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ВИЗНАЧЕННЯ АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ БІОЛОГІЧНО
АКТИВНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАСОБУ
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок

У статті наведено результати досліджень амінокислотного складу біологічно активного засобу на основі
пептидоглікану та пробіотика "Пробіол". За результатами досліджень встановлено, що до їх складу входить
комплекс незамінних та замінних амінокислот, що є надзвичайно важливим у забезпеченні біологічної активності ветеринарного лікарського засобу. Серед незамінних амінокислот у дослідних зразках найбільший відсоток виявлено лейцину+ізолейцину, лізину та умовно незамінних — аргініну. Замінні амінокислоти представлені
переважно аланіном, проліном та серином.
Однією з проблем інтенсивного ведення тваринництва є значні економічні збитки, спричинені зниженням
продуктивності, середньодобових приростів та виникненням захворювань тварин, які пов’язані з порушенням
діяльності травного тракту [1–3 ]. З метою запобігання та лікування захворювань тварин використовують різні
лікарські засоби, у тому числі й антибіотики. Проте, вони негативно впливають не тільки на патогенну, але і
на нормальну мікрофлору кишечнику тварин. А це, з одного боку, дає поштовх до розвитку умовно-патогенної мікрофлори і зниження імунітету тварин, а з іншого, сприяє розвитку антибіотикорезистентності мікроорганізмів, яка виникає через неконтрольоване і повсякденне використання антибіотиків [4–7]. У країнах
Європейського Союзу та Україні заборонено використовувати кормові антибіотики, як стимулятори росту [8,
9], саме тому особливо актуальним є пошук ефективних природних біологічно активних засобів регулювання
імунного статусу тварин.
До таких препаратів відносять лікарські засоби, виготовлені на основі метаболітів мікроорганізмів чи компонентів їх клітинної стінки, основною властивістю яких є антимікробна та імуномодулююча дія [10]. Препарати
на основі пептидогліканів та їх похідні, мурамілдипептиди [11], є складовими частинами клітинних стінок
більшості бактерій і сильними активаторами імунної системи [12]. Такі препарати у своєму складі, крім пептидогліканів, містять ще й різні біологічно активні речовини. Тому для ефективного ведення тваринництва дуже
важливим є визначення хімічного та амінокислотного складу досліджуваного засобу. Амінокислоти беруть
участь у побудові та проміжному синтезі основних структурних компонентів клітин (білків, нуклеїнових кислот,
низькомолекулярних азот — і сірковмісних сполук) та реалізації через ці комплекси більшості функцій, які
забезпечують взаємозв’язок різних систем із зовнішнім середовищем. Окрім того, від складу біологічно активних
речовин залежать антимікробні, імуномоделюючі та інші властивості ветеринарних лікарських засобів.
Тому метою нашої роботи було вивчити у порівняльному аспекті амінокислотний склад біологічно активного
засобу на основі пептидоглікану та пробіотика "Пробіол".
Матеріали і методи. Визначення вмісту амінокислот у дослідних зразках проводили методом капілярного електрофорезу з використанням приладу “Капель-105/105М” [13], який оснащений спеціальним програмним забезпеченням на основі персонального комп’ютера. В основі методу капілярного електрофорезу лежить розділення
компонентів досліджуваної суміші в капілярі під дією електричного поля за рахунок подачі високої напруги
до кінців капіляру. В результаті цього проба розділяється на індивідуальні компоненти, оскільки параметри
електроміграції специфічні для кожного виду заряджених частинок.
Результати й обговорення. Для визначення амінокислотного складу досліджуваних зразків було побудовано
калібрувальний графік та перевірено його стабільність за допомогою контрольного розчину, аналізуючи не
менше двох разів в умовах, відповідних аналізу. Встановлено ширину вікна ідентифікації і на отриманих
електрофореграмах перевірено автоматичну ідентифікацію амінокислот. Електрофореграма результатів
досліджень контрольного зразка за вмістом амінокислот подана на рисунку.
Значення амінокислот для живого організму визначається їх унікальною роллю в побудові та проміжному
синтезі основних структурних компонентів клітин. Незамінна амінокислота лізин – одна з важливих складових в утворенні карнітину. Вона забезпечує належне засвоєння кальцію, бере участь в утворенні колагену
та виробленні антитіл, гормонів і ферментів. Важливу роль у метаболізмі жирів і білків відіграє метіонін, організм
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використовує його також для синтезу цистеїну. Він приймає участь у біосинтезі холіну, адреналіну, цистеїну,
сприяє зниженню рівня холестерину та активно виводить важкі метали з організму. Треонін важливий при синтезі пуринів. Ця амінокислота важлива складова колагену, еластину і протеїну емалі, приймає загальну
участь у процесах метаболізму.

