
ISSN  2616-72B X

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ГРУЗІЇ

^ З б ^ о б о Ь  0gß 6 o g 6 g ö o b  Ь б0обоЬ ф 6го
3 o 6 o ß o b  ^ б о з д б Ь о ф д ф о

Ь б ^ б б о т з д ^ ^ Ь  b r o g ^ o b  б д ^ б б д ^ б о Ь  0 3 ß 6 o g 6 g ö ö m 5  5 3 5 ^ 3 8 0 5

іЬний
^зплві

VINNYTSIA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

в ін н и ц ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  а г р а р н и й  у н ів е р с и т е т GEORGIAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES

АГРАРНА НАУКА ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

9 д @ б о д 6 д б б  д з д & о Ь

Ь ^ б д ^ б о д б ^  8 6 ^ 0 5 Ш 5  3 6 3 6 ^ ^ 0

Випуск 2(101) 

$00го0здб5 2(101)

Вінниця -  2018 

ßOÖOßö -  2018



ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ГРУЗІЇ

Аграрна наука та харчові технології. / редкол. В.А.Мазур (гол. ред.) та ін. -  Вінниця.: ВЦ ВНАУ, 2018. -  
Вин. 2(101) -  233 с.

Видається за рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету (протокол 
№ 15 від « 26 » червня 2018 року).

Дане наукове видання є правонаступником видання Збірника наукових праць ВНАУ, яке було 
затверджено згідно до Постанови президії ВАК України від 11 вересня 1997 року.

Збірник наукових праць внесено в Перелік наукових фахових видань України з сільськогосподарських 
наук (зоотехнія) (Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року).

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного 
господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, 
водних біоресурсів і аквакультури.

Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вузів, фахівців 
сільського і рибного господарства та харчових виробництв.

Прийняті до друку статті обов’язково рецензуються членами редакційної колегії, з відповідного 
профілю наук або провідними фахівцями інших установ.

За точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів 
відповідальність несуть автори.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
К В № 21523-11423Р від 18.08.2015

Редакційна колегія
Мазур Віктор Анатолійович, к. с.-г. наук, доцент ВНАУ (головний редактор);
Алексідзе Гурам Миколайович, д. б. н., академік Академії с.-г. наук Грузії (заступник головного редактора); 
Яремчук Олександр Степанович, д. с.-г. н., професор ВНАУ (заступник головного редактора);

Члени редколегії:
Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, д. с.-г. н., професор, академік, НУБіП;
Калетнік Григорій Миколайович, д. е. н., академік НААН України, ВНАУ 
Захаренко Микола Олександрович, д. с.-г. н., професор, НУБіП;
Вашакідзе Арчіл Акакієвич, д. т. н., академік, національний координатор по електрифікації і 

автоматизації сільського господарства (Грузія);
Гіоргадзе Анатолій Анзорієвич, д. с.-г. н., Академія с.-г. наук Грузії;
Гриб Йосип Васильович, д. б. н., професор НУВГП,
Гуцол Анатолій Васильович, д. с.-г. н., професор ВНАУ;
Джапарідзе Гіві Галактіонович, д. е. н., академік, віце-президент Академії с.-г. наук Грузії;
Єресько Георгій Олексійович, д. т. н., професор, член-кореспондент НААН України, Інститут 

продовольчих ресурсів,
Власенко Володимир Васильович, д. б. н., професор ВТЕІ;
Кулик Михайло Федорович, д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН У країни, ВНАУ; 
Кучерявий Віталій Петрович, д. с.-г. н., професор ВНАУ;
Лисенко Олександр Павлович, д. вет. н, професор НДІ експериментальної ветеринарії АН Білорусії (м. Мінськ); 
Льотка Галина Іванівна, к. с.-г. н., доцент ВНАУ;
Мазуренко Микола Олександрович, д. с.-г. н., професор ВНАУ;
Поліщук Галина Євгеніївна, д. т. н., доцент НУХТ,
Польовий Леонід Васильович, д. с.-г. н., професор ВНАУ;
Сичевський Микола Петрович, д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, Інститут 

продовольчих ресурсів,
Скоромна Оксана Іванівна, к. с.-г. н., доцент ВНАУ;
Чагелішвілі Реваз Георгійович, д. с.-г. н., академік, національний координатор по лісівництву (Грузія); 
Чудак Роман Андрійович, д. с.-г. н., професор ВНАУ;
Шейко Іван Павлович, д. с.-г. н., професор НДІ тваринництва АН Білорусії (м. Жодіно);
Казьмірук Лариса Василівна, к. с.-г. н., доцент ВНАУ (відповідальний секретар).

