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Содержание в крови костных маркеров метаболизма при остеодистрофии коров 
Л.Г. Сливинская, В.Л. Федорович 
Освещены результаты биохимического исследования изменений концентрации лимонной кислоты, остеокальци-

на, магния, общего кальция и неорганического фосфора. Обосновывается возможность использования лимонной кис
лоты и остеокальцина в качестве информативного теста доклинической диагностики остеодистрофии. 

Ключевые слова: метаболизм, остеодистрофия, кальций, фосфор, костная ткань, лимонная кислота, остеокальцин. 

Content blood of bone metabolism markers for osteodystrophy cows 
L. Slivinska, V. Fedorovych 
Coverage of the results of biochemical studies of changes of concentration of citric acid, osteokaltsynu, magnesium, total 

calcium and inorganic phosphorus. Substantiates the use of citric acid and osteokaltsynu as informative preclinical diagnostic 
test osteodystrophy. 

Key words: metabolism, osteodystrophy, calcium, phosphorus, bone tissue, citric acid, osteocaltsyne. 
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ВІКОВА ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ СЕЧІ 
У НЕЧИСТОПОРОДНИХ КІЗ 

На основі проведених досліджень для нечистопородних кіз розроблені ліміти активності ферментів у сечі (АсАТ, 
АлАТ, ГТТП) та співвідношення їх активності на 1 ммоль креатиніну (АсАТ/кр, АлАТ/кр, ГГТП/кр). 

Ліміти активності ферментів у сечі нечистопородних кіз, незалежно від віку, мають бути наступними: АсАТ і 
АлАТ - 19,0-138,0 і 12,5-139,5 нкат/л та ГГТП - 0-0,23 мккат/л. 

Фізіологічні межі співвідношення ферментів і креатиніну в сечі наступні: АсАТ/кр і АлАТ/кр - 0,06-2,6, і 0,15-2,6 
Од/ммоль креатиніну відповідно (для всіх вікових груп); ГГТП/кр - до 1,5-місячного віку - 0-5,0; для 3-5-річних -
0,28-1,16 і старше 6-річного віку - 0,3-3,35 Од/ммоль креатиніну. 

Ключові слова: нечистопородні кози, ферменти, сеча, аспарагінова і аланінова амінотрансферази (АлАТ і АсАТ), 
гама-глутамілтранспептидаза (ГГТП), креатинін, активність ферментів на 1 ммоль креатиніну (АсАТ/кр, АлАТ/кр. 
ГГТП/кр). 

Постановка проблеми. За патологічних станів відбуваються глибокі порушення життєдіяль
ності клітин, які супроводжуються елімінацією внутрішньоклітинних ферментів у рідини середо
вища організму, в т. ч. і в сечу [1-3]. Ферменти останньої можуть мати різне походження [4, 5]. 
Частина з них потрапляє в сечу із плазми крові шляхом гломерулярної фільтрації. В нормі в ній 
знаходяться ферменти з молекулярною масою менше 70 кД - а-амілаза, лізоцим, рибонуклеаза; 
невелика кількість низькомолекулярних форм мікросомної амінопептидази і високо-
молекулярних ферментів АлАТ, АсАТ, КФ, ЛАП, МДГ, ЛФ [5, 6]. За порушень фільтрації в сечі 
виявляють активність високо- і низькомолекулярних ензимів. Найбільше їх потрапляє в сечу із 
проксимального відділу нефрона. Підвищення в сечі ферментативної активності відображає по
шкодження або підвищення проникності мембран ниркових канальців. Залежно від глибини по
шкодження в сечу екскретуються ферменти, які мають різну субклітинну локалізацію. За незнач
них уражень ниркової тканини зростає активність ферментів, які зв'язані здебільшого з плазма
тичною мембраною (ЛФ, АлАТ, АсАТ); за виражених деструктивних змін підвищується актив
ність цитоплазматичних (ЛДГ, МДГ) і лізосомальних, а за некрозу нефронів - мітохондріальних 
(АсАТ, ГлДГ, МДГ тощо) ферментів [5-8], тобто гіперферментурія є одним із важливих маркерів 
оцінки стану клубочково-канальцевого апарату нирок. 

