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Вивчали вплив місячного годування щурів кормом з доданням ріпакових макухи, 
шрота та олії на показники активності піруват- та 2-оксоглутаратдегідрогеназних 
комплексів, сукцинатдегідрогенази, вмісту метаболітів аскорбінової кислоти та 
малонового діальдегіду в їх органах. 
Отримано дані, що кормові добавки з ріпаку викликали різнобічні зміни у 
активності дегідрогеназ оксокислот та сукцінатдегідрогенази в органах щурів. 
Додання до їжі ріпакової макухи зменшувало вміст дегідроаскорбінової кислоти, 
а ріпакової олії викликало підвищення вмісту малонового діальдегіду в печінці 
дослідних щурів. 
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піруват- та 2-оксоглутаратдегідрогеназні комплекси, сукцинатдегідрогеназа, мало-
новий діальдегід 
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Матеріали та методи дослідження

Результати досліджень та їх обговорення
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Резюме
Изучали влияние месячного кормления крыс с добавлением в корм рапсовых 
жмыха, шрота и масла на показатели активности пируват- и 2-оксоглутаратдеги-
дрогеназных комплексов, активности СДГ, содержания метаболитов аскорбино-
вой кислоты и малонового диальдегида в их органах. 
Получено, что кормовые добавки из рапса вызывали разносторонние изменения в 
активности дегидрогеназ оксокислот (ПДК, ОГДК) и СДГ в органах крыс. Добав-
ление к корму рапсового жмыха уменьшало содержание ДАК, а рапсового масла 
вызывало повышение содержания МДА в печени опытных крыс. 

Ключевые слова: рапсовый жмых, рапсовый шрот, аскорбиновая кислота, метабо-
литы, пируват- и 2-оксоглутаратдегидрогеназный комплекс, сукцинатдегидроге-
наза, малоновий диальдегид.
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Summary
The effect of the monthly feeding of rats with adding to the feed of rape grist, fat-free 
grist and oil on the indices of activity of pyruvate- and 2-oksoglutaratedehydrogenaze 



complexes, activity of SDG, the concentrations of metabolytes of ascorbic acid and 
malonic dialdehyde in their organs were studied. 
The scalene changes in activity of dehydrogenases of oksoasids (PDG, OGDK) and SDG 
in the organs of rats were caused by the rape forage additions. There were founded that 
rape  grist adding to the feed decreased the concentration of DAA, and rape oil caused the 
increase of amount of MDA in the liver of the experienced rats. 
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