Адреса редакції: 21008, Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 46-00-03 
Офіційний сайт наукового видання http://techfood.vsau.org

© Вінницький національний аграрний університет, 2018

http://techfood.vsau.org


Аграрна наука
та харчові технології

Г одівля тварин та
технологія кормів

Випуск 2(101)
2018

УДК 575.16:636.538-577.155

Данченко О .О ., доктор с.-г. наук, професор
Здоровцева Л .М ., кандидат біологічних наук, доцент
Данченко М .М., кандидат технічних наук, доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
Рубан Г.В., здобувач
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВІТАМІНУ Е НА АНТИОКСИДАНТНУ 
АКТИВНІСТЬ СКЕЛЕТНИХ М ’ЯЗІВ ТУ СЕЙ У ПЕРЕДЗАБІЙНОМУ

ПЕРІОДІ

З ’псовано особливості впливу подвоєної дози вітаміну Е на антиоксидантну 
активність скелетних м ’язів гусей у  передзабійному періоді. Доведено, що збільшення 
вмісту вітаміну Е у  раціоні гусей сприяє помірній активізації системи антиоксидантного 
захисту. Одним з встановлених механізмів цього впливу є активізація супероксиддисмутази і 
глутатіонпероксидази та посилення безпосереднього впливу цих ензимів на антиоксидантну 
активність скелетних м ’язів. При збільшенні вітаміну Е у  раціоні гусей вдвічі, узгодженість 
досліджених показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги впродовж досліду 
скорочується на 25,0% порівняно із контролем. Висловлено припущення, що підвищення 
рівня збалансованості показників цієї рівноваги є тим механізмом додаткової активізації 
системи антиоксидантного захисту, який включається при нижчих концентраціях 
антиоксидантів, у  тому числі вітаміну Е.

Ключові слова: гуси, скелетні м ’язи, прооксидантно-антиоксидантна рівновага, 
антиоксидантна активність, вітамін Е, кореляційний аналіз, кластерний аналіз

Рис. 2. Табл. 2. Літ. 15.

Постановка проблеми. Однією з традиційних галузей птахівництва в 
Україні є гусівництво, що надає широкий асортимент сировини не тільки для 
харчової промисловості, але й для легкої, фармацевтичної і парфумерної [1, 2]. 
До того ж, порівняно з іншою свійською птицею, гуси є найменш вибагливими 
до умов вирощування і утримання [3]. За останнє десятиріччя виробництво 
м’яса гусей у світі зросло на 54%. Стабільно зростає поголів’я гусей у Східній 
Європі і Азії [4, 5]. В Україні, навпаки, останнім часом чисельність гусей 
суттєво зменшилася [6]. Порівняно з 1990 роком батьківське поголів’я гусей 
скоротилося майже у 2,5 рази. Причинами такого спаду є цілий ряд факторів [З, 
7, 8]. Втім, гусівництво в Україні все ж таки має усі перспективи для 
подальшого розвитку. Використання інноваційних технологій і сучасного 
технологічного обладнання у гусівництві та впровадження в це виробництво 
наукових досягнень сприятиме підвищенню ефективності даної галузі, 
покращенню не тільки делікатесної продукції, але й продукції з лікувально- 
профілактичними властивостями [1, 9, 10].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою підвищення 
антиоксидантного статусу організму птиці до раціону гусей у передзабійному
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періоді додаються домішки переважно біогенного походження [11, 12]. Одним з 
найбільш ефективних антиоксидантів традиційно вважається вітамін Е [11]. 
Останнім часом з’явилася значна кількість експериментальних даних, що 
підтверджують необхідність переведення вітаміну Е з розряду безпечних і 
корисних для людини вітамінів у розряд сполук з високою біологічною 
активністю, здатних залежно від умов проявляти як позитивний, так і 
негативний вплив на організм [13, 14].