Якщо в медичній практиці це питання вивчається впродовж декількох десятиліть, то у вітчи
зняній ветеринарній нефрології воно започатковане лише в останнє десятиріччя. За цей період 
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Возрастная динамика активности ферментов мочи у нечистопородных коз 
С В . Слюсаренко 
На основе проведенных исследований для нечистопородных коз разработаны лимиты активности ферментов в мо

че (АсАТ, АлАТ, ГГТП) и соотношения их активности на 1 ммоль креатинина (АсАТ/кр, АлАТ/кр, ГГТП/кр). 
Лимиты активности ферментов в моче нечистопородных коз, независимо от возраста, должны быть следующие: 

АсАТ и АлАТ - 19,0-138,0 и 12,5-139,5 нкат/л и ГГТП - 0-0,23 мккат/л. 
Физиологические границы соотношения ферментов и креатинина в моче следующие: АсАТ/кр и АлАТ/кр - 0,06-

2,6, и 0,15- 2,6 Ед/ммоль креатинина соответственно (для всех возрастных групп); ГГТП/кр - к 5-18-мес. возрасту - 0-
5,0; для 3-5-летних - 0,28-1,16 и старше 6-летнего возраста- 0,3-3,35 Од/ммоль креатинина. 

В перспективе наши исследования будут направлены на изучение изменений активности ферментов в моче при 
различных патологических состояниях. 

Ключевые слова: нечистопородные козы, ферменты, моча, аспарагиновая и аланиновая аминотрансферазы 
(АсАТ и АлАТ), гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП), креатинин, активность ферментов на 1 ммоль креатинина 
(АсАТ/кр, АлАТ/кр, ГГТП/кр). 

The age dynamics of activity of enzymes of urine at of goats not pure breed 
S. Slyusarenko 
On the basis of the conducted researches, for goats not pure breed the limits of enzymes activity are developed in urines 

(AsAT, A1AT, GGTP) and relations of their activity on 1 mmol kreatinine (AsAT/kr, AlAT/kr, GGTP/kr). 
The limits of enzymes activity in urine of goats not pure breed , regardless of age there must be the following: AsAT and 

A1AT- 19,0-138,0 and 12,5-139,5 nkat/1 and GGTP -0-0,23 mkkat/1. 
The physiology scopes of correlation of enzymes to kreatinine in urine are following: AsAT/kr and AlAT/kr - 0,06-2,6, 

and 0,15-2,6 Un/mmol kreatinine accordingly (for all age groups); GGTP/kr - to 5-18-monthly age - 0-5,0; for 3-5-years-old 
- 0,28-1,16 and more senior than 6-years-old age - 0,3-3,35 Un/mmol kreatinine . 

In a prospect our researches will be directed on the study of changes of activity of enzymes in urine at different 
pathological states. 

Keywords: goats not pure breed, enzymes, urine, asparagine and alanine aminotransferase (AsAT and A1AT), gamma-
glutamyltranspeptidase (GGTP), creatinine, enzyme activity at 1 mmol of creatinine (AsAT/kr, AlAT/kr, GGTP/kr). 

УДК: 619: 614.747: 636. 084.31 

СОКОЛЮК В.М., канд. вет. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 
У РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ 

У статті наведено результати дослідження якості води, що використовується для напування тварин. Результатами 
досліджень встановлено незначні зміни органолептичних показників та хімічного складу досліджених проб води зале
жно від пори року. У більшості проб води, відібраних у весняний період, уміст ртуті, міді, заліза та марганцю був дещо 
вищим, ніж у пробах води, відібраних влітку. 

Ключові слова: вода, біогеохімічна зона, весна, літо, фізико-хімічні показники, важкі метали, клас води. 

Постановка проблеми. Здоров'я та продуктивність тварин найбільшою мірою залежать від 
поживності кормів, хімічного складу кормів і води, що використовуються. Як відомо, організм 
тварини та людини містить близько 70% води, хімічний склад якої суттєво впливає на функціо
нальну діяльність багатьох систем і органів. Тому проблема зростання дефіциту питної води та 
погіршення її якості є безперечно однією із глобальних проблем сьогодення [1]. 

В Україні склалася ситуація, за якої практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні 
води за рівнем забрудненості не відповідають вимогам стандарту до джерел водопостачання [2]. 

Крім погіршення якості води в джерелах водопостачання, світова спільнота занепокоєна не
стачею води, яку з одного боку пов'язують зі зміною клімату та наростаючим забрудненням вод
них запасів, з іншого, як гадають експерти в цій області, - вона скоріш за все зумовлена економі
чними причинами [3]. 

У природі неможливо знайти абсолютно чисту воду. Зазвичай вона містить найрізноманітні
ші складники: на якість ґрунтових вод впливають тип грунту, гірські породи, тривалість перебу
вання води у родовищі, біогеохімічна зона, клімат. Важливе значення у забезпеченні питною во-
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