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АНОТАЦІЯ 

Тесарівська У. І. Фізіологічні процеси в організмі тварин за дії лимонної 

кислоти та нанотехнологічних цитратів мінеральних елементів. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зф 

спеціальності 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Київ, 2021. 

У дисертації наведено дані щодо проведеної оцінки впливу лимонної кислоти 

та Ge, І, Se, S цитратів, отриманих методом нанотехнології на фізіологічні процеси в 

організмі щурів та курчат-бройлерів.  

Лимонна кислота, яку застосовували у період фізіологічного і статевого 

дозрівання, запліднення, вагітності та лактації самиць щурів у концентрації 80 мг/л у 

поколіннях F0, F1 спричиняє певний негативний вплив на відтворювальну здатність 

організму самиць, розвиток ембріонів, плодів і кількість народжених щуренят у обох 

поколіннях. Загальна ембріональна смертність у самиць щурів виявляє тенденцію до 

збільшення, зокрема підвищуються показники передімплантаційної (F0- 15,8 % 

проти 4,2 у контролі; F1 - 26,7 % проти 17,1 у контролі) та постімплантаційної (F1 - 

9,1 %) смертності. Встановлено вірогідне зниженням фертильності самиць обох 

поколінь у два рази щодо контрольних тварин (F0 – 1,5 % проти 3,0 у контролі; F1 – 

1,25 % проти 2,5 у контролі). Встановлено інгібуючий ефект лимонної кислоти на 

імплантацію ембріонів, зокрема у поколінні F0 – вірогідне зменшення кількості 

місць імплантації на 28,8 %, у поколінні F1 – тенденція до зменшення на 27,8 %. 

Лимонна кислота стимулює фізіологічні процеси, що підвищують 

крупноплідність щуренят у самиць F1 та інтенсивність росту приплоду F1 та F2. У 

самців F2 вірогідне збільшення маси тіла до контролю спостерігали протягом всього 

періоду застосування лимонної кислоти, у самиць – з першої до 47 та з 117 до 137 

доби. 

Встановлено певний гальмівний вплив лимонної кислоти на швидкість 

формування сенсорно-рухових рефлексів та координації рухів у щуренят до 18 доби 

росту і розвитку у поколінні F1. У щуренят покоління F2 за дії лимонної кислоти на 
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14 добу більшою є горизонтальна рухова активність, а з 18 доби у період етологічної 

адаптації, швидше формується маятниковий рефлекс та рерінг. На 40 добу життя 

встановлено посилення горизонтальної та вертикальної рухової і пізнавальної 

активності у самців та рівень рерінгу в самиць F1. Самці F2 виявляли меншу 

горизонтальну і вертикальну активність щодо самиць. 

Випоювання лимонної кислоти щурам зумовлює посилення метаболічних і 

захисних реакцій в організмі самців як F1, так і F2, що характеризуються 

збільшенням рівня протеїнів (F1), альбуміну, триацилгліцеролів (F2,), циркулюючих 

імунних комплексів (F1, F2), гексоз, зв’язаних з протеїнами (F1) та церулоплазміну 

(F1) в крові. У самиць F1 – збільшення кількості лейкоцитів, а та F2 їх зниження. 

Введення до води щурам F0, F1, F2, F3 Ge цитрату у різних дозах впродовж 

постнатального розвитку, статевого та фізіологічного дозрівання позитивно впливає 

на репродуктивну здатність самиць щурів. Виявлено, що Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. у 

формі цитрату збільшує тривалість вагітності на одну добу. Встановлено 

стимулюючий ефект Ge цитрату у цій дозі на дозрівання та овуляцію фолікулів і на 

рівень імплантації ембріонів у поколінні тварин F2 та F3, зокрема, у тварин 

контрольної групи їх кількість становить 9,7 – 9,5 штук, а за впливу Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т. – 11,2 та 11,3 штук, що більше, ніж у контрольних самиць відповідно на 

15 та 19 %. У тварин дослідних груп, за цих умов, також встановлена більша 

кількість живих плодів на одну самицю на 16 - 19 % у поколінні F2 та F3 за впливу 

Ge у дозі 200 мкг/кг м. т.  

