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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Для забезпечення основного обміну і процесів 

життєдіяльності організму необхідні мікро- та макроелементи, які входять  

до структури біомолекул, каталізаторів біосинтезу, протеїнів, активних центрів 

ферментів тощо (Finkelstein J. D., 2000; Pappas A. C. еt al., 2006; Surai P. F. & 

Fisinin V. I., 2016; Salman Razvi еt al., 2019). 

Порушення мінерального гомеостазу може призвести до розвитку гіпо- 

або гіперфункції органів і систем, а інколи до патологічних станів та різних 

захворювань у тварин. Необхідно зазначити широкий спектр негативних 

процесів, що протікають в організмі за нестачі таких біологічно активних 

елементів, як Ge, І, Se, S, що беруть участь у забезпеченні низки функцій, 

зокрема, у формуванні імунітету, антиоксидантного захисту, коригуванні 

процесів розвитку та функціонування головного мозку і нервової системи.  

Вони виявляють гепатопротекторну активність, знижують гіпоксію тканин, 

забезпечують фізичний розвиток та ріст організму (Asai K., 1980; 

Chantiratikul A. et al., 2020; Suzuki R. et al., 2020). Вміст Ge, І, Se, S в організмі  

у певних концентраціях постійно контролюється, оскільки відхилення від їхніх 

фізіологічних значень може призвести до негативних змін стану організму 

(Сейфуллина И. И. и соавт., 2012; Cao J. et al., 2014). 

Корекцію фізіологічних процесів та обміну речовин в організмі  

тварин можна здійснювати за допомогою введення до раціону мінеральних  

чи органічних солей вищезазначених біотичних елементів (Соболєв О. І.  

та Льотка Г. І., 2018; Карповський В. І. і співавт., 2013; Iannaccone M. et al., 

2019; Reyes L. et al., 2019). Нині розпочато дослідження біологічної дії мікро-  

та макромінеральних комплексів нового покоління, що поєднують досягнення 

нанотехнології з отриманням надчистих наночастинок Ge, І, Se, S як сполук  

з органічними кислотами (Стойка Р. С., 2017; Лесик Я. В. і співавт., 2017; 

Nefodov O. O. et al., 2019). Наносполуки добре розчинні у воді та наділені 

високою біологічною активністю (цитрати, фумарати, сукцинати), що значно 

підвищують доступність біологічно значущих елементів (Дроник Г. В., 2006; 

Гуліч М. П. і співавт., 2010; Трокоз В. О., 2013; Adegbeye М. et al., 2019). 

Наукові дослідження впливу нанотехнологічних цитратів мікро-  

та макроелементів на фізіологічні системи організму та їх використання  

у тваринництві базуються на концептуальних положеннях В. Г. Каплуненка  

та В. Б. Борисевича, 2008, 2012; Р. С. Федорука і співавт., 2010, 2014; Р. Я. Іскри 

і співавт., 2013, 2016; В. В. Влізла і співавт., 2015, 2018; І. І. Ковальчук  

і співавт., 2014, 2020. У цих роботах висвітлено механізми впливу 

вищезазначених сполук на організм та розроблено теоретичні основи 

можливості їх застосування для корекції фізіологічних процесів у тварин. 

Однак, використання продуктів нанотехнології в тваринництві  

та ветеринарії все ще перебуває на початковому етапі (Влізло В. В. і співавт., 

2018; Ніщеменко М. П. і співавт., 2018; Emara S., 2019). Тому дослідження 

фізіологічних механізмів впливу нанохелатних розчинів цитратів мікро-  

та макроелементів на організм різних видів тварин є актуальним. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано як складову частину наукових досліджень Державного 

науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів  

та кормових добавок за держбюджетними темами: «Розроблення методів 

контролю якості, безпечності, ефективності ветеринарних лікарських засобів, 

кормів і кормових добавок та методів контролю залишків діючих речовин 

ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження» (номер 

державної реєстрації 0114U001925) і «Розробка та впровадження системи 

контролювання безпечності кормових добавок для тварин та навколишнього 

середовища у відповідності до міжнародних вимог» (номер державної 

реєстрації 0117U000948). 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – вивчити дію 

добавок лимонної кислоти та водних розчинів Ge, І, Se, S цитратів, отриманих 

методом нанотехнології, на фізіологічні процеси в організмі тварин  

і експериментально обґрунтувати рекомендації щодо їх застосування  

у ветеринарній медицині та тваринництві. 

Для досягнення мети було виконано такі завдання: 

– дослідити фізіологічні процеси в організмі щурів за динамікою 

біохімічних показників крові у поколіннях F0, F1, F2 та розвиток сенсорно-

рухових і адаптивно-етологічних реакцій щуренят у поколіннях F1 і F2  

за впливу добавки лимонної кислоти; 

– з’ясувати репродуктивну здатність самиць щурів у поколіннях F0 і F1  

та ембріональний і фетальний розвиток щуренят у поколіннях F1, F2 за дії 

добавки лимонної кислоти; 

– дослідити мікроструктуру печінки та селезінки самиць щурів за дії 

добавки лимонної кислоти; 

– встановити відмінності біологічної дії Ge цитрату в різних дозах  

на організм щурів різного віку, фізіологічного стану, покоління та статі; 

– дослідити обмінні процеси в організмі самиць і самців щурів  

у поколіннях F1, F2 і F3 за впливу Ge цитрату в різних дозах; 

– з’ясувати вплив Ge цитрату в різних дозах на репродуктивну функцію 

самиць щурів у поколіннях F1, F2, F3; 

– встановити вплив Ge цитрату в різних дозах на ембріональний, 

фетальний і постнатальний розвиток щуренят у поколіннях F2, F3, F4; 

– дослідити сенсорно-рухові рефлекси та етологічні реакції молодих 

щурів у поколіннях F2 і F3 за дії Ge цитрату в різних дозах; 

– дослідити процеси обміну протеїнів та ліпідів, а також активність 

гіпофіз-тиреоїдної системи в організмі щурів за впливу нанотехнологічного  

І цитрату та його комплексу з Se, S цитратами; 

– з’ясувати вплив комплексної суміші І, Se та S цитратів у різних дозах  

на процеси обміну протеїнів, ліпідів та активність щитоподібної залози  

в організмі курчат-бройлерів; 

– провести апробацію виробничої ефективності застосування 

нанотехнологічних І, Se, S цитратів у птахівництві. 
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Об’єкт дослідження – фізіологічні процеси в організмі тварин за дії 

добавок лимонної кислоти та Ge, І, Se, S цитратів нанотехнологічних. 

Предмет дослідження – репродуктивна функція самиць щурів,  

сенсорно-рухові й адаптивно-етологічні рефлекси, постнатальний розвиток, 

мікроструктура печінки та селезінки потомства; показники обміну мінеральних 

речовин, протеїнів, ліпідів, гормональна активність щитоподібної залози  

у щурів та курчат-бройлерів. 

Методи дослідження: фізіологічні, онтогенетичні (пренатальний, 

постнатальний онтогенез), гематологічні (кількісний і якісний склад клітинних 

елементів крові), біохімічні (активність ензимів, показники обміну протеїнів, 

ліпідів, мінеральних речовин та гормонального фону), морфометричні, 

гістологічні та статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше доведено високу 

фізіологічну активність мікроконцентрації лимонної кислоти, а також Ge, І, Se, 

S цитратів, одержаних методами нанотехнології, у щурів і курчат-бройлерів, 

встановлено малі, середні та великі дози Ge для щурів і І цитратів для щурів  

і курчат-бройлерів. 

З’ясовано фізіологічні механізми дії добавок лимонної кислоти і Ge 

цитрату нанотехнологічного на репродуктивну здатність самиць щурів трьох 

поколінь, їх вплив на внутрішньоутробний і постнатальний розвиток приплоду, 

формування адаптивно-етологічних реакцій у різні періоди росту й розвитку 

організму. 

Уперше визначено статеві і вікові відмінності дії Ge цитрату 

нанотехнологічного на формування та розвиток сенсорно-адаптаційних реакцій 

організму щурів, його позитивну залежність від тривалості застосування 

сполуки. 

Доведено відмінності біологічної дії добавок лимонної кислоти та Ge і I 

цитратів нанотехнологічних у щурів, вплив цих сполук на розвиток внутрішніх 

органів, їх морфологічні зміни. 

Уперше встановлено вікові відмінності впливу різних доз 

нанотехнологічного Ge цитрату за умов щоденного його застосування щурам 

трьох поколінь. Доведено стимулюючу дію Ge у дозі 20 і 200 мкг/кг м. т.  

на тривалість життя щурів. 

Уперше доведено фізіологічну активність нанотехнологічного І цитрату  

в організмі щурів, визначено відмінності впливу різних мікродоз цієї сполуки 

на фізіологічні процеси в організмі. 

Визначено співвідношення І, Se, S цитратів нанотехнологічних  

і експериментально доведено їхню комплексну біологічну дію в різних 

концентраціях у курчат-бройлерів, що забезпечує вищий рівень їх збереженості 

та продуктивності. 

Експериментально обґрунтовано фізіологічну ефективність 

нанотехнологічного комплексу І, Se і S цитратів у бройлерному птахівництві. 

Сформульовано нові методологічні підходи комплексної оцінки 

фізіологічних і біохімічних процесів в організмі дослідних тварин за дії добавок 

лимонної кислоти та Ge, І, Se і S цитратів нанотехнологічних з використанням 
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сучасних методів досліджень крові, тканин, органів і систем у кількох поколінь 

щурів. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

біологічної дії мікродобавки лимонної кислоти можуть використовуватися  

для обґрунтування способів коригування фізіолого-біохімічних процесів  

і підвищення інтенсивності росту організму в багатоплідних тварин. 

Одержані результати впливу Ge цитрату нанотехнологічного у різних 

дозах на перебіг фізіологічних процесів, репродуктивну функцію самиць щурів, 

розвиток ембріонів та плодів мають практичне значення щодо подальшої 

експериментальної апробації його у мінімально ефективних дозах  

для підвищення плодючості у багатоплідних сільськогосподарських тварин. 

Визначено малі, середні та великі дози Ge цитрату нанотехнологічного,  

які можуть використовуватися для розроблення нових ветеринарних препаратів 

і лікарських засобів з корекції функціональної активності репродуктивної  

та імунної систем, профілактики гіпогалактії у багатоплідних самиць сільсько-

господарських тварин. 

Результати проведених досліджень увійшли до методичних рекомендацій 

«Застосування Гермакап суміші кормової наномікроелементної у птахівництві» 

(Коцюмбас І., Величко В., Каплуненко В., Авдосьева І., Тесарівська У. та ін., 

Львів, 2016). 

Результати експериментальних досліджень фізіологічного впливу 

нанотехнологічних І, Se, S цитратів на організм тварин апробовано  

у виробничих умовах на значному поголів’ї курчат-бройлерів (20 тис. голів)  

за сучасних технологій ведення тваринництва. 

Нанотехнологічний І цитрат та його поєднання з Se і S цитратами 

рекомендовано для застосування у бройлерному птахівництві для профілактики 

розладів травлення та підвищення збереженості поголів’я у період вилучення  

з раціону кокцидіостатиків. 

Основні положення дисертації впроваджено в навчальний процес  

і науково-дослідну роботу кафедр: нормальної і патологічної фізіології імені 

С. В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; біохімії і фізіології тварин 

імені академіка М. Ф. Гулого Національного університету біоресурсів  

і природокористування України; фізіології та біохімії сільськогосподарських 

тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету; біології 

та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено аналіз 

наукової літератури за темою роботи, сформовано плани наукових досліджень, 

розроблено етапи та їх календарні графіки, методи і схеми проведення дослідів. 

Організовано і виконано експериментальну частину досліджень та статистичне 

опрацювання їх результатів. Формулювання наукової проблеми, теми  

і програми науково-дослідної роботи, узагальнення одержаних результатів 

виконано автором з методичною допомогою наукового консультанта. 
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Апробація результатів дисертації. Результати досліджень та основні 

положення дисертації доповідалися й отримали загальне схвалення на: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізіології 

тварин» (м. Одеса, 2016 р); науковому симпозіумі з міжнародною участю 

«Zootechnycal science – an important factor for the european type of the agriculture» 

(с. Максимівка, Республіка Молдова, 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості  

та застосування» (м. Львів, 2017 р.); спільній щорічній зустрічі Німецького 

товариства мінералів та мікроелементів (GMS) з компанією Zinc-UK  

«Цинк та інші перехідні метали в галузі охорони здоров’я та хвороб»  

(м. Аахен, Федеративна Республіка Німеччина, 2017 р.); Міжнародній науково- 

практичній конференції, присвяченій 95-річчю Інституту експериментальної 

ветеринарії імені С. М. Вишелесского (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективы и актуальные 

проблемы развития высокопродуктивного молочного и мясного скотоводства» 

(м. Вітебськ, Республіка Білорусь, 2017 р.); науково-практичній конференції 

«Молодь і поступ біології» (м. Львів, 2017 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин» (м. Чернігів, 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы 

лечения и профилактики болезней молодняка», (м. Вітебськ, Республіка 

Білорусь, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (м. Львів, 

2018 р.); Центрально та Східно-європейській конференції з питань охорони 

здоров’я та навколишнього середовища (м. Краків, Республіка Польща, 

2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті 

академіка Ю. І. Кундієва «Актуальні питання сучасної мікроелементології» 

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ветеринарні 

препарати: розробка, контроль якості та застосування» (м. Львів, 2019 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы лечения  

и профилактики болезней молодняка» (м. Вітебськ, Республіка Білорусь, 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «45 de ani de învățământ 

superior medical veterinar dîn Republica Moldova» (м. Кишинів, Республіка 

Молдова, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 

100-річчю створення кафедри хімії та 90-річчю від дня народження професора 

Кононського Олексія Івановича «Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти 

тваринництва» (м. Біла Церква, 2020 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини  

та ветеринарно-санітарної експертизи» (м. Дніпро, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 48 наукових 

працях, з яких 23 статті у наукових фахових виданнях України, у тому числі 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті у наукових 

виданнях інших держав, 3 статті в інших наукових виданнях, методичні 

рекомендації, 4 технічні умови України та 15 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 470 сторінках. 

