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Наводяться результати вивчення зміни окремих біохімічних показників, які 

характеризують патогенез експериментального дифузного токсичного зоба в щурів, що 

характеризує понижену функцію щитоподібної залози тварин, тобто гіпотиреоз. Після 

застосування випоювання замість води 1 % розчину перхлорату калію для 

експериментального моделювання гіпотиреозу у щурів, встановлено збільшення загального 

кальцію, загального білка і альбумінів та лужної фосфатази, іонізованого кальцію, зменшення 

магнію та фосфору. Були зафіксовані підвищення рівня холестерину, порівняно з вихідним 

станом, що вказує на вагомі порушення ліпідного обміну. 
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Проблема діагностики, профілактики та лікування гіпотиреозу у тварин залишається 

актуальною як у науковій сфері, так і в практичній ветеринарній медицині, оскільки даний вид 

патології в більшості випадків ускладнюється порушенням всіх обмінних процесів в організмі, 

порушенням росту, роботи серця, печінки, нирок, порушенням здатності накопичувати  кисень 

у тканинах, порушенням репродуктивної функції, анемії [1]. Невміле застосування ліків, 

годівля неякісними незбалансованими кормами, вірусна інфекція та інші етіопатогенетичні 

чинники призводять до хронічного порушення паренхіми щитоподібної залози з усіма її 

структурно-функціональними одиницями [2–4]. 

 Як відомо, гіпотиреоз характеризується частковою або повною втратою функції 

щитоподібної залози, що призводить до зміни показників кальцій – фосфорного обміну, 

супроводжується зростанням вмісту неорганічного фосфору та альбумінів у сироватці крові, 

на тлі підвищення мінеральної щільності кісткової тканини, також супроводжується 

збільшенням холестерину, погіршується тиреоїдний стан, що проявляється підвищенням 

вмісту тиреотропного гормону гіпофіза, зменшенням концентрації вільного тироксину і 

тиреоїдного індексу, а також зростанням вмісту неорганічного фосфору та альбумінів у 

сироватці крові [5–7].  

Літературні дані свідчать про використання безлічі методів експериментального 

моделювання різних форм гіпотиреозу з використанням ушкоджуючих факторів, що мають 

різноманітні механізми токсичного ушкодження щитоподібної залози щурів [4, 5]. Однак 

модель ураження щитоподібної залози з використанням перхлорату калію (KClO4) одна з 

найбільш розповсюджених в експерименті [6, 7]. Характер змін у щитоподібній залозі 

залежить від часу дії  патологічного чинника на щитоподібну залозу [8]. 

Без проведення клінічних, морфологічних, гормональних та біохімічних досліджень 

розробка ефективних засобів лікування тиреоїдної недостатності тварин та вивчення 

механізмів розвитку хвороби неможлива. За змінами біохімічних показників крові можна 

визначити відхилення у функціях щитоподібної залози при експериментальному гіпотиреозі, 

наявність, ступінь та тяжкість розвитку тиреоїдної недостатності у тварин [4]. 

                                                           
1Науковий керівник – д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН А. Й. Мазуркевич 
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 Експерименти   на   тваринах   були   проведені  з  дотриманням  вимог  Закону   України 

«Про захист   тварин   від  жорстокого   поводження » (ст. 230 від 2006  року ), «Загальних 

етичних  принципів експериментів   над  тваринами»,  схвалених  Національним   конгресом з 

біоетики  (20.09.04 р.,  Київ , Україна)  і  узгоджених   з  положеннями « Європейської конвенції   

щодо  захисту  хребетних  тварин, яких  використовують  в експериментальних та інших  

наукових  цілях» (Страсбург, 1986). 

 Метою нашої роботи було дослідити характер зміни деяких біохімічних показників 

сироватки крові за експериментально змодельованої тиреоїдної недостатності у щурів після 

застосування замість води 1 % розчину перхлорату калію, протягом 60 діб. 

Матеріали і методи. Експериментальні  дослідження проведені в умовах проблемної 

науково-дослідної лабораторії фізіології та експериментальної патології тварин НУБіП 

України.  

