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підвищилась на 2,8 % порівняно з контрольною групою.  
Через 120 діб основного періоду досліду, що відповідає віку 165 діб у крові свиней 2-ї 

дослідної групи гемоглобін знаходився в межах фізіологічної норми, але був вище від 
показника групи контролю на 7,7 % (р0,05). Кількість еритроцитів у крові дослідної групи 
свиней підвищилася на 12,5 % порівняно з контролем. Показник загальної кількості 
лейкоцитів у свиней 2-ї групи мав тенденцію до зростання порівняно з контролем на 5,9 % 
(різниця не вірогідна). Проте слід зазначити, що середні показники вмісту гемоглобіну, 
кількості еритроцитів і лейкоцитів у всіх групах були у межах фізіологічних норм, але дещо 
вищі результати отримано у тварин 2-ї дослідної групи, яким згодовували у складі 
комбікорму підкислювач Feedacid max. 

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать, що згодовування кормової 
добавки підвищує середню живу масу свинейпорівняно з аналогами контрольної групи на 3,3 
кг, або 4,1 % (р<0,05), а гематологічні показники у тварин 2-ї дослідної групи, яким 
згодовували у складі комбікорму підкислювач Feedacid max були у межах фізіологічних 
норм. 
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ТКАНИННА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ 
ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ КРОЛІВ  

 
У роботі досліджено основні біохімічні показники процесів ліпопероксидації, а також системи 

антиоксидантного захисту організму кролів новозеландської породи. Встановлено кореляційну залежність та 
тканинну специфічність між активністю ензимів антиоксидантного захисту та продуктами пероксидного 
окиснення ліпідів. 

Ключові слова: кролі, серце, мозок, найдовший м'яз спини, ензими. 
 
Важливий напрямок у вивченні механізмів адаптації тварин до виробничих умов є 

дослідження змін у функціональному стані системи антиоксидантного захисту, а також 
інтенсивності пероксидаційних процесів. Відомо, що у фізіологічних умовах у тканинах 
відбуваються окисно-відновні реакції, у ході яких утворюються активні форми кисню [8, 9]. 
Вони відіграють провідну роль у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах, зокрема в 
забезпеченні адаптації до умов середовища перебування та підтримці гомеостазу [7]. 
Посилення процесів вільнорадикального окиснення за участі активних форм кисню 
призводить до посилення пероксидного окиснення ліпідів, модифікації молекул протеїнів та 
нуклеїнових кислот. Система антиоксидантного захисту здійснює контроль інтенсивності 
пероксидних процесів на клітинному рівні [5, 6].  



7 
 

Метою досліду було вивчення тканинної специфічності функціонування системи 
антиоксидантного захисту та перебігу процесів пероксидного окиснення ліпідів в організмі 
кролів. Кролів новозеландської породи вирощували у ТОВ «Грегут» Фастівського району 
Київської області. Для проведення досліджень після забою та декапітації тварин відбирали 
мозок, серце та найдовший м'яз спини. Біохімічні дослідження проводили в однодобовому 
віці та на 15-, 30-, 45-, 60-, 75- та 90-ту добу життя.Свіжоотримані зразки поміщали у ємності 
з рідким азотом. Гомогенат отримували шляхом розтирання дослідних зразків у фарфоровій 
ступці з тефлоновим товкачиком та додаванням 0,9 % розчину натрію хлориду у 
співвідношенні 0,3 г тканини : 7 мл фізрозчину. У ході біохімічних досліджень тканин мозку, 
серця та найдовшого м'яза спини було досліджено вміст загальних ліпідів, продуктів 
пероксидного окиснення ліпідів: ТБК-активних продуктів[3], гідропероксидів ліпідів [1], 
дієновихкон'югатів[1], а також компонентів системи антиоксидантного захисту: каталази [2], 
супероксиддисмутази [4]. 

При дослідженні тканин мозку було встановлено, що вміст гіропероксидів ліпідів на 
30-ту та 90- ту добу достовірно перевищує показник однодобових кроленят, що може 
свідчити про посилення процесів ліпопероксидації у постнатальному періоді. Проте, варто 
зазначити, що вміст ТБК-активних продуктів у мозку кролів зменшувався, що свідчить про 
включення глутатіонової ланки системи антиоксидантного захисту. Достовірної різниці між 
коливаннями вмісту дієновихкон'югатів у тканинах мозку не встановлено. 

Щодо функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах мозку варто 
зазначити, що 30-ту добу відмічено зниження активності СОД майже у три рази, порівняно з 
однодобовими кроленятами. Однак у той же час активність каталази у мозку була на 
високому рівні – 87,6 % порівняно з показником однодобових кроленят. Активність каталази 
обернено корелює із вмістом гідропероксидів ліпідів (r=-0,57) та позитивно корелює з 
кількістю ТБК-активних продуктів (r=0,52). 

У тканинах серця кролів від народження до 90-добового віку вірогідної різниці у зміні 
вмісту гідропероксидів ліпідів не було виявлено. Однак, спостерігали достовірне (р≤0,05) 
збільшення вмісту ТБК-активних продуктів та дієновихкон'югатів. Було встановлено, що 
існує помірна кореляція між вмістом дієновихкон'югатів та гідропероксидів ліпідів, а також 
сильна – між вмістом дієновихкон'югатів та активністю супероксиддисмутази. 

Впродовж всього дослідного періоду було відміченонайнижчий вміст 
дієновихкон'югатіву найдовшому м'язі спини, порівняно з іншими органами. Слід відмітити, 
що у м'язі, як і у серці кролів, зберігалась тенденція до зниження вмісту ДК з віком. Так, 
наприкінці досліду вміст ДК знизився на 23,5%, відносно однодобових кроленят.У 
найдовшому м’язі спини достовірної різниці між показниками активності СОД не 
встановлено. 
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