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Яковійчук О.В., д.с-г.н. Данченко О.О., Бугонько І.Ю., Майборода Д.О., 

Дзюба В.О. 
Активність сукцинатдегідрогенази та 2-оксоглутаратдегідрогенази у 
м’язових тканинах гусей за дії розчину менадіону в період раннього 

постнатального онтогенезу 
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, Україна 
 

В работе рассматривается влияние раствора витамина К3 на 
интенсивность работы дегидрогеназ цикла Кребса в поперечнополосатой 
мышечной ткани и сердечной мышце. Установлено, что раствор менадиона в 
выбранной концентрации, вызывает общее повышение активности 
дегидрогеназ миокарда, и понижение их активности в скелетных мышцах. 

Ключевые слова: дегидрогеназы, менадион, цикл Кребса, миокард, 
скелетные мышцы. 

 
The paper examines influence of vitamin K3 solution on the activity of Krebs 

cycle dehydrogenases in the striated muscle tissue and heart muscle. It was found 
that the menadione solution at chosen concentration causes a general increase in 
the activity of myocardial dehydrogenases, and decrease of their activity in skeletal 
muscles. 

Key words: dehydrogenases, menadione, Krebs cycle, myocardium, skeletal 
muscles. 

 
Похідні хінонів володіють широким спектром біологічної активності, і 

використовуються як терапевтичні, антипаразитарні препарати та 
стимулятори росту кишкової мікрофлори [2,6,7]. Позитивний вплив 
залежить від будови бічного ланцюга, яка зумовлює полярність похідних, 
що регулює їхній зв’язок із компонентами дихального ланцюга [6]. Так 
менадіон (2-метил-1,4-нафтохінон) здатен помірно підсилювати 
транспорт електронів [6,7], що пов'язано з його високою полярністю 
порівняно з іншими ендогенними хінонами, такими, наприклад, як 
убіхінон Q10 [5]. З іншого боку, К3 викликає редокс зсуви в клітині як 
прооксидант і генерує супероксид радикали [4], що, в свою чергу, індукує 
роботу системи АОЗ, деяких дегідрогеназ і дихального ланцюга у 
одноклітинних організмів та в тканинах печінки щурів [6,5,8]. Дослідження 
роботи дегідрогеназ ЦТК різних типів м’язової тканини гусей мають 
розкрити механізми їхньої динаміки залежно від ступеня споживання 
кисню тканинами, що може бути корисним для вибору правильної 
стратегії застосування даного препарату та збалансованого раціону 
годівлі птиці. 

Метою даної роботи було дослідження впливу розчину вітаміну К3 на 
інтенсивність роботи дегідрогеназ циклу Кребса в різних типах м’язової 
тканини гусей при застосуванні розчину із концентрацією 10 мг/л. 
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Активність 2-оксоглутаратдегідрогенази (2-OGD) скелетних м’язів 
характеризувалась достовірним зниженням активності на 25,5 % (p≤0.05) 
на 5-й тиждень застосування препарату, що, можливо, є наслідком участі 
2-оксоглутарової кислоти в нейтралізації вільних радикалів [3], 
індукованих менадіоном [8]. У міокарді ситуація була іншою: через 5 
тижнів застосування препарату активність 2-OGD дослідної групи гусей в 
1,79 рази (p≤0.001) перевищила відповідний контрольний показник. Таке 
підвищення активності 2-OGD є наслідком комплексу факторів, зокрема, 
швидкості споживання кисню та здатності міокарду використовувати ЖК 
як основний енергетичний субстрат, і, таким чином, підсилювати їх 
перетворення у напрямку зниження ненасиченості ліпідних субстратів і, 
відповідно, підвищення резистентності клітин до ушкоджуючої дії АФО [1] 
та одночасного відновлення пулу субстратів ЦТК. 

На тлі застосування препарату активність сукцинатдегідрогенази 
(SD) скелетних м’язів характеризується достовірними коливаннями в 
перші 3 тижні: на 7- і 21-шу добу цей показник був на 20,8-28,8 % (p≤0.05) 
нижчий за контроль, а на 14-ту добу перевищив його на 42,3 % (p≤0.01). 
У міокарді характер змін активності цього ферменту мав протилежний 
характер: активність SD дослідної групи була вищою за контроль на 14-, 
28- і 35-ту добу. Найбільша різниця 92,8 % (p≤0.01)  спостерігалась на 
28-му добу застосування менадіону. Активізація даного ензиму в 
міокарді може бути пов’язана із накопиченням сукцинату, який є 
продуктом декарбоксилювання 2-оксоглутарової кислоти в процесі 
нейтралізації АФО, які в певній кількості утворюються за дії менадіону, 
адже відомо, що робота ЦТК може підтримуватись навіть в умовах 
глибокого оксидаційного стресу, якщо а-кетоглутарат постачається через 
шлях переамінування аланіну і аспартату [3]. Підвищення активності SD 
у скелетних м’язах на 14-у добу, можливо, також зумовлені цими 
зсувами, а зниження активності в інших точках досліду, швидше за все, є 
наслідком надходження із їжею високих доз речовин, здатних 
підсилювати токсичну дію 2-метил-1,4-нафтохінону, таких, наприклад, як 
аскорбат [4]. 

Висновки. Встановлено, що розчин менадіону у вибраній дозі 
викликає загальне підвищення активності дегідрогеназ міокарду 
порівняно із контрольною групою, у скелетних м’язах навпаки провокує 
їхнє зниження. Такі зсуви, швидше за все, є наслідком спровокованого 
вітаміном К3 підвищення генерації вільних радикалів у межах 
фізіологічної норми, що має терапевтичний характер. Загальні 
відмінності в динаміці ензимів між різними типами м’язової тканини на тлі 
застосування препарату зумовлені їхніми гістохімічними та 
функціональними особливостями.  
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