Робота складається з анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів  
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і методів досліджень, результатів експериментальних досліджень, аналізу 

та узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву, 

списку використаних джерел і додатків. Робота ілюстрована 99 таблицями 

та 21 рисунком. Список літератури містить 725 наукових джерел, з них 

480 латиницею. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи досліджень. Дисертацію виконано у 2015–2021 рр. 

у Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних 

препаратів та кормових добавок. Окремі дослідження проведено у лабораторії 

екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН 

та на кафедрі нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії 

Львівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 

Виробничу перевірку продуктивної ефективності нанотехнологічних 

І, Se, S цитратів з використанням курчат-бройлерів проведено у приватному 

господарстві ТОВ «ВІВІВАЛ» (м. Пустомити Львівської області). 

Утримання та використання щурів і курчат-бройлерів під час досліджень 

здійснювали з дотриманням загальних етичних принципів експериментів 

на тваринах згідно Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» (15.12.2009. Відомості ВР, 2010, № 9), Директиви 2010/62 ЄС, 

Наказу МОН України від 01.03.2012, № 249. 

Для експериментальних досліджень використовували цитрати 

елементів (Ge, І, Se, S), отриманих методом нанотехнології (Косінов М. В. 

та Каплуненко В. Г., 2009, 2017). Синтез цитратів вказаних елементів 

проведено у ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології», м. Київ. У роботі також 

використано харчову лимонну кислоту, виготовлену відповідно до ДСТУ ГОСТ 

908:2006 «Кислота лимонна моногідрат харчова». 

Дослідження виконано за загальною схемою, наведеною на рис. 1. 

Експериментальні дослідження проведено в умовах віварію Державного 

науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів 

та кормових добавок на самицях і самцях лабораторних щурів лінії Вістар, 

а також на курчатах-бройлерах кросу ROSS-308. Тварини, які перебували 

в стандартних умовах утримання та годівлі з природним світловим режимом 

день/ніч, розчини досліджуваних сполук, воду і корм отримували ad libitum. 

У методологічну основу роботи з вивчення дії добавок лимонної кислоти 

та Gе І, Se та S цитратів нанотехнологічних на організм тварин покладено 

методичні рекомендації, викладені в довіднику «Доклінічні дослідження 

ветеринарних лікарських засобів» (Коцюмбас І. Я., 2006). 

Дослідження постнатального росту і розвитку щуренят проводили 

в першій половині дня, що, за даними літератури, узгоджується з залежністю 

основних фізіологічних процесів і фармакологічною активністю прийнятих до 

дослідження лікарських речовин від циркадних ритмів (Стефанов О. В., 2001). 
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На першому етапі проводилося вивчення фізіологічних процесів  

в організмі лабораторних щурів за введення до питної води лимонної кислоти. 

В досліді використано 156 щурів обох статей і 152 плоди. 

Щурам-самицям у період фізіологічного і статевого дозрівання, 

запліднення, вагітності та вигодовування потомства, випоювали водний розчин 

лимонної кислоти в концентрації 80 мг/л (F0, F1, F2). З тварин покоління  

F0, підібраних за принципом аналогів, було сформовано контрольну і дослідну 

групи по 8–9 тварин у кожній. У віці 3–3,5 місяця самиць спаровували  

і отримували покоління F1, а від самиць покоління F1, – потомство покоління F2. 

Для спаровування використовували статевозрілих самців, віком вісім місяців, 

яким випоювали питну воду без лимонної кислоти. 

Контроль за заплідненням самиць встановлювали шляхом дослідження 

вагінальних мазків, першим днем вагітності вважали день виявлення в мазку 

сперматозоїдів. На 21 добу вагітності по 4–5 самиць з покоління F0 та F1 

контрольних і дослідних груп зважували, оцінювали їхній клінічний стан  

і проводили евтаназію під наркозом СО2 методом миттєвої декапітації. 

Розтинали черевну порожнину, вирізали яєчники і матку і переносили їх  

із плодами в чашки Петрі. В яєчниках підраховували кількість жовтих  

тіл вагітності. Розрізали роги матки по зовнішньому краю, звільняли плоди  

від навколоплідних оболонок і відокремлювали від плаценти. Підраховували 

кількість місць імплантації, живих і мертвих плодів, зважували їх, визначали 

краніокаудальні розміри і оглядали під збільшувальним склом з метою 

виявлення зовнішніх аномалій розвитку (Шаторна В. Ф. і співавт., 2014). 

Самців покоління F1, F2 у віці 4–4,5 місяця під наркозом декапітували 

аналогічно самицям. У самиць і самців під час декапітації відбирали зразки 

крові і визначали такі показники: кількість еритроцитів і лейкоцитів, величину 

гематокриту, концентрацію гемоглобіну, середній об’єм одного еритроцита, 

середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середню концентрацію гемоглобіну  

в еритроциті – за допомогою гематологічного аналізатора Mythic 18 Vet, 

лейкограму – шляхом мікроскопії мазків крові, зафарбованих барвником 

Романовського-Гімза (Влізло В. В. і співавт., 2012). 

В сироватці крові щурів визначали біохімічні показники, зокрема 

активність АлАТ, АсАТ, ЛФ, вміст креатиніну, сечовини, загального протеїну, 

альбуміну, Са, Р, триацилгліцеролів, сіалових кислот, сироваткового Fe, 

загальну залізозв’язувальну здатність сироватки крові – за допомогою 

напівавтоматичного біохімічного аналізатора HumaLyzer 3000 з використанням 

стандартизованих наборів «Human Diagnostics Worldwide» (Німеччина). 

Вивчаючи характер обміну Fe, визначили розрахунковим методом такі 

показники: ненасичена залізозв’язувальна здатність сироватки крові і відсоток 

насичення трансферину Fe (використовували величину сироваткового Fe  

у крові та загальну залізозв’язувальну здатність сироватки крові). Визначення 

показників крові, зокрема супероксиддисмутази, каталази, глутатіон-

пероксидази, циркулюючих імунних комплексів, гексоз, зв’язаних  

з протеїнами, церулоплазміну та імуноглобулінів проводили за відповідними 

методиками, прописаними у довіднику (Влізло В. В. і співавт., 2012). У крові 
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визначали сироватковий рівень молекул середньої маси (Габриэлян Н. И.  

и соавт., 1985). Визначали масу і коефіцієнти мас внутрішніх органів 

(Елизарова О. Н. и соавт., 1974). Від самиць контрольної та дослідної груп 

відбирали зразки органів, фіксували в 10 % нейтральному формаліні, заливали  

в парафін і фарбували гематоксиліном Бемера для проведення гістологічних 

досліджень (Волкова О. В. і співавт., 1971). 

Визначали динаміку маси тіла приплоду на 1, 5, 7, 14, 27, 37 добу росту,  

а після відлучення – щодекадно до 127 доби окремо у самиць і самців  

(до запліднення самиць і декапітації самців). 

Формування сенсорно-рухових рефлексів і стан фізіологічного розвитку 

нервової системи у щуренят оцінювали за відповідними тестами (Буреш Я.  

і співавт., 1991; Коцюмбас І. Я. і співавт., 2006), що вказують на швидкість 

вироблення і прояв життєво необхідних реакцій в період вигодовування  

їх матерями. Реєстрували такі показники: перевертання на рівній поверхні, 

негативний геотаксис, маятниковий рефлекс, уникнення обриву, уникнення 

обриву з візуальним стимулом, м’язова сила та перевертання в повітрі. 

Орієнтувально-пізнавальні інстинкти та емоційну реактивність вивчали  

в умовах «відкритого поля» на 14, 18 та 40 добу росту і розвитку щуренят 

протягом однієї хвилини. В індивідуальній поведінці тварин реєстрували  

такі акти: амбуляція (локомоція) – поступове переміщення тварини  

по горизонтальній площині; кламбінг (пристінкова вертикальна стійка на задніх 

кінцівках) і рерінг (вільна вертикальна стійка на задніх кінцівках); грумінг – 

кількість вмивань; заглядання у отвори; дефекація – кількість фекальних 

болюсів. 

На другому етапі досліджень вивчали фізіологічні процеси в організмі 

лабораторних щурів за введення per os з водою Ge цитрату в різних дозах.  

В дослідах використано 464 щури обох статей і 624 плоди. У поколінні F1  

з тварин, підібраних за принципом аналогів, було сформовано контрольну і три 

дослідні групи, по 10–13 тварин у кожній, яким у період росту і розвитку 

випоювали Ge цитрат у дозі Ge: I група – 10 мкг/кг м. т., II – 20 і III – 200 мкг/кг 

м. т. У віці 3–3,5 місяця у поколіннях F0, F1, F2 та F3 самиць спаровували  

і продовжували випоювати їм досліджувану сполуку Ge в період запліднення, 

вагітності та вигодовування потомства. З контрольних і дослідних груп  

у поколіннях F1, F2 та F3 на 21 добу вагітності по 3–10 самиць декапітували  

під наркозом СО2, а інші 3–6 самиць покоління F1 (перші і другі пологи),  

F2 – утримувалися на випоюванні Ge цитрату і народжували та вигодовували 

потомство. Також для лабораторних досліджень проводили евтаназію самиць 

контрольної групи покоління F2 після перших пологів та дослідних F2 після 

перших та F1 після других пологів у віці 10 місяців, а самців всіх 

досліджуваних поколінь дослідної і контрольної груп у віці 4–4,5, а покоління 

F2 – у віці 12 місяців. 

Кров для дослідження морфологічних і біохімічних показників відбирали 

у всіх декапітованих тварин. Подальший порядок проведення досліджень  

з щурами обох статей був аналогічний схемі першого етапу досліджень  

з лимонною кислотою, що описано вище. Окрім вищезазначених досліджень,  
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з метою вивчення розвитку внутрішніх органів, 30 плодів щурів четвертого 

покоління фіксували в рідині Буена та проводили їх розтин за методом 

W. Wilson (2014) (Коцюмбас І. Я., 2006). 

На третьому етапі досліджень вивчали біологічну дію І цитрату 

нанотехнологічного та його комплексу з Se, S цитратами у різних дозах  

на організм щурів та курчат-бройлерів. 

Перший дослід цього етапу проводився з використанням 18 самців білих 

щурів лінії Вістар у віці 5 місяців, які були поділені за принципом аналогів  

на контрольну і дві дослідні групи, по шість тварин у кожній. Тваринам  

I і II дослідних груп до питної води щоденно, впродовж 40 діб додавали водний 

розчин І цитрату, отриманим методом нанотехнології. Щурам першої групи 

випоювали І цитрат у дозі І – 24 мкг/кг м. т., другої групи – 240 мкг/кг м. т. 

Евтаназію щурів, взяття крові та внутрішніх органів для дослідження 

проводили на 40 добу випоювання І цитрату нанотехнологічного. 

У другому досліді використано 30 самців щурів у віці 5 місяців, що були 

поділені на контрольну і чотири дослідні групи, по шість тварин у кожній. 

Тваринам I–IV дослідних груп до питної води додавали водний розчин суміші  

І, Se та S у масових співвідношеннях 10:1:5 у вигляді цитрату, отриманого 

методом нанотехнології. Дозування цитратів цих елементів проводили  

за концентрацією І у питній воді у дозах: 2,4 мкг/кг м. т., 24, 240, 2400 мкг/кг 

м. т. Самці контрольних та дослідних груп цього етапу утримувалися  

на збалансованому раціоні з вільним доступом до гранульованого комбікорму 

та питної води. Випоювання нанокомплексу макро- та мікроелементів 

проводили щоденно протягом 40 діб з визначенням абсолютних і відносних 

показників динаміки змін маси тіла тварин порівняно з початковим періодом  

та контрольною групою. На 40 добу випоювання цитратів проводили 

прижиттєве зважування і забій щурів та відбирали кров для морфологічних  

і біохімічних досліджень. У самців контрольних та дослідних груп визначали 

показники маси внутрішніх органів та коефіцієнтів їх мас як відношення маси 

органа в грамах до маси тіла тварини в кілограмах (Елизарова О. Н. и соавт., 

1974). 