Метою досліджень було з’ясування особливостей впливу збільшеної у 
2 рази дози вітаміну Е на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у 
передзабійному періоді.

Матеріал і методи досліджень Дослідження проводились на гусенятах 
італійської породи на базі агрофірми «Вікторія» Приазовського району 
Запорізької області. У добовому віці за принципом аналогів було сформовано 2 
групи гусенят (контрольну і дослідну) по 26 голів у кожній з середньою масою 
однієї голови 98,5±4,2 г. Впродовж усього досліду птицю контрольної групи 
утримували на стандартному раціоні, збалансованому за обмінною енергією, 
протеїном і вітамінами згідно з рекомендаціями [15]. У дослідній групі гусенят 
у передзабійний період, який тривав з 42 до 63 добу, раціон відрізнявся від 
контрольної групи вдвічі більшою кількістю вмісту вітаміну Е (40 мг/кг).

Забій гусенят проводили у 63-добовому віці з дотриманням норм 
конвенції Ради Європи щодо захисту тварин, які використовуються у наукових 
дослідженнях. Після забою птиці з тушок вирізали грудні м ’язи, їх для 
подальших біохімічних досліджень зберігали у морозильній камері при 
температурі 180С не більше 7 діб.

Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в отриманому 
біоматеріалі оцінювали за вмістом продуктів пероксидації, які реагують з 2- 
тіобарбітуровою кислотою -  ТБКАП [16]. Визначення цих речовин проводили у 
ліпідних екстрактах CM (ТБКАПліп), гомогенатах цих тканин (ТБКАПВИХ) та за 
ініціації Fe ПОЛ (ТБКАПінк). Окрім того, в отриманому біоматеріалі 
визначали вміст загальних ліпідів, вітамінів Е, А, Д-каротину та активність 
основних антиоксидантних ензимів: супероксиддисмутази (СОД), каталази 
(КАТ) і глутатіонпероксидази (ЕПО) [17-19]. Стан системи АОЗ оцінювали за 
допомогою інтегрального показника -  коефіцієнта антиоксидантної активності 
(К аоа) [20]. Математична обробка результатів досліджень здійснювалася 
методами математичної статистики, у томі числі багатовимірного
кореляційного і кластерного аналізів, з використанням пакету комп’ютерної 
програми SPSS-13,0 і програми M S Excel 2000.

Результати досліджень. Зазначений проміжок онтогенезу гусей 
характеризується фізіологічною напругою в організмі птиці (з 42-ої до 56-ої 
доби), зумовленої формуванням ювенального пір’я. Цей процес потребує 
достатньо високих витрат енергії і амінокислот, у тому числі -
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сульфуровмісних. Не зважаючи на те, що раціон був збалансований за 
кількістю протеїну та обмінною енергією, процес формування ювенального 
пір’я супроводжується напругою у системі АОЗ, що позначається підвищенням 
вмісту всіх продуктів ПОЛ(ТБКАПліп, ТБКАПВИХ і ТБКАПінк на 58,8; 45,2 і 
150,5%) у СМ гусей контрольної групи, а Кдоа з 42-ої до  56-ої доби знижується 
на 41,8% (табл. 1). Водночас встановлено спадаючий рівень вмісту ліпідів у часі 
(г = - 0,951, у = 0,013).