Рисунок. Гематологічні показники щурів під час застосування препарату Біовір (М±m, n=5)
Цистин міститься у багатьох білках, пептидах, гормонах. Валін – один з головних компонентів росту і побудови тканин тіла. Лейцин необхідний не тільки для синтезу протеїну, але й для зміцнення імунної системи
організму. Гістидин входить до складу активних центрів РНКази, хімотрипсину, транскетолази та сприяє
росту і відновленню тканин. Серин тісно пов’язаний з утворенням гліцину. Гліцин бере активну участь у
забезпеченні киснем новоутворених клітин організму, є важливим учасником синтезу гормонів, відповідальних за посилення імунної системи. Аланін бере участь у біосинтезі білків, пептидів, гормонів, зміцнює імунну
систему шляхом вироблення антитіл; активно бере участь у метаболізмі цукру і органічних кислот. L-Аргінін
зміцнює імунну систему, він необхідний для синтезу протеїну і його оптимального зростання. Правильне функціонування зв’язок і суглобів забезпечує пролін, який також бере участь у підтриманні працездатності і зміцненні
серцевого м’яза. Серин приймає участь у біосинтезі гліцину, сірковмісних амінокислот (метіоніну, цистину),
бокового ланцюга триптофану, а також сфінголіпідів та етаноламіну. Тирозин вважається умовно замінною
амінокислотою і використовується організмом замість фенілаланіну при синтезі білка, а також входить до
складу активних центрів деяких ферментів. Фенілаланін використовується організмом для виробництва тирозину і трьох важливих гормонів – епінерфіну, норепінерфіну і тироксину [14].
При визначенні амінокислотного складу біологічно-активного засобу та пробіотику встановили, що він був
майже на одному рівні. Результати досліджень подано в таблиці.

Таблиця. Амінокислотний склад дослідних зразків, (M±m, n=6)
Амінокислоти, %

Пробіотик Пробіол

Біологічно активний засіб

Аргінін

0,61±0,07

0,36±0,02

Лізин

0,49±0,06

0,46±0,05

Тирозин

0,15±0,03

0,16±0,02

Фенілаланін

0,21±0,04

0,09±0,01

Гістидин

0,08±0,02

0,05±0,01

Лейцин+ізолейцин

0,97±0,13

0,75±0,09

Метіонін

0,16±0,03

0,03±0,01

Валін

0,36±0,06

0,39±0,06

Пролін

0,46±0,06

0,23±0,03

Треонін

0,61±0,04

0,39±0,07

Серин

0,44±0,04

0,17±0,04

Аланін

0,39±0,04

0,53±0,1

Гліцин

0,17±0,02

0,17±0,03
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Як видно з даних, наведених у таблиці, серед незамінних амінокислот у біологічно активному засобі на
основі пептидоглікану молочнокислих бактерій найбільше було виявлено лейцину+ізолейцину (0,75 %),
лізину (0,46 %), валіну (0,39 %), а найменшу — гістидину (0,05 %) та метіону (0,03 %). З умовно незамінних
найбільше було виявлено аргініну (0,36 %). Замінні амінокислоти представлені найбільше аланіном (0,53 %),
в меншій кількості — проліном, серином та гліцином.
У пробіотику "Пробіол" концентрація амінокислот лейцин+ізолейцин та лізину складала 0,97 та 0,46 %,
відповідно, проте відсоток валіну був дещо нижчим і становив 0,36 %. Найменше серед незамінних амінокислот виявили метіоніну та гістидину по 0,16 та 0,08 %, відповідно. З умовно незамінних амінокислот аргініну
виявилося більше на 0,25 %, ніж у біологічно активному засобі на основі пептидоглікану. Із замінних амінокислот найбільше виявили аргініну 0,61 %, найменше – гліцину 0,17 %. Кількість серину була на 0,27 %, проліну на 0,23 % більше, ніж у біологічно активному засобі на основі пептидоглікану, проте аланіну на 0, 14 %
менше.
Проаналізувавши результати досліджень можна зробити висновок, що біологічну активність дослідних
зразків зумовлює унікальність амінокислотного складу та співвідношення окремих амінокислот.
ВИСНОВКИ
За результатами біохімічних досліджень складових компонентів біологічно активного засобу на основі пептидоглікану молочнокислих бактерій та пробіотику "Пробіол" встановлено, що до їх складу входить
комплекс незамінних та замінних амінокислот, що є надзвичайно важливим у забезпеченні біологічної
активності ветеринарного лікарського засобу.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення впливу біологічно активного засобу на основі пептидоглікану на організм тварин, як ефективного стимулювального препарату неспецифічної дії.
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