У гепаринізованій крові, відібраній від кожної тварини, визначали  

ті ж показники, що вказані у попередніх дослідах. З біохімічних показників 

сироватки крові визначали активність АлАТ, АсАТ, лужної фосфатази,  

вміст креатиніну, сечовини, альбуміну, триацилгліцеролів, холестеролу, Ca,  

Р неорганічного. Крім того, досліджували рівень тиреоїдних гормонів: 

тироксину (T4 вільний), трийодтироніну (Т3 вільний), тиреотропного гормону 

(ТТГ), тиреоглобуліну (ТГ), тиреоїд-специфічних антитіл до тиреоглобуліну 

(АТТГ) та пероксидази (АТПО) за допомогою імуноферментного методу  

з використанням наборів «Алкор-Био» (м. Санкт-Петербург). 

У третьому досліді використано 90 курчат-бройлерів обох статей. 

Вивчався вплив І, Se, S цитратів на фізіологічні процеси в організмі курчат-

бройлерів за наявності та відсутності кокцидіостатика в комбікормі.  

У добовому віці з птиці сформували дві контрольні (КI, КII) і сім дослідних 

груп (ДІ–ДVІI), по 10 особин у кожній. Курчат утримували на підлозі,  
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як підстилку використовували стружку з деревини. Загальна площа 

виробничого приміщення у віварії Державного науково-дослідного 

контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок 32,5 м2  

з об’ємом 81 м3 була розділена на дев’ять секцій. Тривалість освітлення 

становила 18–24 год/добу і залежала від віку птиці. Використовувалися  

як природні, так і штучні джерела освітлення. Повітрообмін у приміщеннях 

забезпечувався примусовою вентиляцією і регулювався залежно від віку  

та маси птиці. Відповідно до технологічної карти, температурний режим 

становив 33–31 °С у 1–7 доби та знижувався у наступні періоди за схемою:  

8–14 доби – 31–29 °С; 15–21 – 29–27 °С; 22–28 – 27–25 °С; 29–35 – 25–22 °С; 

36–42 – 22–19 °С; 43–48 доби – 19 °С. Підтримування вказаної температури 

забезпечувалося централізованим опаленням, а в перші три тижні додатково, 

для локального обігріву курчат, використовувалися електролампи «Іnfra-Rush». 

Вся птиця одержувала стандартний комбікорм, збалансований за поживними  

і біологічно активними речовинами, рекомендований для даного віку згідно  

з технологією утримання. Воду і корм курчата отримували ad libitum.  

Для курчат-бройлерів І контрольної групи (КI) і п’ятьох дослідних (ДІ–ДV) 

груп в повнораціонні комбікорми «Стартер» і «Гровер» на етапах його 

виготовлення додавали кокцидіостатик «Кокцисан 12 %» (фірма KRKA, 

Республіка Словенія) в дозі 0,5 кг/т. За 12 днів до забою згодовували  

комбікорм «Фініш», у який кокцидіостатик не вносили. Для курчат-бройлерів  

ІІ контрольної групи (КII) і дослідних (ДVІ–ДVІІ) груп кокцидіостатик  

не вносили протягом усього технологічного циклу. Для годівлі птиці 

використовували групові годівниці, розмір і висота, яких залежала від віку. 

Напування забезпечувалося поїлками об’ємом 1 і 6 л відповідно до вікових 

періодів птиці. Курчатам дослідних груп (ДІ–ДVІІ) до води додавали різні 

кількості суміші I, Se, S цитрату з розрахунку відповідно I: ДІ – 5 мкг/л, ДІІ та 

ДVІ – 10, ДІІІ – 20, ДIV – 30, ДV і ДVII – 40 мкг/л води. Впродовж 48-добового 

технологічного періоду щоденно контролювали клінічний стан, захворюваність 

та наявність загибелі курчат і за кожні сім діб проводили індивідуальне  

їх зважування з підрахунком середніх і абсолютних величин маси тіла в кожній 

групі. 

Від птиці контрольних та дослідних груп (по п’ять голів) кров  

для досліджень отримували (з subcrine vein) на 35 добу росту курчат. 

На 13 добу після припинення використання кокцидіостатика (48 доба 

росту) птицю декапітували і, після знекровлення туші, відпрепаровували 

внутрішні органи: печінку, серце, селезінку, тимус, фабрицієву сумку, шлунок, 

визначали їх масу та вираховували коефіцієнти мас цих органів. 

У відібраній при забої гепаринізованій крові визначали вміст гемоглобіну 

гемоглобінціанідним методом, величину гематокриту – методом мікро-

центрифугування. Кількість еритроцитів та лейкоцитів підраховували у камері  

з сіткою Горяєва, лейкограму – шляхом мікроскопії мазків крові, зафарбованих 

барвником Романовського-Гімзи (Влізло В. В. і співавт, 2012). У сироватці 

крові, отриманій методом центрифугування, визначали: масову частку І  

з використанням системи капілярного електрофорезу «КАПЕЛЬ-105М» 
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(Коцюмбас І. Я. і співавт, 2016), а також вміст альбуміну, креатиніну, сечовини, 

триацилгліцеролів, холестеролу, загального Са, неорганічного Р, активність 

АлАТ, АсАТ і рівень тиреоїдних гормонів, методами, що вказані у попередніх 

дослідженнях. 

У четвертому досліді вивчали ефективність використання І, Se, S 

цитратів нанотехнологічних в другий період вирощування курчат-бройлерів  

у виробничих умовах. Господарсько-економічні умови відповідали вимогам, 

встановленим ДСТУ 8219:2015 «Технологічний процес вирощування курчат-

бройлерів». Утримання курчат-бройлерів було підлогове, світловий режим, 

годівля і напування автоматизовані з використанням стандартного 

технологічного обладнання. Курчатам-бройлерам згодовували корми раціону, 

що відповідав нормованій потребі птиці відповідно до віку та рівня 

продуктивності. На початок проведення досліджень у контрольній групі 

налічувалося 19318 курчат, у дослідній – 21170. 

Курчата контрольної групи протягом усього технологічного циклу 

вирощування отримували питну воду, яка подавалася з технологічного 

водопроводу. Птиця дослідної групи з 24 до 48 доби вирощування отримувала 

постійно питну воду також з трубопроводу, до якої додавали через дозатор 

водний розчин І, Se, S цитратів, у співвідношенні елементів, вказаних  

для експериментальних досліджень, що виготовлені ТОВ «Наноматеріали  

і нанотехнології», з розрахунку І у концентрації 5 мкг/л питної води. 

Впродовж 48-добового технологічного періоду вирощування проводився 

щоденний облік збереженості та захворюваності птиці обох груп, вибракування 

та загибелі курчат. Через кожні 3–4 доби, вибірковим зважуванням 100 курчат, 

визначали інтенсивність росту птиці. Технологічний забій курчат провели у віці 

48 діб та обчислили загальний приріст маси тіла курчат дослідної і контрольної 

груп (кг), середню масу тіла одного курчати (г) і його середньодобовий приріст 

(г). 

На 48 добу вирощування птиці з кожної групи, простим вибірковим 

способом проведено відбір п’яти курчат – аналогів за масою тіла з метою 

вивчення клінічного стану і розвитку організму та внутрішніх органів,  

з подальшою їх декапітацією, проведенням фізіологічних і біохімічних 

досліджень крові. У відібраній під час забою гепаринізованій крові визначали 

показники, вказані в попередньому (третьому) досліді з використанням курчат-

бройлерів. Також підраховано кількість спожитого корму та води курчатами 

кожної групи, обчислено конверсію корму у продукцію, визначено кількість  

і відсоток загибелі птиці. 

Отримані результати обробляли статистично з вирахуванням середніх 

арифметичних величин (М), середньої квадратичної похибки (±m) і ступеня 

вірогідності різниці (p) між показниками контрольної і дослідних груп. 

Результати досліджень опрацьовували за методикою, з використанням 

статистичного програмного пакета Statystica 5,0 для Windows XP. Вірогідність 

різниць між показниками оцінювали за t-критерієм Стьюдента з порогами 

вірогідності: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Етап І. Вплив добавки лимонної кислоти на організм щурів F0, F1  

та F2. Репродуктивна здатність самиць щурів F0 та F1 та ембріональний  

і фетальний розвиток щуренят F1, F2 за дії добавки лимонної кислоти. 

Результати проведених досліджень свідчать, що тривале щоденне застосування 

щурам з водою лимонної кислоти у концентрації 80 мг/л у поколіннях F0, F1 у 

період фізіологічного і статевого дозрівання, запліднення і вагітності спричиняє 

певний негативний вплив на відтворювальну здатність організму самиць, 

розвиток ембріонів, плодів і народжуваність щуренят у обох поколіннях. 

Встановлено вірогідне зниження фертильності самиць обох поколінь  

у два рази щодо тварин контрольної групи (F0 – 1,5 % (р<0,05), проти 3,0 %  

у контролі; F1 – 1,25 % (р<0,05), проти 2,5 % у контролі). 

Більше того, встановлено інгібуючий ефект добавки лимонної кислоти  

на дозрівання та овуляцію фолікулів у обох поколіннях, однак, вірогідне 

зменшення кількості місць імплантації ембріонів і народжених живих щуренят 

на 28,8 % (р<0,05) встановлено у поколінні F0 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Жовті тіла вагітності на одну самицю F0, F1 та місця імплантації 

ембріона за дії добавки лимонної кислоти, *р<0,05 

Фізіологічний розвиток щурів F1, F2 за дії добавки лимонної кислоти.  

За впливу добавки лимонної кислоти динаміка маси тіла тварин збільшувалася 

протягом всього підсисного періоду у поколіннях F1 і F2 (табл. 1). 

На першу добу після народження та протягом наступних п’яти діб росту  

і розвитку маса тіла щуренят дослідної групи F1 була нижчою від потомства 

контрольної групи відповідно на 1,6 та 1,9 %. Однак, на 7 добу – збільшувалася 

на 7,5 % (р<0,01) і вищі показники утримувалися до 27 доби. Різниця щодо 

контролю за цим показником становила на 14 добу 9,4 % (р<0,001), на 27 – 

13,0 % (р<0,01). 
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Таблиця 1 

Динаміка маси тіла щуренят у підсисний період до відлучення (г)  

і тривалість вагітності у самиць за дії добавки лимонної кислоти (M±m) 

Доба життя 

Щуренята F1 Щуренята F2 

контрольна, 

n=39 

дослідна, 

n=34 

контрольна, 

n=36 

дослідна, 

n=31 

1 6,1±0,2 6,0±0,2 5,7±0,06 6,7±0,10*** 

5 10,7±0,2 10,5±0,2 9,3±0,1 11,9±0,2*** 

7 13,3±0,2 14,3±0,3** 11,5±0,2 15,1±0,2*** 

14 23,4±0,3 25,6±0,4*** 22,0±0,3 25,3±0,4*** 

27 55,5±0,7 62,7±1,0** 54,2±0,8 61,2±1,1*** 

37 96,5 ±1,3 98,9±1,8 79,6±0,8 97,7±2,3*** 

Тривалість 

вагітності, діб 

самиці F0, n=4 самиці F1, n=4 

21,75±0,25 22,25±0,25 21,5±0,3 22,5±0,3* 

Примітка. **р<0,01; ***р<0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи 

У поколінні F2, у підсисний період, найвищу відмінність цього показника 

у щуренят дослідної і контрольної груп встановлено на 7 добу життя (р<0,001), 

найнижчу – на 27 добу (р<0,001). Значне зростання маси тіла щуренят у самиць 

дослідної групи на 7 добу після народження спостерігалося і в потомства F1. 

Період вагітності у самиць F1 дослідної групи перевищував показники у самиць 

контрольної групи на одну добу. 

Дія добавки лимонної кислоти також проявляє статеві відмінності  

у приростах маси тіла. Так, у самців покоління F2 встановлено вірогідне 

збільшення маси тіла протягом всього часу проведення досліду, у самиць – 

вірогідними були прирости з першої до 47 та з 117 до 127 доби (р<0,05–0,001). 

Вплив добавки лимонної кислоти на біохімічні процеси в організмі щурів 

F0, F1 та F2. Довготривалий термін використання добавки лимонної кислоти 

щурам вказує на зміни метаболічних процесів в організмі самців покоління  

як F1, так і F2, що характеризуються змінами обміну протеїнів і ліпідів.  

Зокрема, встановлено у поколінні F1 збільшення рівня протеїнів (р<0,05)  

та триацилгліцеролів (р<0,01) та зменшення креатиніну (р<0,05). У поколінні  

F2 – збільшення рівня альбуміну (р<0,05) та концентрації Са (р<0,05) і Р 

(р<0,05). 

У самиць змінюються лише показники обміну протеїнів: у поколінні F0 

збільшується альбуміно-глобуліновий коефіцієнт (р<0,01), вміст сечовини 

(р<0,001) та зменшується рівень креатиніну (р<0,05); у F1 – зменшується рівень 

глобулінів (р<0,05). 

