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УДК 577.1 

Вплив ліпосомального препарату Бутаінтервіт  
на протеїнсинтезувальну функцію печінки щурів  

за отруєння тетрахлорметаном  

М.І. Харів, Б.В. Гутий 10 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів, Україна  

Наведено результати досліджень впливу комплексного ліпосомального препарату Бетаінтервіт на протеїнсинтезувальну функ-
цію печінки щурів за отруєння тетрахлорметаном. Тетрахлорметан за внутрішньом’язового уведення в організм щурів (0,25 мл/100 г 
маси тіла) спричиняє антигенне навантаження на організм, викликає порушення протеїнсинтезувальної функції печінки. Про це 
свідчить зниження у крові конценртації протеїну. В умовах оксидаційного стресу у щурів рівень альбумінів у сироватці крові на 
70% нижчий, ніж у клінічно здорових тварин, а концентрація загальних протеїнів у сироватці крові лише на 10% нижча. Поряд зі 
зниженням вмісту альбумінів у сироватці крові підвищився рівень глобулінової фракції (ра 8,8%). Це викликало альбуміно-
глобулінову диспропорцію в сироватці крові хворих тварин. Унаслідок цього відношення альбуміни/глобуліни склало 0,28 ± 0,03, 
проти 0,52 ± 0,02 у клінічно здорових щурів. Для нормалізації функціонального стану печінки за оксидаційного стресу доцільно 
застосовувати ліпосомальний препарат Бутаінтервіт, який містить бутафосфан, інтерферон, розторопшу плямисту, вітаміни А, D і Е. 
За оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату в щурів другої дослідної групи виявлене підвищення рівня загальних 
протеїнів і альбумінів та зниження концентрації глобулінів у сироватці крові на п’яту та десяту добу досліджень. На чотирнадцяту 
добу досліджень за оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату в щурів спостерігали нормалізацію показників про-
теїнсинтезувальної функції печінки. Показники загальних протеїнів, альбумінів, глобулінів і співвідношення концентрації альбу-
мінів і глобулінів порівняно з контрольною групою тварин перебували у межах норми.  

Ключові слова: альбуміни; глобуліни; бутафосфан; інтерферон; розторопша плямиста; вітаміни  

Influence of the liposomal preparation Butaintervite  
on protein synthesis function in the livers of rats under the influence  

of carbon tetrachloride poisoning  

M.I. Hariv, B.V. Gutyj  
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z.Gzhytskyj, Lviv, Ukraine  

This article presents the results of research into the influence of the complex liposomal preparation Butaintervit on protein synthesis 
function in the livers of rats under the influence of carbon tetrachloride poisoning. Intramuscular injection of carbon tetrachloride into rats at 
a dose of 0.25 ml per 100 g of body weight causes antigenic load on the body and leads to disruption of protein synthesis function in the 
liver. This is shown by reduction in blood levels of total protein and its fractions. Thus, the level of albumin in the serum of rats under the 
conditions of oxidative stress was 70% lower than in clinically healthy animals. However, the level of total protein in the serum was only 
10% lower. This is because, along with the decrease of albumin content in the serum, the levels of globulin protein fraction increased by 
8.8%. This has led to albumin/globulin disparities in the serum of sick animals. As a result, the value of A/G coefficient was 0.28 ± 0.03, 
compared to 0.52 ± 0.02 in clinically healthy rats. For the normalization of functional state of the liver under oxidative stress it is advisable to 
apply the liposomal preparation Butaintervite, which in its structure contains butafosfan, interferon, thistle and vitamins A, D and E. Under 
conditions of oxidative stress and under the action of the liposomal preparation in the rats from the second experimental group we have 
found significant increase in the levels of total protein and albumins and a decrease in serum globulin in the animals on the fifth and tenth 
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days of the experiment. On the fourteenth day of the experiment under the conditions of oxidative stress and under the action of the 
liposomal preparation in the rats from the second experimental group the normalization of protein synthesis function in the liver was 
observed. The level of indicators of total protein, albumin, globulin and the coefficient of albumin/globulin compared with the control group 
of animals were within normal values.  