Виявлено позитивний вплив цього мікроелемента на внутрішньоутробний, 

натальний і постнатальний розвиток щуренят. За дози Ge 20 і 200 мкг/кг м. т. у 

щуренят F2 вищими є краніокаудальні розміри та середня маса при народженні, 

збільшення маси гнізда на першу і 37 доби. Дослідження внутрішніх органів плодів 

четвертого покоління, проведені за методикою Вільсона, вказує, що відхилень у 

розвитку особин за дії обох доз Ge не встановлено. Плоди самиць контрольної і обох 

дослідних груп відповідали фізіологічним критеріям розвитку. Доведено 

стимулюючу дію Ge у дозі 20 і 200 мкг/кг м. т. у цій сполуці на тривалість життя 

щурів. 
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Тривале випоювання Ge цитрату спричиняє дозозалежні та статеві 

відмінності його впливу на процеси росту організму, з вищими показниками маси 

тіла самиць за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., у F2 – за дії Ge у дозах 10 та 200 мкг/кг 

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

Нижчими ці показники є у самців F2 за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. та самиць F3 за 

дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т.  

За впливу Ge цитрату в дозах Ge 20 і 200 мкг/кг м. т. формування рухових 

рефлексів проходить швидше у обох поколіннях тварин дослідних груп. З 7 тестів на 

визначення швидкості формування сенсорно-рухових рефлексів і точної координації 

рухів 3 - 4 показники є вищими ніж у тварин контрольної групи.  

У тесті «відкрите поле» встановлено, що застосування Ge цитрату призводить 

до інтенсифікації поведінкових рефлексів як у другому, так і третьому поколіннях. 

Так, порівняно з тваринами контрольної групи, збільшується горизонтальна рухова 

активність (14 і 18 доби, Ge у дозі 10 мкг/кг м. т., F2; 18 доба, Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т., F3; 14 доба, Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., F3), пошуково-пізнавальна активність (14 

доба, Ge у дозі 20 мкг Ge/кг м. т., F2), частота грумінгу (14 доба, Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т., F3); збільшується число пристінкових (18 доба, Ge у дозі 10 мкг/кг м. т., F2; 18 

доба, Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., F2; 18 доба, Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., F2; 14 доба, Ge у 

дозі 20 мкг/кг м. т., F3; 14 доба, Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. F3), та вільних стійок (18 

доба, Ge у дозі 10 мкг/кг м. т., F2; 18 доба, Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., F2; 18 доба, Ge у 

дозі 200 мкг/кг м. т., F3). Меншою , щодо тварин контрольної групи, є частота актів 

кламбінгу на 14 добу у поколінні F2 за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. та частота 

грумінгу у поколінні F3 за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. На 18 добу, нижчою є 

пізнавальна активність у поколінні F3 у дозі 20 мкг/кг м. т., також на 18 добу у 

поколінні F3 у дозі 200 мкг/кг м. т. виявлено позабортове вистрибування щуренят 

дослідної групи, на тлі відсутності вірогідних різниць у розвитку інших 

поведінкових рефлексів щодо інтактних тварин. 

За впливу сполуки Ge результати тесту «відкритого поля» на 40 добу 

вказують на статеві відмінності поведінки щурів другого і третього покоління. 

Встановлено швидше формування сенсорно-рухових, орієнтувально-пізнавальних та 
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емоційних рефлексів з більш вираженими змінами поведінкових реакцій за дії Ge 

цитрату в дозі 20 мкг/кг м. т. у поколінні F3. У самиць більшою є горизонтальна 

рухова і пізнавальна активність, нижчою частота грумінгу, а самців – вищою є 

пізнавальна активність і нижчою частота грумінгу. Стимулююча етологічна дія Ge 

цитрату у самиць є більш виражена, ніж у самців за горизонтальною, вертикальною 

та пізнавальною активністю, однак вегетативні реакції самців мали вищі показники.  

Встановлено виражений вплив Ge цитрату на гемоцитопоез у самиць, після 

перших і других пологів. Зокрема, у крові самиць щурів, після перших пологів, за дії 

Ge у дозах 20 мкг/кг м. т. та 200 мкг/кг м. т. і других пологів, за дії 20 мкг/кг м. т. 