Сенсорно-рухові та адаптативно-етологічні реакції щуренят самиць F0 

та F1 за дії добавки лимонної кислоти. Функціонування організму, як єдиного 

цілого, залежить від розвитку нервової системи, яка сприяє вчасному 

формуванню життєво необхідних реакцій. Динаміка розвитку орієнтувально-

пізнавальної активності, зокрема сенсорно-рухових та емоційних рефлексів  

є важливим елементом для подальшої життєздатності особини. 
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Встановлено певний гальмівний вплив добавки лимонної кислоти  

на швидкість формування сенсорно-рухових рефлексів та точної координації 

рухів у щуренят до 18 доби росту і розвитку у поколінні F1. Так, із семи тестів 

на визначення швидкості формування сенсорно-рухових рефлексів та точної 

координації рухів чотири показники є нижчими, порівняно з інтактними 

тваринами, два на рівні контролю і один («уникнення обриву з візуальним 

стимулом») значно вищий порівняно з тваринами контрольної групи, хоча 

статистично не вірогідний. 

У тесті «відкрите поле», на 14 добу життя щуренят, виявлено нижчі  

у 1,7 раза (р<0,05) значення горизонтальної рухової активності. 

На 40 добу у самців, щодо контролю, встановлено вищі значення 

локомоції (р<0,05), кламбінгу (р<0,05) та дослідницької активності (р<0,05),  

у самиць вищим є лише показник рерінгу (р<0,001). За дії добавки лимонної 

кислоти виявлено статеві відмінності показників орієнтувально-пізнавальної, 

рухової та емоційної активності щурів. Зокрема, самиці менш рухливі,  

ніж самці, оскільки у останніх встановлено вірогідно вищі різниці в локомоції 

(р<0,05), однак, нижчим є частота грумінгу (р<0,05). 

У поколінні F2, тваринам, яким випоювали з водою лимонну кислоту  

з семи тестів на визначення швидкості розвитку сенсорно-рухових рефлексів  

і здатності до точної координації рухів два показники є вищими, ніж у тварин 

контрольної групи («перевертання на рівній поверхні» та «маятниковий 

рефлекс»), два – на рівні контролю («уникнення обриву з візуальним стимулом 

та «перевертання в повітрі»), а три – нижчі щодо контролю («негативний 

геотаксис», «уникнення обриву» та «м’язова сила»). У тесті «відкрите поле»  

у щуренят покоління F2 за дії добавки лимонної кислоти на 14 добу більшою  

є горизонтальна рухова активність (р<0,05), а з 18 доби, у період етологічної 

адаптації, швидше формується рерінг (р<0,05). 

У поколінні F2 на 40 добу вірогідних змін у розвитку поведінкових 

рефлексів тварин обох статей щодо контрольних тварин не встановлено, проте, 

виявлено статеву різницю, зокрема у самиць дослідної групи встановлено 

більшу локомоторну активність (р<0,01) та вищий рівень кламбінгу (р<0,05) 

порівняно із самцями. Це вказує на вищі адаптаційні можливості організму 

самиць у поколінні F2 за дії добавки лимонної кислоти, спричинену новими 

елементами незвичних умов «відкритого поля». 

Отже, отримані дані тестувань вказують на неоднаковий характер  

і спрямованість адаптивної дії добавки лимонної кислоти у щурів, що суттєво 

залежить від віку тварини, статі та покоління. 

Етап ІІ. Фізіологічні процеси в організмі щурів за дії Ge цитрату 

нанотехнологічного у різних дозах в поколіннях F1 (перші і другі  

пологи), F2, F3, F4. Гематологічні показники щурів за дії Ge цитрату 

нанотехнологічного в різних дозах. Встановлено виражений вплив Ge цитрату 

на гемоцитопоез у самиць після перших і других пологів, віком 10 місяців 

(табл. 2). 

Зокрема, у крові самиць щурів, після перших пологів, за дії Ge у дозах  

20 та 200 мкг/кг м. т. і других пологів, за дії 20 мкг/кг м. т. встановлено 
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вірогідно вищі, ніж у інтактних тварин, кількість еритроцитів (р<0,05, р<0,01), 

рівень гемоглобіну (р<0,05, р<0,01), показник гематокриту (р<0,05), середня 

концентрація гемоглобіну в еритроциті (р<0,05, р<0,01) та середній вміст 

гемоглобіну в еритроциті (р<0,05). За впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., другі 

пологи – вищими, ніж у тварин контрольної групи, є рівень гемоглобіну 

(р<0,01) та показник гематокриту (р<0,05). 

Таблиця 2 

Морфологічні показники крові самиць щурів F1 і F2  

після перших та других пологів у період застосування Ge цитрату 

нанотехнологічного в різних дозах (M±m, n=5) 

Показник 

Група 

контрольна 

F2 після 

перших 

пологів 

дослідні 

самиці F2 після перших 

пологів 

самиці F1 після других 

пологів 

II – Ge  

20 мкг/кг 

м. т.  

III – Ge  

200 мкг/кг 

м. т.  

II – Ge  

20 мкг/кг 

м. т.  

III – Ge  

200 мкг/кг 

м. т.  

Еритроцити, Т/л 6,9±0,12 7,6±0,03* 7,7±0,24* 7,6±0,01** 6,7±0,20 

Гемоглобін, г/л 137,0±1,50 159,5±4,80* 158,0±2,50** 160,0±3,50** 162,7±1,70** 

Гематокрит, л/л 0,37±0,04 0,42±0,01* 0,40±0,004* 0,41±0,01* 0,43±0,02* 

Середня 

концентрація 

гемоглобіну  

в еритроциті, г/дл 

36,8±0,22 38,4±0,36* 39,8±0,29** 38,9±0,23* 36,3±0,50 

Середній вміст 

гемоглобіну  

в еритроциті, пг 

19,8±0,18 20,9±0,30* 20,7±0,20* 21,0±0,43 23,2±1,36 

Середній об’єм 

еритроцитів, мкм3 
53,9±0,82 54,5±0,83 51,9±0,87 54,2±2,50 63,9±3,92 

Лейкоцити, Г/л 12,5±1,40 11,6±1,70 8,0±0,47* 8,8±0,09 6,6±0,4* 

Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
26,7±1,80 20,0±0,79* 20,0±1,16* 19,0±0,63* 21,3±1,30 

Лімфоцити, % 65,3±1,30 72,5±1,50* 75,3±2,90* 74,0±1,20** 73,3±0,67** 

Моноцити, % 2,7±0,67 4,2±0,50 4,7±0,67 6,0±0** 2,0±0 

Еозинофіли, % 4,7±1,80 3,0±0,60 03,3±0,67 1,0±0,60 3,3±0,67 

Базофіли, % – – – – – 

Примітка. Вірогідність результатів стосовно контрольної групи: *р<0,05; 
**р<0,01. 

На відміну від еритроцитів, лейкоцити крові реагують на вплив сполуки 

Ge інакше. Встановлено меншу їх кількість у тварин обох дослідних груп за дії 

Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. (р<0,05). Щодо відсоткового співвідношення різних 

типів лейкоцитів, то встановлено вірогідно більший відносний показник 

кількості лімфоцитів у тварин всіх дослідних груп (р<0,05, р<0,01), моноцитів  

у самиць F1 після других пологів за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. (р<0,01)  

та менший – нейтрофілів (р<0,05, р<0,01) у тварин всіх дослідних груп, окрім 
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самиць F1 після других пологів за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., де різниця має 

лише тенденцію до зменшення. 

Ge цитрат також впливає на біохімічні процеси, про що свідчать зміни 

показників обміну протеїнів, зокрема, його загальний вміст в сироватці крові 

самиць всіх дослідних груп є нижчим від показників тварин контрольної групи, 

але у самиць F1 за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. після других пологів його 

відсоток має тенденцію до збільшення на 4,4 %. Слід зазначити, що за дії вищої 

дози Ge, 200 кг/кг м. т., результати мають статистично вірогідне підтвердження 

і є нижчими: у самиць F2 після перших пологів – на 5,6 % (р<0,05) і самиць  

F1 після других пологів – на 4,6 % (р<0,05). 

Рівень альбумінів у сироватці крові тварин всіх дослідних груп є вищим 

порівняно з показниками інтактних самиць. Зокрема, у тварин F2 після перших 

пологів: за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. на 42,8 %, за дії вищої дози Ge, 

200 мкг/кг м. т. – на 29,0 % (р<0,05) та F1 після других пологів: за дії Ge у дозі 

200 мкг/кг м. т. на 40,7 % (р<0,05), 200 мкг/кг м. т. – на 46,0 % (р<0,001). 

У крові самиць за впливу Ge цитрату в обох дозах рівень глобулінів  

є нижчим, ніж у контролі. Так, у тварин за дії Ge, у дозі 20 мкг/кг м. т. перші 

пологи – на 19,5 % (р<0,01), у дозі 200 мкг/кг м. т. перші пологи – на 24,3 % 

(р<0,01), у дозі 20 мкг/кг м. т. другі пологи – на 25,7 % (р<0,05), у дозі 

200 мкг/кг м. т. другі пологи – на 32,0 % (р<0,001). Співвідношення альбумінів  

і глобулінів у сироватці крові самиць щурів усіх дослідних груп є більшим  

або наближеним до одиниці. 

Вивчаючи активність амінотрансфераз у сироватці крові тварин, можемо 

відзначити, що статистично вірогідні результати отримано лише у самиць F1 

після других пологів за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., де різниця активності 

АсАТ щодо інтактних особин становила 18,7 % (р<0,05). 

Слід зазначити нижчі показники активності лужної фосфатази у крові 

тварин за впливу Ge, у дозі 20 і 200 мкг/кг м. т. перші пологи, відповідно  

на 63,9 (р<0,01) і 40,6 %, та за впливу Ge, у дозі 20 і 200 мкг/кг м. т. другі 

пологи, відповідно на 57,8 (р<0,01) та 41,3 % (р<0,01). 

У всіх тварин, яким випоювали з водою Ge цитрат, рівень сечовини  

в крові є нижчим від показників тварин контрольної групи і діапазон різниць 

щодо інтактних тварин становить від 25,7 до 43,6 % (р<0,05, р<0,01). Оцінка дії 

сполуки Ge на організм щурів за показником рівня креатиніну в сироватці крові 

свідчить про його вищий вміст у самиць за впливу Ge, у дозі 20 мкг/кг м. т., 

перші пологи – на 45,8 % (р<0,001), а за дії тієї ж дози другі пологи – на 25,8 % 

(р<0,001), порівняно з показниками у тварин контрольної групи. У сироватці 

крові тварин за впливу Ge, у дозі 200 мкг/кг м. т., перші пологи, рівень 

креатиніну залишається вищим, як у попередніх групах і цей відсоток 

становить 26,5 часток (р<0,01). Проте після двох пологів у самиць щурів за дії 

Ge, у дозі 200 мкг/кг м. т. його рівень є нижчим на 2,4 % від тварин контрольної 

групи. 

За впливу Ge цитрату вміст речовин середньої молекулярної маси  

в сироватці крові у самиць всіх дослідних груп є менший, ніж у тварин 

контрольної групи. Найбільшою різницею щодо інтактних тварин відзначається 
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цей показник у самиць F1 після других пологів за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., 

19,3 % (p<0,001). У тварин решти груп відзначено різницю в межах від 4,9 до 

6,2 % (p<0,001). 

У самців вплив Ge цитрату на морфологічні та біохімічні процеси  

в крові найяскравіше демонструють зміни у однорічних особин. За відсутності 

інтактних тварин однорічного віку, проведено порівняння показників чотири-  

і 12-місячних тварин, яким задавали аналогічні дози Ge цитрату. 

За дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. встановлено підвищення числа еритроцитів 

(p<0,01), рівня гемоглобіну (p<0,05) та середньої концентрації гемоглобіну  

в еритроцитах (p<0,01), у дозі 200 мкг/кг м. т. нижчим є показник гематокриту 

(p<0,01), а на тлі невірогідних змін числа лейкоцитів, встановлено збільшення 

відсотка нейтрофілів (p<0,001) та зменшення лімфоцитів (p<0,01). Середній 

об’єм еритроцитів є нижчим у тварин обох груп (p<0,01). 

Встановлено зміни в обміні протеїнів, що характеризуються вищим 

рівнем глобулінів (р<0,05, р<0,001), але нижчим – альбумінів (р<0,001)  

та їх коефіцієнтів (р<0,05, р<0,01) на тлі незначного зменшення рівня протеїну 

загального (табл. 3). 

Таблиця 3 

Біохімічні показники сироватки крові самців щурів F2 у період 

застосування Ge цитрату нанотехнологічного у різних дозах (M±m, n=5) 

Показник 

Дослідна група 

II – Ge 20 мкг/кг м. т. III – Ge 200 мкг/кгм. т. 

