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Підвищення біологічної цінності продуктів харчової промисловості, 
зокрема, борошняних кондитерських виробів, є актуальним питанням 
сьогодення. Це пов'язано з тим, що основним компонентом кондитерських 
виробів є борошно пшеничне вищого сорту, тому отримані вироби, містять 
незначну кількість біологічно активних речовин: макро- та мікроелементів, 
харчових волокон. З іншого боку, відомо, що ріпак є однією із найбільш 
продуктивних олійних культур у світовому сільському господарстві. Головними 
відходами маслоекстраційних підприємств ріпаку є жмихи та шроти, які містять 
достатню кількість протеїнів, жирних кислот, у тому числі і есенціальних, та 
антиокислювальних сполук (Низова, Дубовская, 2006). Тобто, використання 
продуктів переробки ріпаку у виробництві кондитерських виробів може 
підвищити їх біологічну цінність. Але використання нових біологічно-активних 
сполук може нести невідомі наслідки. Тому поряд з фізіологічними тестами 
біохімічно визначити ступінь їх негативного впливу на організм можливо в 
умовах індукованого погіршеного стану печінки. Таким чином метою нашої 
роботи було визначення впливу використання деяких ріпаково-борошняних 
продуктів на біохімічні показники білих безпородних щурів в умовах дії СС14. 

Білих нелінійних щурів-самців масою 160-200 г розділили на 5 груп. Перша 
група - щури, які утримувалися на стандартному раціоні 

 



віварія. Щурам 5 групи у корм додавали ріпаковий знежиренний шрот із 

розрахунку 1,6 г на 100 г ваги щурів, щодобово протягом одного місяця 

[Хабриев, 2000]. Щурів 3 та 4 групи годували щодобово протягом одного 

місяця кексами «Столічні» з доданням ріпакової макухи. Загальний вміст 

макухи ріпаку у виробах становив 5% від кількості пшеничного борошна 

вищого сорту, відповідно зменшували кількість борошна (виготовлені 

згідно рецептури «Сборника рецептур мучных кондитерских и булочных 

изделий для предприятий общественного питания», Санкт-Петебургська 

типографія «Наука» РАН, рецептура № 425, с. 242). Щурам 2,4 та 5 груп 

на 14 день після початку годування ріпаковими продуктами робили 

внтрішньоочеревинну ін'єкцію 50% - го розчину СС14. Відповідно через 

2 тижні щурів брали у дослід. В органах щурів визначали активність 

піруватдегідрогенази,2-оксоглутаратдегідрогенази,сукцінатдегідрогенази, 

аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, малонового діаль-

дегіду, відновленного глутатіону, аскорбінової кислоти та ін. 

Отримані данні свідчать про відсутність погіршення показників 

щурів у групах тварин, яким на фоні дії СС14 давали продукти з ріпаку у 

порівнянні з групою хворих тварин (група 2). 