Таблиця 1
Вміст ліпідів, продуктів ліпопероксидацп і коефіцієнт антиоксидантної

активності у скелетних м’язах гусей, М±т, п=6
Вік,
доба Група

ТБКАПліп,
(Рі)

нМоль/г

ТБКАПвих.,
(РД

нМоль/г

ТБКАПінк,
(Рз)

нМоль/г

Ліпіди, (X) 
Мг/г Кдоа

35 контрольна 109,4±5,2 63,7±3,8 115,4±6,2 22,6±1,2 0,55
дослідна 114,7±6,4 65,8±4,0 120,1±5,3 19,8±1,7 0,55

42 контрольна 173,7±8,7 81,2±4,0 161,9±7,5 16,7±0,9 0,52
дослідна 153,9±7,9 62,7±3,5

* *
116,8±7,5 17,9±1,0 0,54

49 контрольна 156,3±,8 92,5±4,7 289,1±12,7 12,3±0,3 0,32
дослідна 141,8±9,3 81,5±4,7 198,7±10,2** 14,3±0,7 0,41

56 контрольна 130,4±5,9 73,9±3,5 160,7±9,1 11,5±0,4 0,46
дослідна 117,2±4,3 57,6±3,0** 112,3±5,4

* *
16,5±0,9 0,51

63 контрольна 89,3±4,9 54,8±2,8 105,4±4,9 9,4±0,2 0,52
дослідна 80,3±5,2 50,8±1,7 87,4±3,8*

* *
11,8±0,23 0,58

Примітка: Тут і в табл. 2 різниця вірогідна відносно контрольної групи: * -  Р<0,05; ** -  Р<0,01

Аналіз динаміки вмісту продуктів ліпопероксидації у гусенят дослідної 
групи свідчить про спільні тенденції до зміни цих показників відносно 
контрольної. Так, за середнім значенням вмісту ТБКАПліш ТБКАПвих і 
ТБКАПінк СМ поступались відповідним показникам контрольної групи, 
причому найбільше зменшення (на 22,6%) встановлено для ТБКАПінк. Саме цей 
показник дослідної групи з 42-ої доби до кінця досліду вірогідно нижчий за 
контроль. Такі зміни вмісту продуктів ПОЛ опосередковано підтверджують 
підвищення антиоксидантної активності СМ дослідної групи гусенят. Дійсно, 
за середнім значенням К Аоа до с л ід н о ї групи на 9,3% перевищує цей показник 
контрольної групи. Водночас встановлено стабілізацію усіх зазначених 
показників дослідної групи порівняно з контрольною. Найбільша стабілізація 
динаміки встановлена для вмісту ліпідів: коефіцієнт варіації цього показника 
дослідної групи у 2 рази нижчий за відповідний показник контрольної.

Що стосується компонентів системи АОЗ СМ гусенят контрольної групи 
(табл. 2), то для антиоксидантних ензимів встановлено різноспрямовані зміни 
їхньої активності, а саме: СОД-активність у часі має тенденцію до зниження 
(г=-0,710 за у=0,179), КАТ-активність -  до зростання (г=0,790 за у=0,112), а 
ГПО активізується під час фізіологічної напруги у 49-добових гусенят на 31,4%
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і знижується до вихідного рівня наприкінці досліду. З 35-ої до 63-ої доби 
достовірно зменшувався вміст вітаміну А (г=-0,814 за у=0,093) і Д-каротину 
(г=-0,870 за у=0,055). Вміст вітаміну Е  характеризувався найбільшою 
узгодженістю змін з К Аоа (г=0,912, у=0,031).

Таблиця 2
Активність ензимів та вміст вітамінів у СМ гусей, М±т, п=6

Вік,
доба Група

СОД, (¥ 0  
ум.од. /  
(хв-г)

КАТ-10"5, 
(¥ 2) 

нкат/ г

Г П 0 4 0 4,
(¥ 3)

мкМоль /  
(хвт)

Вітамін А, 
(V1) мкг/г

Вітамін Е, 
(V2) мкг/г

Р-каротин, 
(Vз) мкг/г

35 контрольна 10,45±0,62 17,10±0,64 3,47±0,15 3,41±0,12 12,10±0,64 11,25±0,43
дослідна 10,03±0,41 17,92±0,83 3,26±0,09 3,39±0,23 12,33±0,74 11,73±0,68