встановлено вірогідно вищі показники, ніж у інтактних тварин, кількості 

еритроцитів, рівня гемоглобіну та гематокриту, середньої концентрації гемоглобіну в 

еритроциті та середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті. За впливу Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т., другі пологи - вищими, ніж у тварин контрольної групи є кількість 

еритроцитів, рівень гемоглобіну. Позитивні зміни в еритроцитах за дії Ge цитрату, 

які ми прослідковували в організмі самиць, у самців не встановлено. На відміну від 

еритроцитів, лейкоцити крові реагують на вплив сполуки Ge інакше. Встановлена 

менша кількість лейкоцитів у крові тварин дослідних груп. Щодо відсоткового 

співвідношення різних видів лейкоцитів у крові тварин обох статей встановлено 

більший відносний показник кількості лімфоцитів і моноцитів та менший – 

нейтрофілів. 

Ge цитрат також впливає на біохімічні процеси в організмі тварин, зокрема, у 

дозах 20 і 200 мкг/кг м. т. у сироватці крові самиць проявлялося збільшення 

альбуміно-глобулінового коефіцієнта та зменшення рівня протеїну загального. 

Співвідношення альбумінів і глобулінів у сироватці крові самиць усіх дослідних 

груп є наближеними до одиниці. Показники активності лужної фосфатази, рівня 

сечовини та молекул середньої маси є нижчими від контролю, однак вміст 

креатиніну є вищим, окрім самиць у поколінні F1 після двох пологів за впливу Ge у 

дозі 200 мкг/кг м. т. У самців F2 за дії Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т. проявлялося 

збільшенням альбуміно-глобулінового коефіцієнта та зменшенням рівня загального 

білка, сечовини та креатиніну, активності трансаміназ та вмісту МСМ.  
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Застосування І, Se, S цитратів у низьких дозах молодим 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, 24 мкг І/кг м. т. – 10 добу. Збільшення дози 

І, Se, S цитратів до 2,4 мг/кг м. т. викликає різке зниження маси тіла і маси 

внутрішніх органів щурів – серця, печінки, селезінки, а також підвищення 

коефіцієнтів маси легень, нирок і тестикулів. Встановлено зниження середньої 

концентрації гемоглобіну в еритроцитах та підвищення рівня лейкоцитів, на тлі 

зменшення лімфоцитів, збільшення моноцитів та гранулоцитів. Застосовані 

курчатам-бройлерам 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 та І у крові, а також показників обміну ліпідів, протеїнів 

та мінеральних елементів. Концентрація І у воді 5 та 30 мкг/л у фінішний період, 

після вилучення кокцидіостатика з раціону, підвищувала інтенсивність росту птиці 

на 26,7 %. Апробація випоювання з водою І, Se, S цитратів курчатам-бройлерам на 

поголів’ї 21 тис. на сучасних технологічних виробничих потужностях з розрахунку I 

у воді 5 мкг/л з 24 до 48 доби вирощування птиці забезпечило додатково одержання 

3 300 кг приросту і підвищило збереженість поголів’я на 0,5 %. 

Базуючись на сучасних методах досліджень крові, тканин, органів і систем 

організму у роботі сформульовані нові методологічні підходи до комплексної оцінки 

фізіологічних процесів в організмі тварин за дії лимонної кислоти та Ge, І, Se, S 

цитратів, отриманих методом нанотехнології. 

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

щури, курчата-бройлери.  
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SUMMARY 

Tesarivska U.I. Physiological processes in the body of animals under the 

exposure of citric acid and nanotechnological citrates of mineral elements. – 

Qualifying scientific work is the manuscript copyright. 

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 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, causes some negative impact on the reproductive capacity of 

females, embryo development, fetuses, and the number of births rats in both generations. 