4 місяці 12 місяців 4 місяці 12 місяців 

Альбумін, г/л 40,20±1,04 22,43±1,41*** 35,73±0,66 28,02±0,49*** 

Глобуліни, г/л 36,90±3,10 49,35±2,00* 30,33±1,54 39,50±0,54*** 

А/Гк, ум. од. 1,11±0,11 0,46±0,05** 1,19±0,07 0,71±0,02*** 

Загальний протеїн, г/л 75,43±2,39 71,8±1,0 68,36±1,9 67,5±0,8 

АлАТ, од./л 79,18±4,89 80,6±11,7 78,80±3,82 72,8±7,2 

АсАТ, од./л 221,03±13,10 168,4±11,2* 193,90±5,38 204,3±14,6 

ЛФ, од./л 509,68±39,36 394,2±92,7 760,85±17,11 429,3±39,9*** 

Сечовина, ммоль/л 5,58±0,38 10,6±0,4*** 4,70±0,09 4,9±0,3 

Креатинін, мкмоль/л 62,88±3,02 69,8±2,4 59,74±2,40 62,4±1,5 

МСМ, ум. од 0,83±0,02 1,06±0,02*** 0,82±0,04 1,16±0,02*** 

Примітка. Вірогідність результатів щодо 4-місячних самців відповідних 

(ІІ і ІІІ) дослідних груп: *р<0,05;**р<0,01; ***р<0,001 

Також спостерігається зниження функціонування ферментних систем, 

зокрема активності АсАТ (р<0,05) у самців за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т.  

та ЛФ (р<0,001) – за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. Вірогідно вищий вміст 

сечовини (р<0,001) в сироватці крові однорічних тварин за дії Ge у дозі 

20 мкг/кг м. т. засвідчує зміни у функціонуванні нирок та печінки. Вплив Ge 

цитрату у щурів обох дослідних груп характеризується вірогідним збільшенням 

вмісту речовин середньої молекулярної маси в сироватці крові (р<0,001). 

Вплив Ge цитрату нанотехнологічного у різних дозах на ембріональний, 

фетальний і постнатальний розвиток щурів. Проведені дослідження 

тривалого, протягом чотирьох поколінь, впливу Ge цитрату на перебіг 



19 

 

вагітності і розвиток ембріона та плода, а також його органів і систем, вказують 

на можливість безпечного використання Ge цитрату, як сполуки, яка не змінює 

фізіологічних показників розвитку ембріонів та плодів щурів. 

Більше того, встановлено стимулюючий ефект Ge цитрату на дозрівання 

та овуляцію фолікулів та високий рівень імплантації ембріонів у поколінні 

тварин F2 та F3 за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. Зокрема, у тварин 

контрольної групи їх кількість становить 9,7–9,5 шт., а за впливу вищої 

досліджуваної дози – 11,2 та 11,3 шт., що більше, ніж у контрольних самиць 

відповідно на 15 (p<0,05) та 19 % (p<0,001) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Жовті тіла вагітності на одну самицю F1–F3 та місця імплантації 

ембріона, за дії Ge цитрату нанотехнологічного у різних дозах, *р<0,05; 
***р<0,001 

Також встановлено у тварин дослідних груп більшу кількість живих 

плодів на одну самицю на 16–19 % (p<0,05, p<0,001) у поколінні тварин F2 та F3 

за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. 

Результати вивчення репродуктивної здатності самиць підтверджують 

дані, отримані за дослідження ембріонального і фетального розвитку (рис. 4). 

Встановлено більшу кількість новонароджених щуренят за дії Ge у дозі 

200 мкг/кг м. т. Цей показник є вищим щодо тварин контрольної групи у всіх 

поколіннях, однак, вірогідно значуще підтвердження мають дані у поколінні F1, 

другі пологи і F2, де він є відповідно більшим на 23,7 (p<0,05) та 37 % (p<0,05), 

ніж у тварин контрольної групи. 

Встановлено, що у самиць обох дослідних груп у поколінні F2 за дії Ge  

у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т. збільшилася тривалість вагітності у тварин, 

зокрема, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. – на 4,9 % (p<0,05), а Ge у дозі 

200 мкг/кг м. т. – на 3,6 % (p<0,05). 
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Рис. 4. Новонароджені щуренята від самиць F1 та F2 за дії Ge цитрату 

нанотехнологічного у різних дозах, *р<0,05 

Ріст і розвиток організму щурів F2 і F3 за дії Ge цитрату у різних дозах. 

Середня маса тіла новонароджених щуренят у поколінні F2 (перші пологи)  

за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. є вищою щодо тварин контрольної групи  

на 11,5 % (p<0,05). Однак, у самиць за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. вона 

становила 5,4 г (88,5 %) і була меншою від контролю на 0,7 г (p<0,05). Такі 

відмінності вказують на можливу інгібуючу дію Ge у дозі 200 мкг на ріст  

і розвиток плодів, але стимулюючу на багатоплідність – 11 щуренят від самиці. 

Отримані дані щодо інтенсивності росту щуренят F2 другого приплоду 

самиць F1 у підсисний період вказують на дозозалежний інгібуючий вплив Ge 

цитрату на масу щуренят у гнізді. У щуренят, матері яких отримували Ge у дозі 

20 мкг/кг м. т., на 5, 7 та 14 добу спостерігали вірогідно меншу масу тіла 

відповідно на 15,6 %, 14,3 і 18,6 % (p<0,001), порівняно з показниками у тварин 

контрольної групи. У щуренят за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. вірогідно 

меншою маса тіла була на першу та 14 добу після народження відповідно  

на 8,5 та 7,3 % (p<0,001). В інші періоди росту і розвитку щуренят F2 в цій групі 

прослідковувалася лише тенденція до зменшення маси тіла. 

Аналіз результатів динаміки маси тіла щуренят F3 вказує на дозозалежний 

стимулюючий вплив Ge цитрату на масу щуренят у гнізді. Маса тіла щуренят, 

матері яких отримували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., на 1, 5, 14 та 37 добу була 

більшою відповідно на 22,8 %, 18,3, 10,5 та 26,4 % (p<0,001) порівняно  

до тварин контрольної групи. У щуренят F3, матері яких отримували Ge у дозі 

200 мкг/кг м. т., прослідковувалася лише тенденція до збільшення їх маси тіла, 

крім 37 доби, де встановлена вірогідна різниця щодо тварин контрольної групи, 

яка становила 7 % (p<0,05). 

Вищі показники маси тіла щуренят дослідних груп зберігалися також у 

період відлучення на 37 добу життя як у самців, так і самиць (p<0,001, p<0,05). 



21 

 

Слід відмітити позитивний дозозалежний вплив Ge цитрату на динаміку маси 

тіла у наступні після відлучення періоди росту. Встановлено, що вплив Ge 

цитрату залежить не тільки від дози і покоління, він має і статеві відмінності. 

Так, у поколінні F2 (перші пологи), виявлено збільшення маси тіла  

у самиць, особливо за дії Ge у дозі 10 мкг/кг. м. т., проте у самців показники 

нижчі від тварин контрольної групи. У поколінні F2, отриманому після других 

пологів, маса тіла самиць знижується, а самці дослідних груп показують 

від’ємні результати. Однак, у третьому поколінні самиці показали негативні 

результати, проте маса тіла у самців була вищою від тварин контрольної групи. 

Сенсорно-рухові рефлекси та поведінкові реакції щуренят F2 і F3 за дії  

Ge цитрату нанотехнологічного в різних дозах. Ріст і розвиток потомства 

характеризується своєчасним проявом сенсорно-рухових рефлексів,  

що є основою формування складної і різноманітної поведінки тварин. 

За впливу сполуки Ge цитрату формування рухових рефлексів проходить 

швидше в тварин дослідних груп F2 і F3 в обох дозах. Встановлено, що із семи 

тестів на визначення швидкості формування сенсорно-рухових рефлексів  

і точної координації рухів 3–4 показники є вищими, ніж у тварин контрольної 

групи. 

У щуренят F2 застосування різних концентрацій Ge цитрату зумовлює 

відмінності порівняно з контролем поведінки тварин у тесті «відкрите поле»:  

на 14 та 18 добу за дози Ge 10 мкг/кг м. т. збільшується горизонтальна рухова 

активність (p<0,05) та число пристінкових (p<0,05) стійок, на 18 добу – число 

вільних стійок (p<0,01); за дози Ge 20 мкг/кг м. т. на 14 добу збільшується 

пошуково-дослідницька активність (p<0,05), а на 18 добу – число пристінкових 

(p<0,05) та вільних (p<0,01) стійок; за дози Ge 200 мкг/кг м. т. на 18 добу 

збільшується число пристінкових (p<0,05) та вільних (p<0,01) стійок. 

Проведення тесту «відкрите поле» у щуренят F3 дало можливість виявити 

на 14 добу життя за дози Ge 20 мкг/кг м. т., на тлі зменшення горизонтальної 

рухової активності (p<0,05), сформований рефлекс грумінгу (p<0,05)  

та кламбінгу (p<0,001), а на 18 добу – збільшення горизонтальної рухової 

активності (p<0,05) і зменшення пізнавальної (p<0,01). За дії дози Ge  

200 мкг/кг м. т. на 14 добу відбувається збільшення горизонтальної (p<0,05)  

та вертикальної (p<0,01) рухової активності, а на 18 добу виявлено позабортове 

вистрибування щуренят дослідної групи, на тлі відсутності вірогідних різниць 

щодо інтактних тварин у розвитку інших поведінкових рефлексів. 

Отже, на ранніх стадіях онтогенезу, коли йде формування взаємозв’язку 

основних систем, як мала, так і велика доза Ge цитрату може в певних межах 

впливати на функціонування організму та інтенсифікувати прояв сенсорно-

рухових рефлексів як у другому, так і третьому поколіннях. 

Результати тесту «відкритого поля» на 40 добу вказують на статеві 

відмінності поведінки щурів за впливу сполуки Ge. Встановлено суттєвіші 

щодо контролю зміни поведінкових реакцій за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т.  

у поколінні F3, де у самиць більшою є горизонтальна рухова (р<0,05)  

і пізнавальна (р<0,001) активність, меншою частота грумінгу (р<0,001). Однак, 

тривалість його є у двічі довшою, у самців – більша пізнавальна активність 
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(р<0,01) і менша частота грумінгу (р<0,001). Самиці активніші, ніж самці: 

більшою є горизонтальна (р<0,001), вертикальна (р<0,05) та пізнавальна 

(р<0,05) активність, однак, вегетативні реакції у самців були вищими. 

Морфологічна характеристика стану внутрішніх органів плодів щурів  

F4 за дії Ge цитрату нанотехнологічного в різних дозах. На плодах четвертого 

покоління вивчено тривалу дію Ge цитрату на розвиток їх внутрішніх органів 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Морфологічна характеристика плодів F4 за дії Ge цитрату 

нанотехнолічного в різних дозах  

Проведено розріз щурів за методикою Вільсона. Відхилень у розвитку 

плодів за дії обох доз Ge цитрату не встановлено. 

Дослідження стану внутрішніх органів плодів самиць щурів, які в період 

вагітності отримували шляхом випоювання Ge цитрату в різних дозах, показав, 

що всі плоди контрольної і обох дослідних груп відповідали фізіологічним 

критеріям розвитку. 

Етап ІІІ. Вплив нанотехнологічного І цитрату та його комплексу  

з Se і S цитратами на організм щурів та птиці. Фізіологічний розвиток 

молодих щурів за дії різних доз І цитрату нанотехнологічного та його 

комплексу з Se і S цитратами. Застосування з водою щурам впродовж 40 діб 

різних доз І цитрату вказує на відсутність статистично вірогідних вищих 

показників маси тіла щурів дослідних груп протягом чотирьох декад 

досліджень. 
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Однак, випоювання щурам нанотехнологічного І цитрату в комплексі  

з Se та S за аналогічних термінів і умов проявлялося підвищенням показників 

маси тіла у самців за дії І у дозах 2,4 (106 %, p<0,05) та 24,0 мкг/кг м. т. (105 %, 

p<0,01) в першу декаду, а за впливу І у дозах 2,4 (108%, p<0,05) та 240 мкг/кг 

м. т. (107 %, p<0,01) – в другу декаду досліджень. 

Збільшена в 1000 разів доза І у комплексі І, Se, S цитратів (2400 мкг/кг 

м. т.) інгібувала приріст маси тіла тварин, порівняно як з контрольною групою 

(92,4 %, p<0,05), так і з підготовчим періодом (99,1 %). Це вказує на початок 

розвитку хронічної токсичності у щурів вже за 10-добового впливу І, Se, S 

цитратів у високій дозі (рис. 6). 

 

Рис. 6. Відносна динаміка зміни маси тіла щурів у період випоювання 

різних доз I, Se, S цитратів нанотехнологічних, *р<0,05 

За впливу І цитрату зміна маси внутрішніх органів та коефіцієнти їхньої 

маси щурів контрольної та дослідної груп були не вірогідними за винятком 

показників селезінки. У тварин обох груп спостерігали вірогідно нижчий 

показник, щодо контролю, маси селезінки та коефіцієнтів її маси у щурів  

за впливу І у дозі 2,4 та 240 мкг/кг м. т. відповідно на 40,5/32,6 (р<0,001)  

та 41,9/38,7 % (р<0,001). 

