еймеріозною інвазією, встановле-
но поступову нормалізацію активності амінотрансфе-
раз і фосфатаз у сироватці крові (табл. 1). Після засто-
сування для лікування бровітакокциду активність 
ензиму АлАТ у крові індиків на 3-ю добу залишалася 
в 2 рази вищою від контрольної групи. Вона дещо 
знизилася на 5-у добу, проте навіть на 10-у добу була 
на 19,4% вищою від фізіологічних величин. Натомість 
активність АсАТ в сироватці крові, хворих індиків на 
3-ю добу, була на 61,9%, а на 5-у добу на 54,8% ви-
щою, ніж у птиці контрольної групи. На 10-у добу 
активність АсАТ у індиків, яких лікували бровітакок-
цидом, була на 10,8% вищою за показник клінічно 
здорових птахів. На 5-у добу у сироватці крові інди-
ченят, яких лікували бровітакокцидом, величина кое-
фіцієнта АсАТ/АлАТ складала 2,68 ± 0,04 од. проти 
2,84 ± 0,02 од., що вказує на те, що активність АлАТ 
нормалізується повільніше, ніж активність АсАТ. Це 
вказує на наявність глибокої деструкції клітинних 
оболонок гепатоцитів та мітохондріальних мембрам, 
спричиненої токсинами еймерій і гістомонад. Унаслі-
док підвищення проникності клітинних оболонок у 
сироватці крові хворих індиків активність ЛДГ була 
на 12,2%, а ГГТ – на 29,7% вищою від показника клі-
нічно здорової птиці. Зниження активності вказаних 
ензимів у сироватці крові індиків відбувалося посту-
пово. Нормалізація активності ензимів на 5-у добу 
вказує на відновлення функціонального і морфологіч-
ного стану печінки. 

 
Таблиця 1 
Активність ензимів у сироватці крові індиків, уражених еймеріозною інвазією і лікованих «Ампролінсилом» та 
бровітакокцидом, М ± m, n = 20 

 

Показник 
Дослідна 

група 
Доба досліджень 

Перша Третя П'ята Десята 

АсАТ,  
ммоль/л 

К 
Д1 

Д2 

54,4 ± 2,4 
94,7 ± 2,5*** 
91,7 ± 2,5*** 

53,4 ± 3,7 
83,6 ± 2,2*** 
86,5 ± 3,3*** 

56,5 ± 3,6 
73,1 ± 3,2** 
87,5 ± 2,3*** 

56,4 ± 3,3 
60,4 ± 3,1 
62,5 ± 2,9 

АлАТ,  
ммоль/л 

К 
Д1 

Д2 

19,6 ± 1,5 
42,6 ± 2,7*** 
42,6 ± 2,7*** 

19,4 ± 2,4 
30,5 ± 2,8*** 
40,3 ± 2,6*** 

19,6 ± 2,9 
26,3 ± 2,2** 
38,5 ± 2,6*** 

19,6 ± 3,1 
21,5 ± 2,5 
23,4 ± 3,1* 

Коефіцієнт 
АсАТ/АлАТ 

К 
Д1 

Д2 

2,76 ± 0,02 
2,22 ± 0,05*** 
2,22 ± 0,05*** 

2,69 ± 0,02 
2,26 ± 0,04** 
2,14 ± 0,04* 

2,85 ± 0,02 
2,77 ± 0,03 
2,27 ± 0,04** 

2,84 ± 0,02 
2,79 ± 0,03 
2,68 ± 0,04 

ЛДГ,  
ммоль/л 

К 
Д1 

Д2 

 573,4 ± 15,3 
 643,7 ± 23,1* 
 643,7 ± 13,2* 

585,6 ± 24,9 
630,7 ± 16,6* 
631,6 ± 17,6* 

581,8 ± 22,0 
631,4 ± 14,8* 
679,3 ± 15,3* 

579,4 ± 18,7 
561,4 ± 13,6 
589,5 ± 14,7 

ГГТ,  
ммоль/л 

К 
Д1 

Д2 

74,5 ± 2,2 
96,6 ± 2,6*** 
96,6 ± 2,6** 

75,6 ± 2,6 
89,1 ± 1,8* 
90,4 ± 2,1* 

75,3 ± 3,7 
80,8 ± 2,1 
87,3 ± 3,3* 

74,6 ± 2,5 
77,6 ± 2,5 
82,4 ± 3,6* 

ЛФ,  
ммоль/л 

К 
Д1 

Д2 

 231,6 ± 17,2 
 122,9 ± 13,4*** 
 122,9 ± 13,4*** 

235,5 ± 16,1 
193,5 ± 13,6** 
161,3 ± 14,2*** 

234,4 ± 12,7 
205,5 ± 13,6** 
190,7 ± 15,4** 

235,3 ± 13,3 
226,3 ± 13,5 
198,7 ± 15,7* 

Каталаза, 
ммоль/л 

К 
Д1 

Д2 

 343,6 ± 22,4 
 255,9 ± 24,6*** 
 255,9 ± 25,7*** 

343,8 ± 24,6 
246,9 ± 13,8** 
283,9 ± 23,5** 

349,4 ± 16,7 
333,4 ± 18,2 
308,6 ± 18,6* 

344,1 ± 22,4 
352,8 ± 13,8 
315,9 ± 17,7* 

Примітка: ступінь вірогідності: – Р < 0,05;** ‒ Р < 0,025; *** ‒ Р < 0,001 ‒ відносно контролю 
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У крові хворих індиків встановлено низьку актив-
ність каталази – на 34,2% нижчу, ніж у клінічно здо-
рової птиці.  

