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Біофлавоноїди все частіше використовуються в сільськогосподарській 

та медичній практиці як препарати природного походження, причиною 

чого є їхня низька ціна, помірна токсичність порівняно із синтетичними 

аналогами та широкий спектр біологічної активності [1-2]. Для деяких 

сполук даного класу встановлено позитивний вплив на процеси 

енергетичного обміну деяких тканин, зокрема, міокарду в умовах 

застосування їх при патології серця [1]. Враховуючи дану практику 

застосування даного препарату в якості профілактичного засобу, може 

модулювати роботу системи енергозабезпечення організму та позитивно 

впливати на загальний стан тварин. Гіпотетично, дослідження механізмів 

впливу флавоноїдів вівса посівного на енергетичний обмін може 

допомогти у виборі стратегії їхнього застосування для підвищення 

стійкості організму до дії негативних чинників, та підвищення 

продуктивності сільськогосподарських тварин, зокрема птиці, на тлі 

значно нижчих затрат на сировину, оскільки для приготування даної 

витяжки використовується вторинна сировина сільськогосподарського 

виробництва. 

Метою нашої роботи було визначення активності дегідрогеназ (DH) 

циклу Кребса (ЦТК) у міокарді гусей за умов застосування розчину 

біофлавоноїдів вівса посівного (Avéna satíva). 

Матеріали і методи досліджень. В якості модельного об’єкту 

використовували гусей породи Легард (Білий). Було сформовано 2 групи 

контрольна та дослідна по 25 голів у кожній. Дослідну групу починаючи з 

3-ї доби пропоювали 0,01 %-м водним розчином біофлавоноїдів вівса 
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посівного (Avéna satíva). Забір біологічного матеріалу проводили на, 7-, 

14, 21-, 28- і 35-ту добу постнатального розвитку. В якості біологічного 

матеріалу використовували міокард. 

Результати досліджень. Найбільш суттєві зміни активності 2-OGD 

міокарду для дослідної групи спостерігались на 35-ту добу, де активність 

ензиму зростала на 83,3 % (p ≤ 0,05) відносно контрольної групи тварин. 

На 28-му добу активність також була більшою (17 %; p ≤ 0,05) в інших 

точках онтогенезу достовірних змін не спостерігали (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Активність 2-OGD в онтогенезі та за дії розчину біофлавоноїдів. 

Тут і далі * - p ≤ 0,05 

 

Активність SD дослідної групи характеризувалась більшою в 2.21 

разів активністю на 28-му, та нижчою на 14,0 % (p ≤ 0,05) відповідно на 

21-шу добу постнатального онтогенезу. Доволі сильне зниження 

активності ензиму контрольної групи спостерігали на початку 

експерименту (3,2 раз; p ≤ 0,05) (Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Активність SD в онтогенезі та за дії розчину біофлавоноїдів. 

 

Загальна динаміка активності SD мала тенденцію до зростання із 

часом для контрольної (r=0.893; p≤0.05) і дослідної груп (r=0.862; p≤0.05), 

подібна динаміка спостерігається і для 2-OGD (r=0.818; p≤0.1 і дослідної 

груп r=0.959; p≤0.05). Як ми можемо бачити тенденція до підвищення 

активності 2-OGD із часом при застосуванні препарату підсилюється 

(0.959/0,818 = 1,17), для SD не значно знижується (0.862/0,893 = 0,97). 
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Застосування розчину біофлавоноїдів вівса посівного підвищує 

узгодженість роботи даних ензимів, на що вказує густина кореляції для 

контрольної (r=0.569) і дослідної груп (r=0.870) відповідно. 

Висновки. Встановлено, що застосування розчину біофлавоноїдів 

вівса посівного у обраній концентрації призводить до змін активності DH 

ЦТК міокарду, які характеризуються специфічним рівнем та напрямком 

динаміки в онтогенезі, однак, загалом здобувають тенденцію до 

зростання. Кореляційний аналіз свідчить про узгоджену перебудову 

системи енергозабезпечення міокарду гусей за дії розчину біофлавоноїдів 

вівса посівного, що, зазвичай, підвищує ефективність роботи біологічної 

системи. 
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Актуальність теми. Плоди сливи характеризуються високим вмістом 

та збалансованим співвідношенням цукрів, кислот, мінеральних речовин, 

вітамінів. В залежності від сорту та умов вирощування слива має в своєму 

складі від 2 до 20 мг/100 г вітаміну С. Термін зберігання плодів сливи 

обмежений, при тривалому зберіганні плоди поступово втрачають 

біологічну цінність, руйнується вітамін С. Вважають, що стійкість 

аскорбінової кислоти в період зберігання в значній мірі залежить від 

лежкоздібності плодів: чим менше сорт здатен до зберігання, тим швидше 

йде в ньому спад вітаміну С. Тому пріоритетного значення набуває 

розробка ефективних методів, які дозволяють збільшити тривалість 