Аналіз показників маси внутрішніх органів та їх коефіцієнтів мас у самців 

за випоювання І, Se, S цитратів також вказує на вірогідно виражене зменшення 

відмінності цих величин для селезінки між тваринами контрольної  

та дослідними групами, яким застосовували І у дозах 2,4 мкг/кг м. т., 240  

та 2400 мкг/кг м. т. відповідно на 25,8/32,3 % (р<0,001), 38,2/41,9 (р<0,001)  

та 71,9/54,8 %. Це може свідчити про значний інгібуючий вплив випоювання 

нанотехнологічних цитратів І як окремо, так і в комплексі з Se і S на ріст  

і розвиток цього органу. 
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Зниження показників маси внутрішніх органів та маси тіла щурів  

з підвищенням коефіцієнтів їхніх мас за дії І у дозі 2400 мкг/кг м. т. (р<0,05, 

р<0,001) вказує на хронічний інгібуючий вплив І, Se, S цитратів у цій дозі  

на розвиток організму та окремих органів щурів. 

Гематологічні показники організму щурів за дії І цитрату у комплексі  

з Se і S цитратами нанотехнологічними. Проведені дослідження біологічного 

впливу щоденного випоювання малої і високої доз І цитрату виявили 

статистично значущу нижчу різницю, щодо контролю, середньої концентрації 

гемоглобіну в еритроцитах, за впливу І у дозах 24 мкг/кг м. т. на 3,4 % (р<0,01), 

240 мкг/кг м. т. – на 2,4 % (р<0,001), лейкоцитів у тварин за дії І у дозах 

24 мкг/кг м. т. – на 26,6 % (р<0,05) та 240 мкг/кг м. т. – на 18,7 % (р<0,01). 

Встановлено відмінності лейкограми між показниками у тварин 

дослідних і контрольної груп з статистично значущим зниженням відсотків 

лімфоцитів за впливу І у дозах 24 мкг/кг м. т. – на 17,6 % (р<0,05) та 240 мкг/кг 

м. т. – на 14,3 % (р<0,01). Також за впливу І цитрату в обох дозах показник 

кількості тромбоцитів у крові щурів є статистично вищим щодо інтактних 

тварин, за впливу І у дозах 24 мкг/кг м. т. – на 35,5 % (р<0,05) та 240 мкг/кг 

м. т. – на 30,4 % (р<0,05). 

Щодо застосування нанотехнологічних І, Se, S цитратів, у дозах І  

24 та 2400 мкг/кг м. т., то середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах 

щурів була меншою, ніж в тварин контрольної групи відповідно на 4,2 (р<0,01) 

та 2,0 % (р<0,05). Це характеризує нижчу ступінь насичення еритроцитів 

гемоглобіном і відображає стан його утворення. 

Кількість лейкоцитів у крові щурів, яким застосовували цитратну сполуку 

І, Se і S з вмістом І у дозі 2400 мкг/кг м. т., була на 30,0 % (р<0,05) більшою, 

ніж у тварин контрольної групи. 

Лейкоцитарна формула у тварин, яким застосовували І, Se, S цитрати,  

має певні закономірності змін, що залежать від дози досліджуваної сполуки  

у воді, яку використовували для напування щурів. 

Так, відсоткова кількість лімфоцитів у крові щурів всіх дослідних груп  

є нижчою, щодо показника у тварин контрольної групи, однак, вірогідно 

значущими є результати у тварин за дії І у дозі 24 мкг/кг м. т., 240  

та 2400 мкг/кг м. т., відповідно на 14,3 % (р<0,05), 12,4 (р<0,05), та 24,8 % 

(р<0,001). Це, можливо, вказує на зниження імунобіологічної реактивності 

організму, що пов’язано з впливом на щурів застосованих доз І, Se, S цитратів. 

У тварин усіх груп, яким випоювали досліджувані цитратні сполуки 

мінеральних елементів відзначено вірогідно вищц, щодо контролю, відсотковц 

кількість моноцитів. 

Так, у тварин різниця цього показника, порівняно з показником тварин 

контрольної групи, за дії І у дозі 2,4 мкг/кг м. т., 24, 240 та 2400 мкг/кг м. т., 

становила відповідно 2,4 % (р<0,05), 3,2 (р<0,05), 3,2 (р<0,05) та 3,7 % (р<0,01), 

що може вказувати на активацію резистентності організму внаслідок впливу  

І, Se, S цитратів. 

Застосування вищезазначеного комплексу мінеральних елементів впливає 

на співвідношення в крові різних видів лейкоцитів, збільшуючи відсоток 
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гранулоцитів. Так, у тварин за впливу І у дозі 2,4 мкг/кг м. т., 24, 240  

та 2400 мкг/кг м. т., різниця щодо контролю становила відповідно 5,9 %, 28,2, 

11,2 і 62,5 % (р<0,05). 

Характерно, що результати, які отримані від впливу найвищої 

концентрації І, Se, S цитратів, як і при дослідженні всіх інших показників білих 

клітин крові цієї групи, є статистично вірогідними. Наявна велика кількість 

гранулоцитів засвідчує певну цитотоксичну реакцію організму тварин  

на відповідний несприятливий чинник, у нашому випадку, на високу дозу  

І, Se, S цитратів. 

Концентрація тиреоїдно-гіпофізарних гормонів у крові щурів за дії  

І цитрату у різних дозах та його комплексу з Se і S цитратами 

нанотехнологічними. Дослідженнями впливу І цитрату на організм щурів 

встановлено його вплив на тиреоїдно-гіпофізарну систему та функціональну 

активність щитоподібної залози (табл. 4). 

Таблиця 4 

Рівні гормонів гіпофізу та щитоподібної залози в крові щурів  

за дії І цитрату в різних дозах і в комплексі з Se і S цитратами 

нанотехнологічними (М±m, n=6) 

Показник 

Група 

контрольна 

дослідні/дози І мкг/кг м. т.  

за впливу  

I цитрату 

за впливу  

I, Se, S цитратів  

II – 240 III – 240 IV – 2400 

Т3 вільний, нмоль/л 5,4±0,21 3,3±0,14** 3,0±0,18** 2,5±0,12** 

Тиреоглобулін, нг/мл 2,9±0,11 1,2±0,17** 2,3±0,0,9 2,9±0,37 

Антитіла до тиреоглобуліну, МО/мл 48,9±0,23 58,5±6,82* 68,1±13,02 64,0±4,37* 

Антитіла до пероксидази, МО/мл  2,5±0,09 6,1±0,36*** 5,3±0,11 5,2±0,61** 

Т 4 вільний, нмоль/л  25,2±2,66 17,5±0,34* 20,5±1,67 12,2±1,68** 

Тиреотропін (ТТГ), мкМО/мл 0,8±0,04 0,95±0,09 0,5±0,06 0,7±0,105 

Примітка. Вірогідність результатів стосовно контрольної групи: *р<0,05; 
**р<0,01 

Так, дія І цитрату у дозі 240 мкг/кг м. т. спричинила гормональний 

тиреоїдний дисбаланс. У тварин цієї групи встановлено менші рівні вільних 

тиреоїдних гормонів: Т3 – на 38,9 % (р<0,01) і Т4 – на 30,6 % (р<0,05),  

а також тиреоглобуліну – на 58,6 % (р<0,05) і вищі значення рівня антитіл  

до тиреоглобуліну на 19,6 % (р<0,05) та пероксидази у 2,4 раза (р<0,001). 

Дослідження гормонального фону крові щурів за дії нанотехнологічних 

цитратів І у комплексі з Se і S за впливу тієї ж дози вказують на менші,  

ніж за впливу І цитрату, зміни у функціонуванні щитоподібної залози. 

Встановлено вірогідне зменшення рівня вільного тиреоїдного гормону Т3  

у крові тварин III дослідної групи на 44,4 % (р<0,001), порівняно з показниками 

інтактних тварин. 

Вагоміші вірогідні зміни у діяльності щитоподібної залози виявлено  

у тварин IV групи, за впливу І у дозі 2400 мкг/кг м. т., де на тлі підвищення 

рівня антитіл до тиреоглобуліну в 1,3 раза (р<0,05) і пероксидази у 2,1 раза 
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(р<0,01), встановлено зменшення рівня вільних тиреоїдних гормонів: у 2,1 раза 

(р<0,01) – Т4 та 2,2 раза – Т3 (р<0,001), щодо тварин контрольної групи. 

Тривале застосування у різних дозах І цитрату та I, Se, S цитратах 

викликало зміни в обміні речовин. Так, за впливу І цитрату в організмі щурів  

у дозі 24 мкг/кг м. т. відбувається збільшення рівня альбуміну (р<0,01), 

холестеролу (р<0,001), кальцію (р<0,001) та зменшення триацилгліцеролів 

(р<0,05); І у дозі 240 мкг/кг м. т. – збільшення рівня альбуміну (р<0,05), 

холестеролу (р<0,001), кальцію (р<0,001) та зменшення рівня сечовини 

(р<0,05), триацилгліцеролів (р<0,05), лужної фосфатази (р<0,001), активності 

АлАТ (р<0,05). 

За впливу I, Se, S цитрату в дозі I 2,4 мкг/кг м. т. спостерігається 

зменшення рівня креатиніну (р<0,01) та лужної фосфатази (р<0,001); у дозі 

24 мкг/кг м. т. збільшення рівня холестеролу (р<0,01), кальцію (р<0,01), 

сечовини (р<0,05) та зменшення рівня креатиніну (р<0,001) і лужної фосфатази 

(р<0,05); у дозі 240 мкг/кг м. т. – збільшення рівня кальцію (р<0,05) та 

зменшення активності лужної фосфатази (р<0,001); І у дозі 2400 мкг/кг м. т. – 

збільшення рівня сечовини (р<0,001), АлАТ (р<0,001), АсАТ (р<0,001)  

та зменшення лужної фосфатази (р<0,05), Р неорганічного (р<0,001). 

Отже, застосування молодим щурам І цитрату у різних дозах окремо  

та у комплексі з Se і S цитратами спричиняло зміни протеїнового, ліпідного  

та мінерального метаболізму в організмі, а також вплинуло на тиреоїдно-

гіпофізарну систему та функціональну активність щитоподібної залози,  

що має пряму дозозалежну закономірність. Висока доза І у комплексі з Se і S 

цитратами нанотехнологічними (2400 мкг/кг м. т) зумовлювала інгібуючий 

вплив на фізіологічні процеси і спричиняла шкідливу дію на організм щурів. 

Рівень гормонів щитоподібної залози в крові курчат-бройлерів за дії І,  

Se, S цитратів нанотехнологічних у різних концентраціях. Дослідження рівня 

гормонів у крові курчат-бройлерів за дії І, Se, S цитратів на тлі застосування 

кокцидіостатика вказує на неоднозначний дозозалежний вплив  

на функціональний стан щитоподібної залози (табл. 5). 

Таблиця 5 

Рівні гормонів щитоподібної залози в крові курчат-бройлерів  

за дії І, Se і S цитратів нанотехнологічних (M±m, n=5) 

Показник, 

од. вим. 

Група тварин  

контрольна дослідні – доза I, Se, S за концентрацією I у воді, мкг/л 

КI ДI – 5 ДII – 10 ДIII – 20 ДIV – 30 ДV – 40 

Т3 вільний, нмоль/л 
7,8± 

0,32 

8,2± 

0,65 

6,8± 

0,42 

6,4± 

0,58 

4,5± 

0,23*** 

6,28± 

0,51 

Тиреоглобулін, нг/мл 
14,1± 

0,91 

22,8± 

1,93*** 

13,1± 

1,31 

16,8± 

2,38 

23,0± 

1,74*** 

16,6± 

1,79 

Антитіла до тирео-

глобуліну, МО/мл 

50,3± 

3,09 

77,7± 

4,04*** 

62,3± 

4,56 

57,4± 

2,53 

42,2± 

2,17 

49,9± 

2,61 

Антитіла до 

пероксидази, мкМО/мл 

1,2± 

0,38 

1,2± 

0,46 

2,8± 

1,60 

2,5± 

0,49 

2,1± 

0,55 

2,4± 

0,92 

Примітка. Вірогідність результатів стосовно контрольної групи: 
***р<0,001 
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У птиці, якій задавали комплекс І, Se і S цитратів у найнижчій 

концентрації, з розрахунку I у воді 5 мкг/л та за умов наявності кокцидіостатика 

у раціоні, рівні тиреоглобуліну та антитіл до нього були вірогідно вищі  

від птиці контрольної групи на 60 (р<0,001) та 54,5 % (р<0,001) відповідно. 

І, Se, S цитрати з концентрацією І у воді 30 мкг/л також спричиняли 

вірогідні зміни в крові. Встановлено зменшення вмісту вільного трийод-

тироніну на 42,3 % (р<0,001) на тлі більш високого рівня тиреотропного 

гормону на 63,1 % (р<0,001), щодо інтактної птиці. 

Зміни функціонального стану щитоподібної залози встановлено  

у птиці тих груп, де виявлено найбільші прирости, що може бути пов’язано  

з активацією обміну протеїнів та ліпідів у завершальний період вирощування. 

