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початку лікування був вище за верхню межу норми 10,7±0,29 мм. А на 10-ту 

добу в тварин першої групи знизився до фізіологічних коливань. 

Кількість лейкоцитів у крові хворих на пневмонію кіз до початку 

лікування було вище норми (Lim 21,0–22,2 Г/л). Дослідженням даного 

показника на п’яту добу встановлено зниження його до фізіологічних коливань, 

а в другій групі – кількість лейкоцитів знизилась майже вдвічі. 

Вміст загального білка в сироватці крові дослідних тварин під час 

лікування мав тенденцію до збільшення. 

Бронхо-легеневий тест у кіз обох груп на початку лікування був у двічі 

нижче за норму. В подальшому його величини змінювались і на 10-ту добу він 

знаходився на рівні фізіологічних коливань. 

Висновки. 1. Захворювання кіз на пневмонію супроводжується 

підвищенням температури, кашлем, задишкою та пригніченням. 

2. Проведені дослідження вказують, що застосування другої схеми 

лікування сприяє зникненню симптомів захворювання у тварин на три дні 

раніше, ніж першої. 
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ВПЛИВ РОЗЧИНУ БІОФЛАВОНОЇДІВ ВІВСА ПОСІВНОГО (AVÉNA 

SATÍVA) НА АКТИВНІСТЬ ДЕГІДРОГЕНАЗ ЦИКЛУ КРЕБСА У 

МЯЗОВИХ ТКАНИНАХ ГУСЕЙ  В ПОСТНАТАЛЬНОМУ ОНТОГЕНЕЗІ 
 

Актуальність проблеми. Біофлавоноїди проявляють антиоксидантні, 

гепатопротекторні, протипухлинні, кардіоваскулярні властивості [1-2]. Також 

встановлено позитивну дію цих сполук на процеси енергетичного обміну 

міокарду в умовах патології [1], для інших типів м’язових тканин вплив на 

енергетичні процеси, зокрема, в умовах фізіологічного існування організму 

досліджено не достатньо. З’ясування механізмів впливу флавоноїдів на 

енергетичний обмін може допомогти у виборі стратегії їхнього застосування 

для підвищення стійкості організму до дії негативних чинників. 

Метою нашої роботи було визначення специфіки функціонування 

дегідрогеназ (DH) циклу трикарбонових кислот (ЦТК) у м’язових тканинах 

гусей в постнатальному онтогенезі за умов застосування розчину 
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біофлавоноїдів вівса. 

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 посівного 

(Avéna satíva). Забір біологічного матеріалу проводили на, 7-, 14-, 21-, 28- і 35-

ту добу постнатального розвитку. В якості біологічного матеріалу 

використовували м’язи кінцівок та шлунку.  

Результати досліджень. Найбільш суттєві зміни активності SD м’язів 

кінцівок для дослідної групи спостерігались на 21-шу і 35-ту добу, де 

активність ферменту була на 39,1 і 23,5 % нижча від контролю. Активність 2-

OGD дослідної групи характеризувалась більшою на 35,3 і 20,1 % активністю 

на 7-му і 28-му, та нижчою на 20,3, 37,5 і 19,6 % відповідно на 14-ту, 21-шу і 35 

добу постнатального онтогенезу. Загальна динаміка активності SD мала 

тенденцію до зростання із часом для контрольної (r=0.953; p≤0.01)  і дослідної 

груп (r=0.855; p≤0.05), а 2-OGD дослідної групи виражену тенденцію до спаду 

(r=-0,563). 

Для тканини шлунку 28-ми добових тварин характерна більша на 64,6 % 

активність SD дослідної групи порівняно із контролем. Активність 2-OGD 

дослідної групи для тканин шлунку характеризувалась нижчим на 21,2 та 16,6 

% показником для 21 та 35 добових тварин, 28-ма доба характеризувалась 

більшим на 24,5 % показником активності. Загальна динаміка активності SD 

дослідної групи мала тенденцію до зростання із часом (r=0,352) на відміну від 

контрольної групи (r=0,04), а 2-OGD характеризується підвищенням активності 

в онтогенезі обох груп (r=0,718; p≤0.2, r=0,637, контрольна і дослідна 

відповідно). 

Висновки. Застосування розчину вівса посівного призводить до змін 

активності DH ЦТК, які характеризуються специфічним рівнем та напрямком 

динаміки в онтогенезі для кожного типу м’язової тканин, що в першу чергу 

зумовлено їх функціональними і гістохімічними особливостями. 
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