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Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти
охорони навколишнього середовища

виробництво біогазу за допомогою технології анаеробного 
зброджування, що відповідає не тільки законодавству 
України, але й орієнтоване па міжнародні стандарти.

АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У 
ТКАНИНАХ СЕРЦЯ ГУСЕЙ ПІД ЧАС 
ЕМБРІОНАЛЬНОГО ТА РАННЬОГО 

ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДІВ ОНТОГЕНЕЗУ

Ніколасва Ю .В., здобувай, Здоровцева Л.М., к.б.н., 
Дзюба В. О., студент

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

Характерною особливостю обміну речовин у серцевих 
м’язах є те, що в них головний енергетичний субстрат — 
жирні кислоти. Проте під впливом активних форм Оксигену 
жирні кислоти здатні перетворюватися в продукти 
пероксидації. Підтримка рівноваги між про- і 
антиоксидантами, у першу чергу, здійснюється 
антиоксидантними ферментами.

Метою досліджень було з’ясування динаміки 
антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази (СОД), 
каталази (КАТ) і глутатіонпероксидази (ГПО)) в тканинах 
серця гусей під час переходу від гіпоксії кінця 
ембріонального до гіпероксії початку постпатального 
періоду. Активність антиоксидантних ферментів визначали 
загальноприйнятими методами.

За результатами проведених досліджень СОД-активність 
тканин серця пташенят упродовж досліду монотонно 
зростала і досягла максимального значення наприкінці 
ембріогенезу. Така динаміка активності цього ферменту є 
генетично запрограмованою підготовкою організму птиці до
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оксидативного стресу кінця ембріонального періоду. 
Постнатальний період характеризується на 44 % нижчим 
середнім значенням цього показника, що може бути зумовлено 
компенсаторним механізмом зниження СОД-активності на тлі 
відновленої прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в цих 
тканинах. У серці цей показник має лише слабку тенденцію до 
зниження (г = - 0,383 при у = 0,453).

Вихідна КАТ-активність тканин серця знаходиться на рівні 
середнього значення цього показника за весь період 
дослідження. Подальші зміни КАТ-активності впродовж 
досліду мають коливальний характер із максимальним 
значенням цього показника в 28-добових гусенят. 
Узгодженість змін СОД-активності з КАТ дуже висока (г = 
0,876 при у = 0,022).

ГПО-активність тканин серця впродовж ембріонального 
періоду зросла у 8,07 рази і досягла максимального рівня у 
28-добових ембріонів. У постнатальному періоді коливання 
активності цього ферменту менш виражені. За середнім 
значенням ГПО-активність тканин серця в постнатальному 
періоді в 1,82 рази вища порівняно з ембріональним, а за 
коефіцієнтом варіації -  у 3,69 рази поступається 
ембріогенезу. Отже, перехід від ембріонального до 
постнатального розвитку характеризувався активізацією та 
стабілізацією ГПО. За весь період дослідження тільки ГПО- 
активність має достовірне зростання в часі (г = 0,872 при у = 
0,024).

Таким чином, упродовж другої половини ембріогенезу в 
тканинах серця відбувалась активізація всіх досліджених 
антиоксидантних ферментів. Перехід до постнатального 
розвитку супроводжувався стабілізацією СОД-активності на 
достовірно нижчому рівні та помірною дезактивацією КАТ. 
Водночас ГПО-активність тканин серця в постнатальному 
періоді зростала.
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