Ріст і розвиток курчат-бройлерів за дії І цитрату нанотехнологічного  

у комплексі з Se і S цитратами в різних концентраціях та за наявності і 

відсутності кокцидіостатика в комбікормі. Застосування курчатам-бройлерам 

з водою І, Se, S цитратів в різних дозах на тлі введення до комбікорму 

кокцидіостатика «Кокцисан» сприяло підвищенню інтенсивності росту птиці 

дослідних груп у перші 7 діб (р<0,05), однак, у період з 14 до 35 доби прирости 

були нижчі, ніж у інтактної птиці. Це може вказувати на інгібуючий вплив 

«Кокцисану» на біологічну дію І, Se, S цитратів у цьому віковому періоді. 

Вірогідно вищі показники маси тіла щодо інтактної птиці встановлено за дії І  

у концентрації 5 (р<0,01) і 30 мкг/л (р<0,01), що становить відповідно  

на 26,7 (р<0,05) та 33,6 % (р<0,05). Отже, у завершальний період вирощування 

(35–48 доби), за умов вилучення з фінішного комбікорму кокцидіостатика 

встановлено більш виражений позитивний вплив І, Se, S цитратів на динаміку 

росту курчат. 

Виробнича ефективність застосування фізіологічно обґрунтованої  

дози I, Se, S цитратів нанотехнологічних. Випоювання птиці з водою I, Se,  

S цитратів нанотехнологічних з розрахунку 5 мкг I/л з 24 до 48 доби 

вирощування птиці забезпечило одержання вищих показників росту  

та загального приросту маси тіла курчат як за щотижневим вибірковим  

їх зважуванням, так і за збереженістю поголів’я, а також за цими  

ж показниками перед забоєм. 

Загибель курчат за весь період вирощування становила в контрольній 

групі 2,9 %, у дослідній – 2,4 %, що на 0,5 % менше, ніж у птиці інтактної 

групи. Однак, тільки протягом часу застосування I, Se, S цитрату,  

ця міжгрупова різниця збільшилася до 0,62 %. Середня маса одного курчати 

дослідної групи впродовж 48 діб вирощування була вищою на 5,2 %, а кількість 

спожитого корму на одне курча меншою, з різницею між контрольною  

і дослідною групою 0,2 %. 

Отже, під час проведення виробничої перевірки дії I, Se, S цитратів  

на сучасних технологічних потужностях додатково одержаний приріст курчат-

бройлерів становив 3300 кг, а збереженість поголів’я – 99 курчат,  

що у перерахунку на приріст їхньої маси за період вирощування становить 

302,0 кг. Тому додаткова маса курчат дослідної групи за час проведеного 

дослідження є більшою на 3602 кг. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено результати досліджень впливу добавок 

лимонної кислоти, Ge, І, Se, S цитратів нанотехнологічних на організм щурів  

і курчат-бройлерів залежно від фізіологічного стану, віку, статі та покоління. 

З’ясовано фізіологічну роль цих речовин у різних концентраціях, дозах  

і поєднаннях у регуляції процесів обміну речовин, вплив на відтворювальну 

здатність самиць, адаптивно-етологічні реакції, ріст та розвиток потомства. 

Доведено ефективність застосування Ge, І, Se, S цитратів, як продуктів 

нанотехнології, у ветеринарній медицині та тваринництві для коригування 

порушень метаболічних процесів в організмі тварин, підвищення їхньої 

резистентності, репродуктивної здатності та продуктивності. 

1. Тривале випоювання щурам з водою лимонної кислоти у поколіннях  

F0, F1 та F2 у концентрації 0,008 % (80 мг/л) у період фізіологічного і статевого 

дозрівання спричиняє зниження фертильності самиць F0 і F1 у два рази  

(р<0,05), зменшення кількості місць імплантації ембріонів у самиць F1 (р<0,05)  

та народжених ними живих щуренят (р<0,05). Досліджувана концентрація 

лимонної кислоти сприяє підвищенню крупноплідності щуренят у самиць F1  

зі збільшенням тривалості вагітності на одну добу (р<0,05) та інтенсивності 

росту приплоду F1 та F2. У самців F2 вірогідне (р<0,05–0,001) збільшення маси 

тіла до контролю спостерігали протягом всього життя, у самиць – з першої  

до 47 та з 117 до 137 доби. 

2. Встановлено інгібуючий вплив добавки лимонної кислоти  

в концентрації 0,008 % на формування етологічних сенсорно-рухових рефлексів 

та координації рухів у щуренят до 17 доби росту і розвитку в поколінні F1,  

зі збільшенням з 18 доби їхньої горизонтальної рухової активності (р<0,05).У 

щуренят покоління F2 за дії добавки лимонної кислоти у період етологічної 

адаптації, окрім локомоції (р<0,01), швидше формується маятниковий  

рефлекс (р<0,05) та рерінг (р<0,05). На 40 добу життя у самців та у самиць F1 

встановлено посилення горизонтальної (р<0,05) та вертикальної (р<0,05) 

рухової і дослідницької (р<0,05) активності, рерінгу (р<0,05) і грумінгу 

(р<0,05). Самці F2 мають меншу горизонтальну (р<0,05) і вертикальну (р<0,05) 

активність порівняно із самицями. 

3. Тривале випоювання добавки лимонної кислоти щурам зумовлює 

посилення метаболічних і захисних реакцій в організмі самців як F1, так і F2,  

що характеризуються збільшенням рівня протеїнів (F1, р<0,05), альбуміну  

і триацилгліцеролів (F2, р<0,05), циркулюючих імунних комплексів (F1, р<0,05; 

F2, р<0,001), гексоз, зв’язаних з протеїнами (F1, р<0,05) та церулоплазміну  

(F1, р<0,05) в крові; у самиць – збільшенням кількості лейкоцитів у F1 (р<0,05) 

та зниженням у (F2, р<0,05), що вказує на коригування фізіолого-біохімічних 

адаптивних реакцій організму щурів обох статей на тривалу дію добавки 

лимонної кислоти. Встановлено активізацію мітотичної активності гепатоцитів 

та кровонаповнення селезінки з підвищенням кількості лімфатичних вузликів  

із світлими зонами, що вказує на можливий структурно активуючий вплив 

добавки лимонної кислоти на функціональний стан цих органів. 
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4. Застосування самицям щурів Ge цитрату у дозі Ge 200 мкг/кг м. т.  

з питною водою стимулює їхню репродуктивну функцію зі збільшенням 

кількості самців F1, перші і другі пологи (p<0,05) і живих щуренят в поколіннях 

F1 (другі пологи) та F2, відповідно на 33,3 (p<0,05) та 35,6 % (p<0,05). За дії Ge  

у дозі 20 і 200 мкг/кг м. т. у щуренят F2 вищими є краніокаудальні розміри 

(p<0,01) та середня маса при народженні (p<0,01, p<0,001), збільшення маси 

гнізда на першу (p<0,05, p<0,001) і 37 доби (p<0,05) та тривалості вагітності  

на одну добу (р<0,05). 

5. Введення до води щурам F0, F1, F2, F3 різних доз Ge цитрату впродовж 

постнатального розвитку, статевого та фізіологічного дозрівання, зумовлює 

дозозалежні та статеві відмінності його впливу на процеси росту організму,  

з вищими показниками маси тіла самиць у F1 за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. 

(p<0,01), у F2 – за дії Ge у дозах 10 та 200 мкг/кг м. т. (p<0,05–0,01), проте  

у самців – лише у поколінні F3 – за дії Ge у дозах 20 та 200 мкг/кг м. т.  

(p<0,05–0,001). Нижчими ці показники є у самців F2 за дії Ge у дозі 200 мкг/кг 

м. т. (p<0,01) та самиць F3 за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. (p<0,05, p<0,01). 

6. За впливу Ge цитрату у щурів F2, F3 встановлено швидше формування 

сенсорно-рухових, орієнтувально-пізнавальних та емоційних рефлексів з більш 

вираженими змінами поведінкових реакцій за дії Ge цитрату у дозі 20 мкг/кг 

м. т.; у самиць покоління F3 більшою є горизонтальна рухова (р<0,05)  

і дослідницька (р<0,001) активність, нижчою частота грумінгу (р<0,001),  

у самців – вищою є пізнавальна активність (р<0,001) і нижчою частота грумінгу 

(р<0,001). Стимулююча етологічна дія Ge цитрату у самиць є більш  

виражена, ніж у самців за горизонтальною (р<0,001), вертикальною (р<0,05)  

та пізнавальною активністю (р<0,05), однак, вегетативні реакції самців мали 

вищі (р<0,05) показники. 

7. Ge цитрат зумовлює низку змін гематологічних показників в організмі 

як самців, так і самиць щурів. У однорічних самців у поколінні F2 за дії Ge  

у дозі 20 мкг/кг м. т. встановлено підвищення числа еритроцитів (p<0,01), рівня 

гемоглобіну (p<0,05) та середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах 

(p<0,01), за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. нижчим є показник гематокриту 

(p<0,01). Щодо лейкоцитів, то встановлено збільшення відсотка нейтрофілів 

(p<0,001) та зменшення лімфоцитів (p<0,01). Середній об’єм еритроцитів  

є нижчим у обох групах тварин (p<0,01). У самиць встановлено виражений 

вплив Ge цитрату на гемоцитопоез. Число лейкоцитів у крові самиць всіх 

дослідних груп є нижчим від контролю, однак, вірогідними є результати  

у самиць F2 (перші пологи) та F1 (другі пологи) за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. 

(p<0,05, p<0,01), а їх лейкограма має однакову закономірність щодо нижчого 

відсотка нейтрофілів (p<0,05) і вищого – лімфоцитів (p<0,05, p<0,01). 

8. Тривале випоювання Ge цитрату щурам зумовлює зміни показників 

обміну протеїнів, що характеризуються у самців вищим рівнем глобулінів 

(p<0,001), але нижчим – альбумінів (p<0,001) та їх коефіцієнтів (p<0,01, 

p<0,001) на тлі незначного зменшення рівня протеїну загального. Також 

спостерігається зниження функціонування ферментних систем, зокрема 

активності АсАТ та ЛФ (p<0,05, p<0,001). Вірогідно вищий вміст сечовини 
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(р<0,001) в сироватці крові однорічних тварин за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. 

засвідчує зміни у функціонуванні нирок та печінки. У тварин, за впливу  

обох доз Ge цитрату вміст молекул середньої маси є вірогідно вищим щодо  

4-місячних самців (p<0,001). У самиць за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. 

встановлено нижчий рівень загального протеїну в сироватці крові (p<0,05). 

Протеїновий коефіцієнт самиць щурів є більшим або наближеним до одиниці 

(p<0,05, p<0,001). Встановлено нижчу активність лужної фосфатази (p<0,05, 

p<0,001), рівень сечовини (p<0,05, p<0,001) та вищий креатиніну (p<0,05, 

p<0,001), окрім самиць F1 (другі пологи) за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т.  

У тварин всіх дослідних груп вміст молекул середньої маси є вірогідно нижчим 

щодо контролю (p<0,05, p<0,001). 

9. Уведення щурам з водою різних доз І цитрату протягом 40 діб 

впливало на функціональну активність гіпофіз-тиреоїдної системи. Обидві дози 

І (24 і 240 мкг/кг м. т.) знижували рівень тиреоглобуліну (p<0,01, p<0,001)  

і підвищували антитіла до тиреоглобуліну (p<0,05, p<0,001) та пероксидази 

(p<0,001). Менша доза цього мікроелемента призводить до збільшення рівня 

тиреотропіну (p<0,05), а велика – до зменшення рівня Т3 (p<0,01) і Т4 (p<0,05). 

Встановлено більш виражені зміни біохімічних показників у крові тих тварин, 

які отримували І у дозі 240 мкг/кг м. т. 

10. Застосування І, Se, S цитратів у малих дозах щурам зумовлює 

стимулюючий вплив на інтенсивність росту організму та динаміку показників 

маси тіла: за дії 2,4 мкг І /кг м. т. на 10–20 добу (p<0,05), 24 мкг І /кг м. т. –  

10 добу (p<0,05), 240 мкг І /кг м. т. – 20 добу (p<0,05). Збільшення дози І, Se, S 

цитратів до 2400 мг/кг м. т. викликає хронічний токсикоз щурів, на що вказує 

різке зниження маси тіла (р<0,01; р<0,001) і маси внутрішніх органів – серця 

(p<0,001), печінки (p<0,001), селезінки (p<0,001), а також підвищення 

коефіцієнтів маси легень (p<0,05), нирок і тестикулів (p<0,001). Встановлено 

зниження середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах та підвищення 

рівня лейкоцитів (p<0,05), на тлі зменшення лімфоцитів (p<0,001), збільшення 

моноцитів (p<0,01) та гранулоцитів(p<0,05). 

11. Застосовані курчатам-бройлерам як низькі, так і високі концентрації  

І цитрату у поєднанні з Se і S цитратами на тлі використання з кормом 

кокцидіостатика і без нього зумовлюють вірогідні зміни вмісту тиреоїдних 

гормонів у крові з концентрацією І у воді 5 і 30 мкг/л (р<0,05; р<0,001), а також 

показників обміну ліпідів, протеїнів та мінеральних елементів, що вказує  

на виражену метаболічну активність комплексу цих сполук у птиці м’ясного 

напряму продуктивності. Застосування з водою І, Se, S цитратів протягом 

всього технологічного циклу вирощування курчат-бройлерів у концентрації  

І у воді 5 та 30 мкг/л у фінішний період, після вилучення кокцидіостатика  

з раціону, збільшило інтенсивність росту птиці. 