42 контрольна 11,25±0,58 25,60±1,12 2,67±0,11 3,25±0,21 10,52±0,62 10,67±0,0,11
дослідна 9,70±0,68 27,33±1,75 3,85±0,22 3,87±0,11 16,10±1,07 10,93±0,63

49 контрольна 11,65±0,61 26,30±1,07 4,56±0,23 2,65±0,09 9,3±0,37 8,56±0,23
дослідна

*

14,30±1,61 32,4±1,64
*  *

6,02±0,42 2,93±0,15 14,23±0,85 9,43±0,52

56 контрольна 9,90±0,39 24,50±1,08 4,17±0,20 2,93±0,19 11,07±0,48 9,17±0,20
дослідна 10,21±0,37 25,38±0,97

*

5,23±0,31
*

3,64±0,24 17,23±0,79** 12,84±0,73**

63 контрольна 7,05±0,30 28,45±1,37 3,59±0,14 2,74±0,14 11,93±0,37 8,59±0,34
дослідна 7,83±0,43 26,17±1,73 4,12±0,09 2,93±0,19 18,83±0,93**

*  *

13,11±0,59

У гусенят дослідної групи під час фізіологічної напруги спостерігалось 
компенсаторне зростання СОД-активності (на 42,6%), втім за середнім 
значенням цього показника СОД-активність контрольної і дослідної груп не 
відрізнялись. Подібні відмінності у гусенят досліджених груп встановлено для 
КАТ-активності. Найбільш суттєва різниця між контрольною і дослідною 
групами спостерігались за ГПО-активністю. Цей показник дослідної групи з 
42-ої доби до кінця досліду вірогідно перевищував відповідний показник 
контрольної групи. Як за середнім рівнем ГПО-активності, так і за 
коефіцієнтом варіації цього показника СМ гусенят досліджених груп вірогідно 
відрізнялись (на 16,8% і 58,2% відповідно). Спільною особливістю активності 
антиоксидантних ензимів СМ дослідної групи гусенят є підвищення 
коефіцієнту варіації (від слабкого для КАТ (на 13,6%) і помірного для СОД (на 
25,8%) до сильного для ГПО), що свідчить про збурення їхньої динаміки у 
відповідь на підвищення Е-вітамінної забезпеченості.

Збільшення вмісту вітаміну Е у раціоні гусенят сприяло підвищенню його 
вмісту у СМ 63-добових гусенят на 57,8%, а за середнім рівнем -  на 40,3%. 
Водночас у гусенят дослідної групи встановлено вірогідне підвищення середнього 
рівня Р-каротину (на 20,3%) і незначне -  вітаміну А (на 11,7%). Для вмісту 
вітамінів А і Е також спостерігається підвищення мінливості: коефіцієнт варіації 
вмісту вітаміну А у дослідній групі вищий у 3,10 рази, а вітаміну Е -  на 40,3%.

Отже під впливом вітаміну Е спостерігаються різноспрямовані зміни 
компонентів системи АОЗ, що супроводжується збуренням їхньої динаміки.
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Для з’ясування наявності і характеру впорядкованості інтегрованої 
структури досліджених показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги 
проведено кластерний аналіз, результати якого більш наочно представляють 
залежність антиоксидантної активності СМ, що кількісно визначається Кдоа, 
від досліджених показників. Проведена кластеризація цих показників за 
ознакою щільності кореляційних зв’язків між ними на рівні значущості у<0,10 
дозволила виявити три кластери (рис. 1). В межах базового кластеру з шести 
показників (рис.1 (а)), до якого ввійшов К Аоа, прослідковується безпосередній, 
достатньо потужний і опосередкований (через ТБКАПліго ТБКАПвих., ТБКАПінк) 
вплив вітаміну Е та опосередкований вплив СОД-активності на рівень Кдоа. 
Водночас другий, менш об’ємний, кластер (рис. 1, (в)) поєднує тільки чотири 
досліджені показники (вміст ліпідів, вітаміну А, Д-каротину і КАТ-активність). 
Основним структуроутворювачем цього кластеру є вміст ліпідів.

Окрім того, один показник (ГПО-активність) залишився у відокремленому 
вигляді без жодного достовірного кореляційного зв’язку (рис. 1, (с)).