Keywords: albumin; globulin; butafosfan; interferon; milk thistle; vitamins  

Вступ  

Найбільші проблеми ветеринарної медицини – зни-
ження імунологічної реактивності у постнатальний період 
розвитку та дія антропогенних чинників, які дестабілізу-
ють метаболічні процеси в організмі, викликають зни-
ження природної резистентності, пригнічують протеїнси-
нтезувальну активність печінки (Chumachenko et al., 2004; 
Gutyj et al., 2016). Стійкість організму тварин і людини до 
захворювань забезпечує імунна система, головна функція 
якої – розпізнавання та знешкодження чужорідних речо-
вин для підтримання стабільності гомеостазу організму. 
Велику роль у цих процесах відіграє печінка, де синтезу-
ються протеїни, особливо глобулінові фракції. Крім цьо-
го, у печінці відбувається синтез ензимів-амінотрансфе-
раз, що підтримують загальний гомеостаз в організмі 
(Germanyuk and Martyinyuk, 1964; Hariv, 2012). Серед ба-
гатьох факторів, які негативно впливають на імунну сис-
тему, протеїнсинтезувальну та ензимну функцію печінки 
тварин важливе місце посідають різні імунодепресанти, 
які пригнічують вищезгадані функції (Hariv, 2013). У цих 
умовах розвивається імунодефіцитний стан. Власне тому 
організм може уражатися вторинними бактеріальними 
або вірусними інфекціями (Devanto et al., 2002; Kurkin et 
al., 2003; Meyers et al., 2003). Для підвищення адаптацій-
ної здатності та імунобіологічної реактивності організму, 
посилення протеїнсинтезувальної та ензимної функції 
тварин останніми роками з успіхом використовують нові 
комплексні препарати (Batakov, 2001; Liu and Finley, 2005; 
Rababah et al., 2005). Окремі автори встановили стимулю-
вальний вплив бутафосфану, розторопші та вітамінів на 
активність імунної та антиоксидантної систем тварин 
(Batakov, 2001; Khariv et al., 2016; Martyshuk et al., 2016). 
Однак метаболічна дія цих препаратів на функцію 
печінки та імунну систему нині в науковій літературі 
висвітлена недостатньо.  

Наведене вище обґрунтовує доцільність дослідження 
впливу комплексного ліпосомального препарату Бутаін-
тервіт, до складу якого входять бутафосфан, інтерферон, 
розторопша та вітаміни, на формування імунітету та за-
безпечення високої природної резистентності у тварин, їх 
впливу на функцію печінки, позитивного впливу на обмін 
речовин, прискорення росту та збереження поголів’я.  

Матеріал і методи досліджень 

Дослідження проводили на молодих білих лабора-
торних щурах-самцях лінії Вістар масою 180–200 г, яких 
утримували у стандартних умовах інститутського 
віварію Державного науково-дослідного контрольного 
інституту ветеринарних препаратів та кормових доба-
вок. Упродовж експерименту щурів утримували на зба-
лансованому раціоні, який містив усі необхідні компо-
ненти. Питну воду тварини отримували без обмежень. 
Для досліджень сформовано три групи щурів по 20 тва-

рин у кожній. Щурам І і ІІ дослідних груп для отриман-
ня оксидаційного стресу на першу та третю добу 
досліджень уводили внутрішньом’язово 50% тетра-
хлорметан у формі олійного розчину (0,25 мл/100 г маси 
тіла) за методикою О.В. Стефанова. Масу тіла щурів 
визначали їх щоденним зважуванням, що дозволило 
чітко дотримуватися дії препарату у вказаній вище дозі 
протягом усього експерименту. Тварини контрольної 
групи отримували ін’єкції аналогічного об’єму 
фізіологічного розчину. Теоретично можливий вплив 
води на аналізовані гематологічні та біохімічні показни-
ки однаковий у дослідній і контрольній групах. Твари-
нам ІІ дослідної групи на 1-шу і 3-тю добу досліджень 
через годину після введення тетрахлоретану додатково 
уводили ліпосомальний препарат (2 мл/кг маси твари-
ни). До складу даного препарату входять бутафосфан, 
інтерферон, розторопша ін’єкційна та вітаміни А, Е і D3. 
Кров для біохімічних і гематологічних досліджень заби-
рали з яремної вени на 2, 5, 10 та 14-ту добу експери-
менту під слабким ефірним наркозом. Досліджували 
концентрацію протеїну загального, його фракції, рівень 
сечовини, креатиніну та білірубіну загального за мето-
дикою Vlizlo (2012).  

Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно 
до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, 
які використовуються для експериментальних і науко-
вих цілей (Страсбург, 1986 р.).  

Статистичне опрацювання даних проводили із засто-
суванням програми Statistica 6.0 (StatSoft Inc., USA) з 
визначенням середнього арифметичного (M) та його 
стандартної похибки (m). В усіх випадках вірогідними 
вважали відмінності між групами за Р < 0,05 (ANOVA).  

Результати та їх обговорення  

Важливий показник протеїнсинтезувальної функції 
печінки – рівень загального протеїну та його фракцій у 
сироватці крові. Він відображає зміни, що настають в 
організмі за різних патологічних станів. За оксидаційного 
стресу у щурів рівень альбумінів у сироватці крові знижу-
вався на 70% порівняно з клінічно здоровими тваринами 
(табл.). Але рівень загального протеїну в сироватці крові 
був лише на 10% нижчим: поряд зі зниженням вмісту 
альбумінів у сироватці крові підвищився рівень 
глобулінової фракції протеїну (на 8,8%). Це викликало 
альбуміно-глобулінову диспропорцію у сироватці крові 
хворих тварин. Унаслідок цього величина коефіцієнта 
альбуміни/глобуліни склала 0,28 ± 0,03, проти 0,52 ± 0,02 
у клінічно здорових щурів.  

На 5-ту і 10-ту добу досліджень показники загальних 
протеїнів і альбумінів у І дослідній групі залишалися 
низькими. На 14-ту добу у І дослідній групі показники 
загальних протеїнів і альбумінів незначно підвищилися, 
проте були нижчими від показників контрольної групи 
(відповідно рівень загальних протеїнів на 5%, рівень 
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альбумінів – на 24%). Рівень глобулінів перебував у ме-
жах контрольних величин. Досить показова величина кое-
фіцієнта альбуміни/глобуліни на 14-ту добу досліджень у 
І дослідної групи (0,41 ± 0,04 проти контролю 0,52 ± 0,02, 
Р < 0,05). Така величина коефіцієнта, безсумнівно, вказує 
на пригнічення протеїнсинтезувальної функції печінки на 
даний період досліджень. В умовах оксидаційного стресу 
та за дії ліпосомального препарату у щурів другої дослід-
ної групи встановлено вірогідне підвищення рівня загаль-

них протеїнів та альбумінів, зниження рівня глобулінів у 
крові щурів 5- та 10-ту добу досліджень. На 14-ту добу 
досліджень за оксидаційного стресу та за дії ліпосомаль-
ного препарату у щурів ІІ дослідної групи спостерігаємо 
нормалізацію показників протеїнсинтезувальної функції 
печінки. У межах нормальних величин перебували показ-
ники загальних протеїнів, альбумінів, глобулінів і 
коефіцієнт альбуміни/глобуліни порівняно з контрольною 
групою тварин.  

Таблиця  
Показники функціонального стану печінки щурів за оксидаційного стресу  

та за дії ліпосомального препарату (M ± m; n = 5)  

Показник Дослідна 
група 

Доба досліджень 
2-га 5-та 10-та 14-та 

Протеїн загальний, г/л 
К 
Д1 
Д2 

65,4 ± 1,87 
59,6 ± 1,33* 
58,8 ± 1,76* 

  58,2 ± 2,05* 
62,7 ± 1,09 

60,8 ± 1,98 
64,4 ± 0,87 

62,8 ± 2,13 
66,2 ± 1,26 

Альбуміни, г/л 
К 
Д1 
Д2 

22,4 ± 1,24 
13,1 ± 1,65* 
13,7 ± 1,94* 

  12,9 ± 2,21* 
19,1 ± 1,37 

  15,2 ± 1,94* 
20,9 ± 1,64 

  18,1 ± 1,85* 
22,9 ± 0,89 

Глобуліни, г/л 
К 
Д1 
Д2 

43,1 ± 1,41 
46,5 ± 2,25* 
46,1 ± 1,82* 

45,3 ± 2,65 
43,6 ± 2,24 

45,6 ± 1,87 
43,5 ± 1,64 

44,7 ± 2,26 
43,3 ± 1,75 

Коефіціент, А/Г 
К 
Д1 
Д2 

0,52 ± 0,02 
0,28 ± 0,03* 
0,29 ± 0,03* 

0,31 ± 0,04* 
0,45 ± 0,03* 

  0,33 ± 0,03* 
0,48 ± 0,02 

  0,41 ± 0,04* 
0,53 ± 0,03 

 