У досліді використали 20 статевозрілих безпородних лабораторних щурів, масою тіла 

145 ± 3 г. З них була сформована 1 група інтактних дослідних тварин (10 гол.), яка слугувала 

контролем. Тварини контрольної групи отримували воду без вмісту перхлорату калію. З решти 

тварин формували 2 дослідні групи по 10 щурів. Тваринам дослідної групи випоювали замість 

води протягом 60 днів 1 % розчин  перхлорату калію, також проводили зважування живої маси 

раз у сім днів. В якості корму щури отримували збалансований повнораціонний комбікорм, 

призначений  для  годівлі  даного  виду  тварин. 

Клінічний прояв тиреоїдної недостатності оцінювали за поведінкою тварин, їх 

апетитом, масою тіла, станом шкіри  та шерстного покриву. Тварин  виводили  з  експерименту 

на 60 добу після останнього давання 1 % перхлорату калію, згідно з літературними даними, 

які опубліковані у фахових виданнях як гуманної, так і ветеринарної медицини [7]. Загальна 

тривалість досліду становила 60 діб. При дослідженні макроскопічного стану щитоподібної 

залози при модельованому експериментальному гіпотиреозі враховували її зміни, розміри та 

вагу самої щитоподібної залози дослідних тварин. 

Кров для лабораторних досліджень відбирали із серця на 60 добу після останнього 

додавання  замість води 1 % перхлорату калію. У сироватці крові визначали такі біохімічні 

показники: концентрацію загального білка, альбуміну, сечовини, глюкози, холестеролу та 

активність ферментів – аланін-амінотрансферази (АлАТ), аспартат-амінотрансферази (АсАТ) 

та лужної фосфатази (ЛФ) на біохімічному аналізаторі Vitros-250. Підготовку проб і 

визначення біохімічних показників проводили згідно з інструкцією до приладу. Одержані дані 

опрацьовували статистично із використанням критерію tº Стьюдента. 

Результати й обговорення. Результати досліджень свідчать про те, що змодельований 

експериментально гіпотиреоз у щурів супроводжується вираженими клінічними ознаками. В 

обох дослідних групах спостерігалося пригнічення загального стану, зменшення маси тіла, 

скуйовдженість шерстного  покриву, зменшення еластичності та блідість шкіри. У цих тварин 

щитоподібна залоза збільшена, а вага зменшена, порівняно з контрольною групою. Дані 

клінічного прояву тиреоїдної недостатності підтверджені результатами гістологічних 

досліджень щитоподібної залози, відібраної від дослідних тварин [7]. Отримані результати 

біохімічного  дослідження крові свідчать, що у щурів дослідної групи змодельованого 

гіпотиреозу спостерігалися суттєві зміни показників, порівняно з контролем (табл.). 

Зокрема, на 60 добу експериментального змодельованого гіпотиреозу, що 

характеризується тиреоїдною недостатністю, ми бачили суттєве зниження глюкози в 

сироватці крові, що може свідчити про зниження рівня окиснювальних процесів, що 

призводить до зниження активності глікогенезу та, як наслідок, до порушення участі печінки 

в регуляції рівня глюкози в крові [8]. Таким чином, явно відображається вплив тиреоїдної 

недостатності на окиснювальні процеси організму, порушується рівень глікогену та 

відмічається вагоме порушення роботи печінки, яке  тягне за собою порушення інших систем 

та органів організму. Зниження заліза в крові свідчить про уповільнену регенеративну 
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здатність кісткового мозку, послаблення імунітету та м'язову слабкість. Також є характерною 

ознакою тиреоїдної недостатності тварин. 
Таблиця 

 

Біохімічні показники сироватки крові білих щурів при експериментальному гіпотиреозі, М±m (n = 3) 
 