The total embryonic mortality in female rats tends to increase, in particular, the rates of 

preimplantation (F0 - 15.8 % vs. 4.2 in control; F1 - 26.7 % vs. 17.1 in control) and 

postimplantation (F1 - 9.1 %) mortality. A probable decrease in the fertility of females of 

both generations was found twice concerning control animals (F0 - 1.5 % vs. 3.0 in 

control; F1 - 1.25 % vs. 2.5 in control). The inhibitory effect of citric acid on embryo 

implantation was established, in particular in F0 generation - a probable decrease in the 

number of implantation sites by 28.8 %, in F1 generation - a tendency to decrease by 

27.8 %. Citric acid stimulates physiological processes that increase the notable fertility of 

rats in F1 females and the growth rate of F1 and F2 offspring. In F2 males, a probable 

increase in body weight before control was observed during the entire period of the citric 

acid use, in females - from the first to 47 and from 117 to 137 days. 

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

formation and coordination of movements in rats up to 18 days 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 18 th day 

during the period of ethological adaptation, the pendulum reflex and ringing are formed 

faster. At 40 days of life, the strengthening of horizontal and vertical motor and research 
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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. 

Introduction to the water of F0, F1, F2, F3 rats Ge citrate in different doses during 

postnatal development, sexual and physiological maturation has a positive effect on the 

reproductive ability of female rats. It was found that Ge at a dose of 200 μg/kg b.w. in the 

form of citrate increases the duration of pregnancy by one day. The stimulating effect of 

Ge citrate at this dose on follicle maturation and ovulation and the level of embryo 

implantation was found in the generation of F2 and F3 animals, in particular in the control 

group animals their number is 9.7 - 9.5 pieces, and under the influence of Ge at a dose of 

200 μg / kg b.w. - 11.2 and 11.3 pieces, which is more than in control females by 15 and 

19 %, respectively. Under these conditions a higher number of live fetuses per female by 

16 - 19 % was also found in the animals of the experimental groups in the generation F2 

and F3 by the influence of Ge at a dose of 200 μg / kg b.w. 

The positive effect of this microelement on intrauterine, natal and postnatal 

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

higher craniocaudal size and average birth weight, increase in den weight on the first and 

37 days. Studies of the internal organs of the fourth generation of fetuses conducted by the 

Wilson method indicate that abnormalities in the development of individuals under the 

exposure of both doses of Ge have not been established. Fetuses of females of the control 

and both experimental groups met the physiological criteria of development. The 

stimulating effect on the life expectancy of rats by Ge at a dose of 20 and 200 μg / kg b.w. 

in this compound has been proven. 

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 
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and 200 μg / kg b.w., but in males - only in generation F3 - under 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. The formation of motor reflexes is faster in both generations of animals of the 

experimental groups under the influence of Ge citrate in doses of 20 and 200 μg / kg b.w. 

Of the 7 tests to determine the rate of sensory-motor reflexes formation and accurate 

coordination of movements, 3 - 4 indicators are higher than in animals of the control 

group. 

In the "open field" test, it was found that the use of Ge citrate leads to an 

intensification of behavioral reflexes in both the second and third generations. Thus, 

compared with animals in the control group, increased horizontal motor activity (14 and 

18 days, Ge at a dose of 10 μg / kg b.w., F2; 18 days, Ge at a dose of 20 μg / kg b.w., F3; 14 

days, Ge at a dose of 200 μg / kg b. w., F3), research activity (14 days, Ge at a dose of 20 

μg Ge / kg b. w., F2), grooming frequency (14 days, Ge at a dose 20 μg / kg b.w., F3); 

increasing the number of parietal (18 days, Ge at a dose of 10 μg / kg b.w., F2; 18 days, Ge 

at a dose of 20 μg / kg b.w., F2; 18 days, Ge at a dose of 200 μg / kg b.w., F2; 14 days, Ge 

at a dose of 20 μg / kg b. w., F3; 14 days, Ge at a dose of 200 μg / kg b.w. F3), and free 

racks (18 days, Ge at a dose of 10 μg / kg b. w., F2; 18 days, Ge at a dose of 20 μg / kg b. 

w., F2; 18 days, Ge at a dose of 200 μg / kg b. w., F3). The frequency of clambing acts on 

the 14th day in the F2 generation with the exposure of Ge at a dose of 200 μg / kg b.w., and 

the frequency of grooming in the F3 generation with the action of Ge at the dose of 20 μg / 

kg b.w. is lower than in the control group. On the 18th day, the cognitive activity in the F3 

generation is lower at a dose of 20 μg / kg b.w., also on the 18th day in the F3 generation at 

a dose of 200 μg / kg b.w. outboard jumping of rats of the experimental group was 

revealed, against the background of absence of probable differences in the development of 

other behavioral reflexes concerning intact animals.  