Після лікування індиків, уражених еймеріозною 
інвазією і лікованих «Ампролінсилом» (табл. 1), від-
значаємо швидку нормалізацію активності ензимів у 
сироватці крові. Встановлено, що у сироватці крові 
індиків активність амінотрансфераз на 3-ю добу ліку-
вання залишалася на високому рівні: АсАТ була на 
56,6%, а АлАТ на 57,2% вищою від показника клініч-
но здорової птиці. Активність ензимів значно знизи-
лась на 5-у добу і нормалізувалася на 10-у добу дослі-
ду. Величина коефіцієнта АсАТ/АлАТ поступово 
вирівнювалася, і на 10-у добу співвідношення між 
амінотрансферазами у сироватці крові індиків було в 
межах фізіологічних величин.  

Отже, після застосування з лікувальною метою 
«Ампролінсилу» на 5-у добу загальна активність амі-
нотрансфераз була дещо вищою від нормальної. Про-
те коефіцієнт АсАТ/АлАТ перебуває у межах фізіоло-
гічних величин. Це вказує на те, що відбувається ста-
білізація проникності як зовнішньої клітинної оболо-
нки гепатоцитів, так і внутрішніх мітохондріальних 
мембран. У індиків, яких лікували «Ампролінсилом», 
у сироватці крові нормалізувалася активність ензимів 
фосфорилювання, зокрема ГГТ на 5-у добу, ЛДГ – на 
10-у добу досліду. Це внутрішньоклітинні ензими, 
активність яких у сироватці крові залежить від про-
никності клітинних мембран. На молекулярному рівні 
стабілізуюча дія плодів розторопші плямистої на 
мембрани клітин зумовлена наявністю вітаміну Е 
(Khariv et al., 2016). Боковий ланцюг альфа-
токоферолу взаємодіє із ланцюгами жирних кислот 
фосфоліпідів, які включають взаємодію ізопренового 
ланцюга і хромітового ядра (Lavryshyn et al., 2016). 
Активність каталази та лужної фосфатази в сироватці 
крові лікованих індиків нормалізувалася на 5-у добу. 
Каталаза захищає клітини гепатоцитів від агресивних 
форм оксигену, що утворюються після розщеплення 
фосфоліпідів (Hrymak et al., 2015; Gutyj et al., 2016; 
Huberuk et al., 2017). Активність лужної фосфатази у 
сироватці крові індиків відображає морфологічний 
стан слизової оболонки кишечнику. Висока терапев-
тична ефективність плодів розторопші плямистої 
обумовлена наявністю флаволігнанів групи «Силіма-
рин» (Hikino et al., 1984; Shaker et al., 2010; Hariv and 
Gutyj, 2016). Останні блокують надмірне перекисне 
окислення ліпідів і захищають клітинні мембрани від 
агресивних форм кисню. Все це забезпечує препарату 
високу гепатопротекторну і антиоксидантну дії. Дру-
гим надзвичайно важливим компонентом плодів роз-
торопші плямистої є широкий набір і високий рівень 
вітамінів (Kurkin et al., 2003). Зокрема, вітамін С (ас-
корбінова кислота) активує синтез антитіл – імуног-
лобулінів класів IgA і IgM. Крім того, вітамін С поси-
лює активність компонента, підвищує імунну функ-
цію інтерферону і підсилює неспецифічну ланку іму-
нного захисту організму проти бактеріальних інфек-
цій (Gutyj et al., 2016). Вітамін К, який входить до 
складу розторопші, забезпечує стабільне згортання 
крові, а мікроелементи: Купрум, Ферум і Кобальт 
беруть участь в еритропоезі. Вітамін А і Е забезпечу-

ють швидку регенерацію епітелію кишечнику ураже-
ного еймеріями (Shcherbatyy et al., 2017).  

Висновки 

Краща нормалізація активності печінкових ензи-
мів у сироватці крові індиків, лікованих «Ампролін-
силом», порівняно з лікуванням лише самим бровіта-
кокцидом, зумовлена наявністю розторопші плямис-
тої, в плодах якої міститься  флаволігнан «Силіма-
рин», що проявляє гепатопротекторну, антиоксидант-
ну та імуностимулювальну дії  
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