№ Показники Контрольна група Дослідна  група 

1 Глюкоза, ммоль/л. 13,4±0,81 7,28±0,067  ⃰   ⃰

2 Сечовина, мкмоль/л. 8,36±0,15 11,7±0,17    ⃰  ⃰  ⃰ 

3 Креатинін, мкмоль/л. 63,66±2,12 44,66±1,35  ⃰   ⃰

4 Амілаза, Ед/л. 811,33±7,35 958,33±19,36  ⃰  ⃰ 

5 Кальцій, ммоль/л. 2,22±0,03 2,81±0,00  ⃰  ⃰  ⃰ 

6 Фосфор, ммоль/л. 2,06±0,038 1,85±0,03    ⃰

7 Загальний білок, г/л. 54,7±1,74 72,26±0,89  ⃰  ⃰  ⃰ 

8 Альбумін, г/л. 28±0,58 33±0  ⃰   ⃰

9 АСТ, МЕ/л. 68,33±0,38 93±1,16 ⃰  ⃰   ⃰

10 АЛТ, МЕ/л. 78±0,58 58±0,58   ⃰ ⃰  ⃰ 

11 Лужна  фосфатаза,  МЕ/л. 188,33±0,96 322,33±1,54   ⃰  ⃰  ⃰ 

12 Лактатдегідрогеназа(ЛДГ), МЕ/л. 906,33±1,54 1076,7±44,52   ⃰ 

13 Креатинфосфокіназа(КФК), МЕ/л. 265,33±0,96 387±4,06  ⃰  ⃰  ⃰ 

14 Гамма- глутамілтрансфераза (ГГТ), МЕ/л. 58±0,58 33,33±2,12  ⃰  ⃰  ⃰ 

15 Холестерин, ммоль/л. 1,31±0,00 2,83±0,01   ⃰   ⃰ ⃰ 

16 Магній, ммоль/л. 0,95±0,00 0,81±0,00   ⃰   ⃰ ⃰ 

17 Хлор, ммоль/л. 86,66±0,96 92,33±0,38  ⃰   ⃰

18 Залізо, ммоль/л. 23,5±0,29 20,26±0,73   ⃰

19 Загальний білірубін, мкмоль/л. 0,80±0,00 1±0 ⃰   ⃰  ⃰

20 Прямий білірубін, мкмоль/л. 0,5±0 0,71±0,00 ⃰  ⃰  ⃰ 

21 Непрямий білірубін, мкмоль/л. 0,17±0,00 1±0 ⃰   ⃰  ⃰
 

Примітка:  * р < 0,05;  ** р < 0,01;  ***р < 0,001,  порівняно з контролем 

 

Концентрація сечовини, як кінцевого продукту обміну білків та основної складової 

частини залишкового азоту, залежить від інтенсивності її синтезу та виведення. Тому її 

визначення є важливим діагностичним тестом як для визначення стану печінки, де вона 

синтезується, так і для нирок, через які вона виводиться. Дані, наведені в таблиці, свідчать про 

те, що на 60 добу після останнього введення 1 % р-ну перхлорату калію (KClO4) функція 

печінки  понижується, про що свідчить зменшення вмісту сечовини в крові  тварин. Одночасно 

такий показник слугує доказом можливого підвищенням, порівняно з нормою, активності 

видільної функції нирок за цих умов. 

Збільшення креатиніну свідчить про порушення метаболічних процесів, 

супроводжуючи глибоким порушенням білкового обміну в організмі повністю. Може свідчити 

про виснаження енергетичних запасів організму, схуднення, що і відображається на дослідній 

групі щурів, де для їх погашення використовуються білкові ресурси, яких найбільше в м'язах. 

Підвищення амілази в сироватці крові дослідної групи тварин свідчить про запальні 

процеси в організмі. Так як амілаза виводиться через нирки і недостатня їх функція призводить 

до затримки і підвищення даного ферменту в крові, цей показник може свідчити про порушену 

роботу нирок у зв'язку із впливом токсичності перхлорату калію. 