The results of the "open field" test conducted on the 40 days indicate sexual 

differences in the behavior of second and third-generation rats under the influence of the 

compound Ge. Faster formation of sensory-motor, orientation-research and emotional 

reflexes with more pronounced changes in behavioral reactions under the exposure of Ge 
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citrate at a dose of 20 μg / kg b.w. in the F3 generation was established. Females have more 

horizontal motor and research activity, lower grooming frequency, and males have higher 

cognitive activity and lower grooming frequency. The stimulating ethological effect of Ge 

citrate in females is more expressed than in males in terms of horizontal, vertical, and 

cognitive activity, but the autonomic reactions of males were higher. 

The expressed influence of Ge citrate on a hemocytopoiesis at females, after the 

first and second parturition is established. In particular, in the blood of female rats, after 

the first parturition, under the action of Ge at doses of 20 μg / kg b.w. and 200 μg / kg b.w. 

and the second parturition, under the effect of 20 μg / kg b. w. significantly higher 

indicators have established than in intact animals; the number of erythrocytes, the level of 

hemoglobin and hematocrit, the average concentration of hemoglobin in the erythrocyte, 

and the average content of hemoglobin in the erythrocyte. Under the influence of Ge at a 

dose of 200 μg / kg b.w., the number of erythrocytes, hemoglobin level after the second 

parturition is higher than in animals of the control group. No positive changes in 

erythrocytes due to the Ge citrate exposure, which we observed in females, in males were 

found. Unlike erythrocytes, blood leukocytes react differently to the effects of Ge. A 

smaller number of leukocytes in the blood of animals of the experimental groups revealed. 

Regarding the percentage of different types of leukocytes in the blood of animals of both 

sexes, a higher relative number of lymphocytes and monocytes and a lower of neutrophils 

has been established. 

Ge citrate also affects biochemical processes in animals, in particular, at doses of 

20 and 200 μg / kg b.w. in the serum of females showed an increase in albumin-globulin 

ratio and a decrease in total protein levels. The ratio of albumin and globulin in the serum 

of females of all experimental groups is close to one. Alkaline phosphatase activity 

indices, urea levels, and average weight molecules are lower than the control but, the 

creatinine content is higher, except for females in the F1 generation after two parturitions 

under the influence of Ge at a dose of 200 μg / kg b.w. In F2 males at the exposure of Ge at 

doses of 20 and 200 μg / kg b.w. was manifested by an increase in albumin-globulin ratio 

and a decrease in total protein, urea and creatinine, transaminase activity, and MM content. 
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The use of I, Se, S citrates in low doses to young rats causes a stimulating effect on 

the intensity of body growth and the dynamics of body weight: under the action of 2.4 μg I 

/ kg b.w. on 10-20 days, 24 μg I / kg b. w. - 10 days. Increasing the dose of I, Se, S citrates 

to 2.4 mg/ kg b.w. causes a violent decrease in body weight and internal organs of rats - 

heart, liver, spleen, as well as an increase in the coefficients of mass of the lungs, kidneys, 

and testicles. A decrease in the average concentration of hemoglobin in erythrocytes and 

an increase in the level of leukocytes was revealed, against the background of a decrease 

in lymphocytes, an increase in monocytes and granulocytes. The concentrations of I citrate 

used 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 

concentration of I in water 5 and 30 μg / l in the finishing period, after the removal of 

coccidiostats from the diet, increased the growth rate of poultry by 26.7 %. Approbation of 

watering I, Se, S citrates with water to broiler chickens on a population of 21 thousand at 

modern technological production facilities at the rate of I in water 5 μg / l from 24 to 48 

days of poultry farming provided an additional 3,300 kg increase, and increased 

preservation of livestock by 0.5 %. 