Рис. 1. Кластери з досліджених показників контрольної групи за щільністю
їх кореляційних зв’язків:

або ■■■■ -  на рівні значущості у < 0,05;------- на рівні значущості у < 0,01;
— або ■■■■ -  на рівні значущості у < 0,10

Кластеризація показників дослідної групи (у < 0, 10) дозволила виявити 
чотири кластери (рис. 2). Специфічність функціонування системи АОЗ 
дослідної групи гусенят проявляється майже на 25,0% нижчою, порівняно з 
контролем, узгодженістю досліджених показників прооксидантно-антиок
сидантної рівноваги впродовж дослідженого періоду.

Привертає увагу посилення прямого і опосередкованого впливу на Кдоа 
СОД- і ГПО-активності. Водночас вітамін Е посідає відокремлену позицію, що 
свідчить про послаблення його впливу на Кдоа. Отже, кількість вірогідних 
парних зв’язків між зазначеними показниками в СМ гусенят із збільшенням 
вмісту вітаміну Е зменшується.
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тт х  /• • • • •• • • • •rue. 2. Кластери з досліджених показників дослідної групи за щільністю їх
кореляційних зв’язків:

аб о .........-  на рівні значущості у < 0,05; ̂ ^ —на рівні значущості у < 0,01;
або ........ . -  нарівні значущості у < 0,10

Висновки. Таким чином, збільшення вмісту вітаміну Е в раціоні гусей у 
передзабійному періоді сприяє помірній активізації системи антиоксидантного 
захисту. Одним з встановлених механізмів цього впливу є активізація СОД і ГПО 
та посилення впливу цих ензимів на антиоксидантну активність CM. При 
збільшенні вітаміну Е узгодженість показників прооксидантно-антиоксидантної 
рівноваги знижується. Ймовірно, підвищення рівня збалансованості показників 
цієї рівноваги є тим механізмом додаткової активізації системи АОЗ, який 
включається при нижчих концентраціях антиоксидантів, у тому числі вітаміну Е.
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АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА Е НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ 

СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ГУСЕЙ В ПРЕДУБОЙНОМ ПЕРИОДЕ

Данченко Е.А., доктор с.-х. наук, профессор 
Здоровцева Л.М., кандидат биологических наук, доцент 
Данченко М.М., кандидат технических наук, доцент 
Таврийский государственный агротехнологический университет 
Рубан Г.В., соискатель
Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого

Изучены особенности влияния удвоенной дозы витамина Е на антиоксидантную 
активность скелетных мышц гусей в предубойному периоде. Показано, что увеличение 
содержания витамина Е в рационе гусей способствует умеренной активизации системы 
антиоксидантной защиты. Одним из установленных механизмов этого воздействия 
является активизация супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы и усиление прямого 
влияния этих энзимов на антиоксидантную активность скелетных мышц. При увеличении 
содержания витамина Е в рационе гусей в 2 раза, сбалансированность исследуемых 
показателей прооксидантно-антиоксидантного равновесия в течение опыта сокращается 
на 25,0% по сравнению с контролем. Высказано предположение, что повышение уровня 
сбалансированности показателей этого равновесия является тем механизмом 
дополнительной активизации системы антиоксидантной защиты, который включается
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при более низких концентрациях антиоксидантов, в том числе витамина Е.
Ключевые слова: гуси, скелетные мышцы, прооксидантно-антиоксидантная 

равновесие, антиоксидантная активность, витамин Е, корреляционный анализ, кластерный 
аналіз

Рис. 2. Табл. 2. Лит. 15.