Гіперкальциємія може свідчити про зниження рівня ниркового кровоточу та зниження 

клубочкової фільтрації, як окремо в нефроні, так і в цілому в нирці. Також збільшення кальцію 

в крові свідчить про зменшення його в кістковій тканині, що характерно при гіпотиреозі 

тварин. Відмічається значне порушення роботи нирок а також порушення, у свою чергу, і в 

кістковому обміні. З часом можуть формуватися ниркові камені. Тобто, збільшення кальцію в 

крові провокується зменшенням вмісту кальцію в кістках. Нестача фосфору (гіпофосфатемія) 

характеризується розладами кислотно-лужного балансу, порушенням травної системи, 

гіперкальціємією і порушеннями, що впливають на процеси виділення в нирках. Тому завжди 
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при збільшенні кальцію буде зменшуватися фосфор, низький рівень фосфору характерний для 

гіпотиреозу. 

Збільшення рівня загального білка при гіпотиреозі, може свідчити про порушення 

обміну речовин, запальні процеси печінки, збільшенням в'язкості крові в судинному руслі, 

посилення синтезу білків і також є підозра на порушення роботи нирок, що може бути ще 

пов'язано додаванням з водою 1 % р-ну перхлорату калію. Підвищена норма альбуміну може 

свідчити про порушення роботи печінки, нирок, що також характерно при гіпотиреозі. 

Підвищення рівня холестерину очевидно, пояснюється розладами в регуляторній 

здатності печінки через її токсичне ураження [4]. Як відомо, печінка бере активну участь у всіх 

етапах обміну жирів. У ній активно відбувається обмін стеринів, зокрема холестеролу, 

переважна кількість якого синтезується в організмі з ацетилкоензиму. У тому числі 80 % його 

утворюється в печінці [7]. Зниження у сироватці крові рівня альбуміну може характеризувати 

запальні процеси [8]. 
 

В И С Н О В К И 
 

1. Випоювання щурам 1 %-го розчину перхлорату калію на 60 день досліду 

призводить до порушення біохімічних показників крові щурів. 

2. Збільшення холестерину, лактатдегідрогенази, креатинфосфоркінази, лужної 

фосфатази, підтверджує діагностику гіпотиреозу з іншими дослідниками. 

3. Підвищений холестерин в крові свідчить про вагоме порушення білкового обміну, 

яке характерно при гіпотиреозі. 

4. Відбувається порушення детоксикаційної роботи печінки та легень, видільної 

функції нирок і серцевої діяльності. 

Перспективи досліджень. Наведені дані біохімічних  показників  сироватки  крові при 

експериментальному гіпотиреозі у щурів використовуватимуться в подальших дослідженнях 

з вивчення ефективності застосування мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) при 

лікуванні тиреоїдної недостатності у тварин.  
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S U M M A R Y 
 

The results of the study of changes in some biochemical parameters that characterize the 

pathogenesis of experimental diffuse toxic goiter in rats that characterizes lowered thyroid function 

animals is Hypothyroidism. After application of the watering water instead of 1% solution of 

potassium perchlorate for experimental modeling of hypothyroidism in rats found: an increase in total 

calcium, total protein and albumin and alkaline phosphatase, ionized calcium, magnesium and 

phosphorus reduction. Were recorded higher levels of cholesterol compared to the initial state, 

indicating a strong lipid metabolism. 

Keywords: THYROID GLAND, HYPOTHYROIDISM, POTASSIUM PERCHLORATE, 

BIOCHEMICAL INDEXES OF BLOOD SERUM, RATS. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ  
 

Р. Р. Бокотько 
 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

ул. Полковника Потехина, 16, г. Киев, 03041, Украина 
 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 

Приводятся результаты изучения изменения отдельных биохимических показателей, 

характеризующих патогенез экспериментального диффузного токсического зоба у крыс, 

характеризующий пониженную функцию щитовидной железы животных, то есть гипотиреоз. 

После применения выпойки вместо воды 1 % раствора перхлората калия для 

экспериментального моделирования гипотиреоза у крыс, установлено: увеличение общего 

кальция, общего белка и альбумина и щелочной фосфатазы, ионизированного кальция, 

уменьшение магния и фосфора. Были зафиксированы повышением уровня холестерина по 

сравнению с исходным состоянием, указывает на значительные нарушения липидного обмена. 

Ключевые слова: ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА, ГИПОТИРЕОЗ, ПЕРХЛОРАТ КАЛИЯ, 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИВОРОТКИ КРОВИ, КРЫСЫ. 
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