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 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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ВСТУП 

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 [381, 544, 579, 629]. 

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 [276, 

310, 637]. 

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 [164, 304].  

Корекцію фізіологічних процесів та обміну речовин в організмі тварин можна 

здійснювати за допомогою введення до раціону мінеральних чи органічних солей 

вищезазначених біотичних елементів [75, 170, 436, 566, 637].  

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 

[125, 117, 212]. 

Наносполуки добре розчинні у воді та наділені високою біологічною 

активністю (цитрати, фумарати, сукцинати), що значно підвищують доступність 

біологічно значущих елементів [55, 39, 203, 252].  

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 [14, 
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16], Р. С. Федорука і співавт. [212, 374], Р. Я. Іскри і співавт. [437, 438], В. В. Влізла і 

співавт. [30, 31. 33], І. І. Ковальчук і співавт. [80, 81, 468]. 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 [72, 134, 366]. 

Тому дослідження фізіологічних механізмів впливу нанохелатних розчинів 

цитратів мікро- та макроелементів на організм різних видів тварин є актуальним. 

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 F2за впливу добавки лимонної 

кислоти; 
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– 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. 

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. 
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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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 470 сторінках. 

Робота складається з анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів  

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Фізіологічна роль лимонної кислоти та її використання як 

біологічно-активної добавки у живленні тварин  

Лимонна кислота широко поширена в тваринному і рослинному світі. 

Вперше вона була отримана в 1784 році з соку незрілих лимонів шведським 

аптекарем Карлом Шеєле [522]. Окрім лимонів та лаймів, де її вміст становить 8 % 

від маси сухих фруктів [548], лимонну кислоту також знаходять у підземних і 

надземних частинах різних рослин. Найбільше лимонної кислоти виявлено у 

китайському лимоннику, де її міститься від 61 до 68 % від всіх нелетких органічних 

кислот [481]. У рослинній сировині кропиви дводомної ідентифіковано 14 

органічних кислот, серед яких лимонної кислоти є 50–65 % [169].  

Лимонну кислоту також використовують як антиоксидант, вона міститься 

майже в половині харчових продуктів і застосовують її в кількості 0,2 ... 1,5 г/кг [57].  

За масштабом виробництва лимонна кислота вважається найбільш важливим 

елементом мікробного синтезу. Обсяг виробництва її в світі перевищує 1 000 000 Мт 

в рік [558] і основою її промислового виробництва, на сьогодні, є мікробіологічний 

синтез, спричинений пліснявими грибами роду Aspergillus niger шляхом 

лимоннокислого бродіння солодких відходів цукрового виробництва – патоки 

(меляси) [208], стебел кукурудзи [255] тощо.  

Бродіння за участі Aspergillus niger загальновизнано безпечним (GRAS) і 

понад 80 % лимонної кислоти в усьому світі виробляється шляхом глибокої 

ферментації з використанням цього гриба [336]. Також потенційними джерелами 

для комерційного виробництва лимонної кислоти можуть бути використані нові 

штами дріжджів: Candida tropicalis і Pichia kluyveri [248] та мутантний штам 

Yarrowia lipolytica [517]. Біосинтез лимонної кислоти, який охоплює реакції 

гліколізу та низку реакцій, замкнених в ЦТК, в еукаріот, зокрема й A. niger та 

Candida lypolytica та інших мікроорганізмах, відбувається в мітохондріях [506]. 

Лимонна кислота, як і інші органічні кислоти (ОК) відіграє важливу роль в 

живому організмі. Свою дію на організм органічні кислоти та їх солі проявляють 
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трьома напрямами: корм, шлунково-кишковий тракт, метаболізм в клітинах, 

тканинах, органах. Біологічний ефект органічних кислот у тварин пов'язаний зі 

збереженням корму та зменшенням зв'язуючої здатності інгредієнтів корму [325]. 