 
Отже, встановлено позитивну дію ліпосомального 

препарату на організм щурів, інтоксикованих тетрахлор-
метаном, що проявляється в нормалізації протеїн-
синтезувальної функції печінки. Токсична дія тетрахлор-
метану на печінку супроводжується порушенням її 
функціонального стану, що характеризується порушен-
ням протеїнсинтезувальної функції печінки, накопичен-
ням амінотрансфераз у сироватці крові лабораторних тва-
рин (Chen еt al., 2000; Usha еt al., 2007; Saba еt al., 2010). 
Згідно з літературними даними, підвищення активності 
цих ензимів після ураження печінки тісно корелює зі сту-
пенем деструкції гепатоцитів (Wolf, 1999; Sato еt al., 1999; 
Longo еt al., 2007; Morita еt al., 2009; Khariv, 2016). Окремі 
науковці (Wolf 1999; Cherkashina and Petrenko, 2006; Mori-
ta еt al., 2009) вважають, що показники активності ензимів 
у сироватці крові не завжди об’єктивно відображають 
функціональний і морфологічний стани печінки.  

Отруєння тетрахлорметаном супроводжується пору-
шенням гемопоетичної функції кісткового мозку щурів, 
що характеризується зміною морфологічних показників 
крові (Calabrese еt al., 1999; Weber еt al., 2003; Lee еt al., 
2004; Usha еt al., 2007; Saba еt al., 2010; Vyshtakaliuk еt al., 
2015). Зміна морфологічних показників крові тісно 
пов’язана з порушеням еритропоетичної функції кістко-
вого мозку (Wolf, 1999; Sato еt al., 1999; Longo еt al., 2007; 
Morita еt al., 2009; Kumarappan еt al., 2011). У тварин за 
інтоксикації тетрахлорметаном настає пригнічення 
кровотвірної функції кісткового мозку. На це вказує 
зменшення кількості еритроцитів та зниження вмісту 
гемоглобіну у крові. Після цього настає тканинна гіпоксія, 
внаслідок чого уповільнюються окисно-відновні процеси 
та погіршується обмін речовин у тканинах організму, зок-
рема, печінки.  

Висновки  

У разі отруєння щурів тетрахлорметаном у печінці на-
стають глибокі деструктивні зміни клітинних оболонок 
гепатоцитів та мітохондріальних мембран, що проявля-
ється пригніченням протеїнсинтезувальної функції печін-
ки. Відповідно рівень альбумінів у сироватці крові знижу-
ється на 70% порівняно з клінічно здоровими щурами, а 
рівень загального протеїну у сироватці крові – на 10%. 
Рівень глобулінів зростає на 8,8%, що викликає альбу-
міно-глобулінову диспропорцію у сироватці крові хворих 
тварин. Унаслідок цього величина альбуміни/глобуліни 
складає 0,28 ± 0,03 проти 0,52 ± 0,02 у клінічно здорових 
щурів. На 14-ту добу досліджень у І дослідній групі кон-
центрація загальних протеїнів і альбумінів знижується на 
5% та 24% порівняно з контрольною групою. Показова 
величина коефіцієнта альбуміни/глобуліни на 14-ту добу 
досліджень у І дослідної групи: 0,41 ± 0,04 проти 0,52 ± 
0,02 у контролі (Р < 0,05). Така величина коефіцієнта 
вказує на пригнічення протеїнсинтезувальної функції 
печінки на даний період досліджень.  

Під час застосування ліпосомального препарату за 
оксидаційного стресу в сироватці крові щурів настає 
нормалізація протеїнсинтезувальної функції печінки: на 
14-ту добу вона повертається до фізіологічної норми за 
показниками загального протеїну, альбумінів та 
глобулінів.  
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