ANNOTATION
FEATURES OF THE EFFECT OF VITAMIN E ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 

SKELETAL MUSCLES OF GEESE IN THE PRE-SLAUGHTER PERIOD

Danchenko O.O., Doctor of Agricultural Sciences, Professor 
Zdorovtseva L.M., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 
Danchenko M.M, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
Tavriya State Agrotechnological University 
Ruban H. V., Applicant
Melitopol State Pedagogical University named after B. Khmelnytskyi

One o f the traditional poultry industries in Ukraine is the geese breeding. Along with other 
poultry, geese are the least prone to the conditions o f breeding and keeping. However, recently the 
number o f geese in Ukraine has significantly decreased, although the production o f geese meat in 
the world is steadily increasing. The introduction o f scientific achievements in the production will 
contribute to increasing the efficiency o f this industry. In order to improve the quality o f poultry 
meat to its diet, antioxidant impurities are added. Vitamin E is traditionally considered to be one of 
the most effective antioxidants. However, recently, a significant amount o f experimental data has 
been made available to confirm the harmful effects o f vitamin E supra-physiological doses.

The purpose o f the research is to find out the effect o f a double dose o f vitamin E on the 
antioxidant activity o f skeletal muscles o f geese in the pre-slaughter period.

The indicated interval o f geese ontogenesis (from the 35th to the 63d day) is characterized by 
the physiological tension in the bird organism caused by the formation o f juvenile feathers (six - 
seven weeks). The physiological tension in the system o f antioxidant protection (AOP) is indicated 
by an increase in the content o f lipoperoxidation products in the lipid extracts o f skeletal muscles 
(TBCAPup), in the homogenates o f these tissues (TBCAPhom) and at the initiation o f the peroxide 
oxidation o f lipids (POL) Fe2+ (TBCAPinc) by 58.8, 45.2 and 150.5%, respectively, in the skeletal 
muscles o f the control group of geese, while the coefficient of antioxidant activity (Caoa) decreases 
by 41.8 % from the 42nd to the 56th day. In the skeletal muscles o f the control group o f geese there 
are various-directional changes in the activity o f antioxidant enzymes, namely: SOD-activity in the 
time tends to decrease, CAT activity -  to increase, and GPO is activated in the 49-day-old geese 
during the physiological tension and decreases to the baseline level at the end o f the experiment. 
From the 35th to the 63d day, the content of vitamin A and f-carotene decreased significantly. The 
content o f vitamin E was characterized by the highest consistency with changes o f CAoA. For the 
experimental group o f geese a similar character o f the dynamics o f these indicators is established. 
The middle level by the content o f TBCAPnp, TBCAPhom and TBCAPinc of skeletal muscles was 
lower in the experimental group compared to the corresponding indicators o f the control. But the 
experimental group surpasses by 9.3% the control one by the average o f CAoA. At the same time, 
stabilization o f all the indicators o f the experimental group compared to the control one was 
established.
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The compensatory growth o f SOD and CAT activity in the geese o f the experimental group 
during the physiological tension was observed. The GPO activity o f the experimental group from 
the 42nd day to the end o f the experiment was significantly higher than the corresponding indicator 
o f the control. It is established an increase in the coefficient o f variation for all antioxidant enzymes 
o f skeletal muscles in the experimental group o f geese. An increase o f the content o f vitamin E in 
the diet o f geese led to an increase o f its content in skeletal muscles o f the 63-day-old geese and a 
significant increase in the middle level o f f-carotene (by 20.3%). There is also an increase in the 
level o f variability for vitamin A and E content.

The results o f the cluster analysis more clearly represent the dependence o f antioxidant 
activity o f skeletal muscles on the studied parameters.

Thus, an increase in the content o f vitamin E in the diet o f geese in the pre-slaughter period 
contributes to the moderate activation o f the antioxidant defense system. One o f the established 
mechanisms o f this effect is activating SOD and GPO and increasing the influence o f these enzymes 
on the antioxidant activity o f skeletal muscles. The consistency o f the parameters o f the prooxidant
antioxidant equilibrium decreases with an increase in the content o f vitamin E. It is likely that 
raising the level o f balance o f this equilibrium is the mechanism o f additional activation of the AOP 
system, which starts functioning under the low concentrations o f antioxidants, including vitamin E.

Keywords: geese, skeletal muscle, prooxidant-antioxidant equilibrium, antioxidant activity, 
vitamin E, correlation analysis, cluster analysis 

Fig. 2. Tab. 2. Ref. 15.
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