Ефект у кишково-шлунковому тракті є подвійним. Органічні кислоти зменшують 

рівень pH у шлунку та тонкій кишці, стимулюючи секрецію травного ензиму та 

сприяючи росту і відновленню шлунково-кишкової морфології [341]. Більше того, 

розпад кислоти у клітинах бактерії та нагромадження аніонів солі затримує ріст 

мікробів [341, 469].  

За місцем дії органічні кислоти розділяють на дві групи. Перша група 

(молочна, фумарова, лимонна) здатна в цілому знижувати pH шлунка, таким чином 

опосередковано зменшуючи присутність чутливих до кислот бактерій. Друга група 

(масляна, мурашина, оцтова, пропіонова і сорбінова) знижує pH в шлунково-

кишковому тракті, безпосередньо впливаючи на клітинну стінку грамнегативних 

бактерій [59,497,542, 581].  

Органічні кислоти також можуть потрапляти в організм тварин і птиці 

шляхом мікробної ферментації, що виробляються корисними бактеріями в 

шлунково-кишковому тракті при введенні пробіотиків і пребіотиків [341].  

Отже, у травному тракті, крім зниження рН, органічні кислоти мають ще й 

антибактеріальну активність. Ця дія є результатом можливості дифузії їх незмінних 

форм у клітини мікроорганізмів через клітинну мембрану бактерій [250, 271]. 

Потрапивши всередину бактерій вони дисоціюють з утворенням протонів (H +) і 

аніонів (RCOO -), які порушують pH і пул аніонів цитоплазми [633]. Зміна рН 

клітини збудника викликає зниження активності багатьох внутрішньоклітинних 

ензимів, оптимальна дія яких потребує нейтральної реакції. Підвищений рН 

цитоплазми має летальні наслідки для клітини, порушуючи цілісність пуринових 

основ і денатуруючи основні ферменти [316]. Якщо мікробна клітина в цій ситуації 

не здатна підтримувати оптимальне рН, то органічні речовини, такі як ферменти, 

ДНК або структурні цитоплазматичні мембрани, необхідні для підтримки її 

життєвих процесів, руйнуються і патогенна клітина гине [402]. Інші ефекти, 

пов'язані з низьким внутрішнім pH, включають інгібування гліколізу, запобігання 
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активного транспорту і втручання в передачу концентрація аніона в бактерії може 

також знизити ріст і життєздатність за рахунок збільшення тургорного тиску 

всередині клітини [685].  

Важливим є і те, що навіть за тривалого застосування органiчних кислот у 

комбікормi, до їх дії не можуть адаптуватися будь-якi бактерiї [250]. Однак 

результати останніх досліджень вчених дали підставу рекомендувати посилення 

безпеки продуктів, що містять лимонну кислоту [430]. Було встановлено, що 

можливий перехід патогенних мікроорганізмів з життєздатного у некультивований 

стан, за якого вони уникають традиційних методів виявлення і тим самим 

створюють ризики для безпеки харчових продуктів та здоров'я людей. Результати 

показали, що некультивований стан, прийнятий S. aureus, може бути стратегією 

виживання його в несприятливому середовищі (стрес, кислотність та низька 

температура).  

Застосування органічних кислот, зокрема лимонної, у тваринництві та 

птахівництві можна розділити на чотири напрями: 1 – консервація кормів [455, 690], 

2 – санітарія води [406], 3 – пригнічення розмноження деяких патогенних 

мікроорганізмів, особливо тих, що мають знижену толерантність до кислого 

середовища, зокрема, E. сoli, Salmonella sp., або Campylobacter ssp [258], 4 – 

підвищення засвоєння поживних речовин корму. Корм, що оброблений органічними 

кислотами, краще засвоюється тваринами та підвищує їх продуктивність [422]. 

Лимонну кислоту задають в корм для запобігання псуванню, знищення 

небажаної плісняви і пригнічення росту бактерій, а також поліпшення його 

гігієнічних якостей. З цією метою в Європейському Союзі в категорії «консерванти 

кормів» задекларовано лимонну кислоту як кормову добавку [369].  

Лимонна кислота безпечна для всіх видів тварин при використанні до 30 000 

мг/кг повноцінного корму та відповідної концентрації в воді для пиття (10 000 мг/л). 