12. Випоювання з водою І, Se, S цитратів нанотехнологічних з розрахунку 

вмісту I у воді 5 мкг/л з 24 по 48 добe вирощування птиці на сучасних 

технологічних виробничих потужностях забезпечило підвищення збереженості 

поголів’я на 0,5 %, середньої маси одного курчати на 5,2 % та зменшення 

кількість спожитого корму на одне курча на 0,2 %. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

На основі результатів досліджень рекомендовано виробництву 

застосування І, Se, S, Ge цитратів нанотехнологічних як біологічно активної 

добавки для підвищення імунітету та продуктивності тварин. 

Запропоновано використовувати І, Se, S цитратів у концентрації  

I – 5 мкг/л води для випоювання курчатам-бройлерам з 20–24 доби 

технологічного циклу вирощування з метою одержання вищих показників 

середньодобових та абсолютних приростів маси тіла птиці. Практичне значення 

результатів виконаної роботи підтверджено технічними умовами України,  

що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві. 

Одержані результати впливу на фізіологічні процеси в організмі тварин 

добавок лимонної кислоти та І, Se, S, Ge цитратів нанотехнологічних 

пропонується використовувати в навчальному процесі у закладах вищої освіти 

України при вивченні дисципліни «Фізіологія тварин» та підготовці студентів  

з напряму «Ветеринарна медицина». 
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Тесарівська У. І. Фізіологічні процеси в організмі тварин за дії 

лимонної кислоти та нанотехнологічних цитратів мінеральних елементів. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук  

зі спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. 

У дисертації наведено дані щодо проведеної оцінки впливу добавок 

лимонної кислоти і Ge, І, Se та S цитратів нанотехнологічних на фізіологічні 

процеси в організмі щурів і курчат-бройлерів. 

З’ясовано, що добавка лимонної кислоти у дозі 80 мг/л води у поколіннях 

F0, F1 проявляє певний інгібуючий вплив на ембріональний і фетальний 

розвиток щуренят, формування сенсорно-рухових та адаптивних рефлексів 

протягом поколінь F1 та F2, а також на морфологічну структуру внутрішніх 

органів. Досліджувана концентрація лимонної кислоти сприяє підвищенню 

крупноплідності щуренят у самиць F1 зі збільшенням тривалості вагітності  

на одну добу та інтенсивності росту приплоду F1 та F2. Доведено статеві 

відмінності дії добавки лимонної кислоти на фізіологічні процеси в організмі 

тварин. 

Ge цитрат нанотехнологічний позитивно впливає на репродуктивну 

здатність самиць щурів у трьох поколіннях, виявлено його біологічну дію  

на внутрішньоутробний, натальний і постнатальний розвиток щуренят, 

формування адаптивно-етологічних реакцій у різні періоди росту й розвитку 

організму. Встановлено вікові та статеві відмінності біологічної дії 

нанотехнологічної сполуки ‒ Ge цитрат. 

Результати дослідження фізіологічних процесів за дії І цитрату 

нанотехнологічного та його комплексу з Se і S цитратами в організмі курчат-

бройлерів слугували обґрунтуванням для визначення фізіологічно ефективної 

дози нанотехнологічного комплексу І, Se і S цитратів та застосування  

його у бройлерному птахівництві з розрахунку 5 мкг I/л з 24 до 48 доби 

вирощування птиці. 

Ключові слова: лимонна кислота, Ge, І, Se, S цитрати нанотехнологічні, 

щури, курчата-бройлери. 
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АННОТАЦИЯ 

Тесаривськая У. И. Физиологические процессы в организме 

животных при действии лимонной кислоты и нанотехнологических 

цитратов минеральных элементов. На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук  

по специальности 03.00.13 «Физиология человека и животных». Национальный 

университет биоресурсов и природопользования Украины. Киев, 2021. 

В диссертации приведены данные и проведена оценка влияния добавок 

лимонной кислоты и Ge, І, Se и S цитратов нанотехнологических  

на физиологические процессы в организме крыс и цыплят-бройлеров. 

Установлено, что добавка лимонной кислоты в дозе 80 мг/л воды  

в поколениях F0, F1 проявляет определенное ингибирующее влияние  

на эмбриональное и фетальное развитие крысят, формирование сенсорно-

двигательных и адаптивных рефлексов на протяжении поколений F1 и F2,  

а также на морфологическую структуру внутренних органов. Исследуемая 

концентрация лимонной кислоты способствует повышению крупноплодности 

крысят у самок F1 с увеличением продолжительности беременности на одни 

сутки, а также интенсивности роста приплода F1 и F2. Доказаны половые 

отличия влияния добавки лимонной кислоты на физиологические процессы  

в организме самок и самцов. 

Ge цитрат технологический положительно воздействует  

на репродуктивную способность самок крыс в трех поколениях, выявлено  

его влияние на внутриутробное, натальное и постнатальное развитие крысят, 

формирование адаптивно-этологических реакций в разные периоды роста  

и развития организма. Установлены возрастные и половые различия 

биологического действия нанотехнологического соединения ‒ Ge цитрата. 

Результаты исследования активности I цитрата нанотехнологического  

и его комплекса с Se и S в организме цыплят-бройлеров послужили основой  

для определения физиологически эффективной дозы нанотехнологического 

комплекса І, Se и S цитратов для применения его в бройлерном птицеводстве  

из расчета I в концентрации 5 мкг / л води с 24-х по 48 сутки выращивания 

птицы. 

Ключевые слова: лимонная кислота, Ge, І, Se, S цитраты 

нанотехнологические, крысы, цыплята-бройлеры. 

ANNOTATION 

Tesarivska U. I. Physiological Processes in the Body of Animals Under  

the Exposure of Citric Acid and Nanotechnological Citrates of Mineral 

Elements. The Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of the Doctor of veterinary sciences in specialty 

03.00.13 «Human and Animal Physiology». National University of Life  

and Environmental Sciences of Ukraine. 

The dissertation presents data on the evaluation of the effect of citric acid  

and Ge, I, Se, S citrates that were obtained by nanotechnology on physiological 
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processes in the body of rats and broiler chickens. Citric acid, used during 

physiological and sexual maturation, fertilization, pregnancy, and lactation of female 

rats at a concentration of 80 mg/l in F0, F1 generations, partially inhibits the course  

of physiological processes in the body, in particular, reduces the fertility of females  

F0 and F1 in half, reduces the number of embryo implantation sites in females  

F1 and live rats born to them.  

However, citric acid stimulates physiological processes that increase the large 

fetus of rats in F1 females and the growth rate of F1 and F2 offspring. A probable 

increase in body weight before control was observed in F2 males throughout life.  

In females increase in body mass was observed from the first to the 47th day  

and from 117 to 137 days. 

A certain inhibitory effect of citric acid on the rate of formation of sensory-

motor reflexes and precise coordination of movements in rats up to the 18th day  

of growth and development in the F1 generation was established. In F2 generation 

rats, due to the action of citric acid, the horizontal motor activity is higher on 14 days, 

and from the 18th day during the period of ethological adaptation, the pendulum 

reflex and rering are formed faster. At 40 days of life, the strengthening of horizontal 

and vertical motor and research activity in males and the level of rering in females F1 

was established. F2 males showed less horizontal and vertical activity than females. 

Drinking citric acid in rats causes increased metabolic and protective reactions 

in the body of males, both F1 and F2, characterized by increased levels of protein (F1), 

albumin, triacylglycerols (F2,), circulating immune complexes (F1, F2), hexose,  

so-called associated with proteins (F1) and ceruloplasmin (F1) in the blood. Females 

F1 has observed an increase in the number of leukocytes and in F2 decreases. 

In females, only protein metabolism changes: in the F0 generation, the 

albumin-globulin ratio, urea content increases, and creatinine levels decrease  

(p<0.05); in F1 – the level of globulins decreases. The number of leukocytes in F1 also 

increases and decreases in F2. The reality indicates the adjustment of physiological 

and biochemical adaptive responses of rats of both sexes to the long-term action  

of citric acid. Increased mitotic activity of hepatocytes and splenic blood supply  

with increasing the number of lymph nodes having light areas indicates a possible 

structural activating effect of citric acid, which changes the functional condition  

of these organs. 

In addition to the water of rats F0, F1, F2, F3 of different doses of Ge citrate 

during postnatal development, puberty, and physiological maturation have a positive 

effect on the reproductive capacity of female rats in three generations, in particular, 

increases the number of live rats in generations F1 and F2, respectively by 33.3  

and 37.8 % and F1 males. Its influence on the intrauterine, natal, and postnatal 

development of rats is revealed. At doses of Ge 20 and 200 μg/kg b. w., F2 rats have 

higher cranio-caudal size and average birth weight, increase in den weight on the first 

and 37 days and duration of pregnancy per day.  

Prolonged feeding of Ge citrate causes dose-dependent and sex differences  

in its effect on the body's growth processes, with the higher body weight of females 

under the effect of Ge at a dose of 20 μg/kg b. w., in F2 – under the exposure of Ge  

at doses of 10 and 200 μg/kg b. w., but in males – only in generation F3 – under  
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the influence of Ge in the 20 and 200 μg/kg b. w. doses. These indicators are lower  

in F2 males for the exposure of Ge at a dose of 200 μg/kg b. w., and F3females for the 

effect of the dose 20 μg/kg b. w. of Ge. 

Under the influence of Ge citrate in rats of the second and third generation, 

faster formation of sensory-motor, orientation-research, and emotional reflexes with 

more pronounced changes in behavioral responses to Ge citrate at a dose of 20 μg/kg 

b. w. in the F3 generation. The females have higher horizontal motor and research 

activity, grooming frequency is lower, and males have higher cognitive activity and 

lower grooming frequency. The stimulating ethological effect of Ge citrate in females 

is more pronounced than in males in terms of horizontal, vertical, and cognitive 

activity, but the vegetative reactions of males were higher. 

Ge citrate causes several changes in hematological parameters in the body  

of both male and female rats, stimulating hematopoiesis. 

Prolonged feeding of Ge citrate to rats causes changes in protein metabolism, 

which in males are characterized by higher levels of globulins, but lower – albumin 

and their coefficients, against the background of a slight decrease in the level of total 

protein. There is also a decrease in the functioning of enzyme systems, in particular 

the activity of AST and Alk-Phos. In animals, both doses of Ge citrate MM are likely 

to be higher than in four-month-old males. 

In females, lower levels of total protein in the serum were found under the 

action of Ge at a dose of 200 μg/kg b. w. The protein coefficient of all experimental 

groups of female rats is greater than or close to one unit. Lower alkaline phosphatase 

activity, lower urea levels and higher creatinine were found, except for females  

F1 (second parturition) under the action of Ge at a dose of 200 μg Ge/kg b. w. The 

content of MM is probably lower than the control in animals of all experimental 

groups. 

The administration for rats with water different doses of I citrate during  

40 days affected the functional activity of the thyroid gland. A high dose of this trace 

element reduces the level of T3 and T4 and metabolic processes in the body. More 

pronounced changes in the blood of those animals that received I at a dose of 

240 μg/kg b. w. High dose I, Se, S adjusts the levels of biochemical parameters  

in the blood and metabolic activity of the pituitary-thyroid system. 

The use of I, Se, S citrates in low doses to young rats has a stimulating effect 

on the intensity of body growth and the dynamics of body weight: the action  

of 2.4 μg I/kg b. w. on the 10–20th day; 24 μg I/kg b. w. – 10th day, and 240 mcg I/kg 

b. w. – 20 days. Increasing the dose of I, Se, S citrates to 2400 mg/kg b. w. causes 

chronic toxicosis of rats that was indicated by an acute reduction in body weight  

and internal organs weight and their mass ratios. 

The use of I citrates in low and high concentrations in broiler chickens  

in combination with Se and S citrates on the background of coccidiostat use with  

and without feed cause probable changes in the content of thyroid hormones and I  

in the blood, as well as lipid, protein, and mineral metabolism. The use of I in water 

in concentrations 5 and 30 μg/l throughout the technological cycle of broiler chickens 

raising and during the finishing period increased the growth rate of poultry by 26.7 

and 33.6 %. The coccidiostats were withdrawn from the diet. 
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Watering the broiler chicken with water containing I, Se, S citrates obtained  

by nanotechnological method at the rate of I in water 5 μg/l from the 24th to 48 days 

of poultry farming at modern technological production facilities provided 3.300 kg  

of additional growth in broiler chickens, and increased the safety of livestock  

on 0.5 %. And the use of this nanocomplex of mineral elements to piglets provided 

their average daily increase by 5 % and increased livestock safety by 3 %. 

Consequently, based on modern blood, tissues, organs, and systems of the body 

research methods, the dissertation work formulated new methodological approaches 

to the comprehensive assessment of physiological and biochemical processes  

in animals under the exposure of citric acid and Ge, I, Se, S citrates obtained  

by nanotechnology. 

Key words: citric acid, Ge, I, Se, S citrates nanotechnology, rats, broiler 

chickens. 
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