Отже, добавка також безпечна для тварин за таких умов: 15 000 мг лимонної 

кислоти/кг повноцінного корму та 5 000 мг лимонної кислоти/л води для пиття 

[357].  
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Лимонна кислота не є токсичною, вона не шкодить при оральному задаванні 

(гостра токсичність) (LD50=3000 мг/кг) чи впливі на шкіру (LD50> 2000 мг/кг). 

Немає доказів канцерогенного потенціалу лимонної кислоти за введення в раціон 

щурам 5 % лимонної кислоти (приблизно 2000 мг/кг/день). Жодних доказів 

ембріотоксичного або тератогенного потенціалу не було отримано. Доза, за якої 

відсутній рівень ефекту для тератогенності становить 241 мг/кг/день у щурів та > 

425 мг/кг/день у кроликів, а доза, за якої відсутній рівень побічних ефектів – 

2000 мг/кг/день. Не виявлено негативного впливу лимонної кислоти на 

репродуктивну здатність щурів. Доза, за якої відсутній ефект для репродуктивної 

здатності становить 600 мг/кг/добу, а доза, за якої відсутній рівень побічних ефектів 

і не спостерігається вплив на репродуктивну функцію сягала 5 % лимонної кислоти 

в раціоні щурів (приблизно 2000 мг/кг/день) [563]. 

Відомо, що лимонна кислота позитивно впливає на функціонування різних 

фізіологічних систем сільськогосподарських тварин, зокрема покращує роботу 

шлунку [661], секрецію ендогенних панкреатичних ферментів, таких як трипсин і 

хімотрипсин, підвищує апетит, збільшує споживання корму [694], покращує 

засвоєння їжі, стимулює обмін речовин в організмі [61]. Вплив на метаболізм 

відбувається через нагромадження енергії, тому органічні кислоти з коротким 

ланцюгом можна застосовувати для генерації аденозинтриРної кислоти [469]. Крім 

того, лимонна кислота поліпшує абсорбцію Ca, P, Mg і Zn, тим самим збільшуючи їх 

біологічний вплив і обмежуючи виведення [518]. 

Уведення лимонної кислоти до раціону виявляє регуляторний вплив на 

енергетичний, жировий, вуглеводний та мінеральний обмін [89]. Роль лимонної 

кислоти у кишковому тракті, заданої як підкислювач кормів, полягає у тому, що 

абсорбція її ворсинками тонкого відділу кишечника відбувається через Na-залежний 

ко-переносник [697]. Після поглинання на апікальному боці лимонна кислота 

метаболізується всередину ентероциту, а потім залишає базолатеральний бік 

частково як кислота, а частково як метаболіти.  

Харчові кислоти циклу Кребса можуть метаболізуватися в ентероцитах, що 

безпосередньо впливає на метаболічний статус кишечника. Альфа-кетоглутарова 
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кислота краще всмоктується в тонкому кишечнику, ніж в дистальних відділах, а 

потім швидко метаболізується в ентероцитах і печінці, так що період 

напіввиведення в крові дуже короткий [242]. Також встановлено, що сукцинат 

покращує морфометрію кишечника у поросят і, за рахунок збільшення експресії 

маркерів щільних контактів, підсилює бар'єрні функції клітин кишечника свиней 

[489]. 

Вивчаючи проміжний метаболізм печінки у щурів за впливу лимонної 

кислоти встановлено, що на активність ферментів циклу Кребса не було впливу, 

однак активність трансаміназ печінки: глутаматдегідрогенази, 

глутаматоксалоацетаттрансамінази і глутаматпіруваттрансамінази була вищою за 

внесення лимонної кислоти. Припускають, що вуглецевий скелет цієї кислоти міг 

бути використаний для синтезу замінних амінокислот [392]. 

Лимонна кислота, як головний проміжний продукт метаболічного циклу 

трикарбонових кислот, відіграє важливу роль у системі біохімічних реакцій 

клітинного дихання; виявляє детоксикаційну, антиоксидантну, імуномодулюючу, 

бактерицидну активність. Так, додавання її до корму курчатам-бройлерам 0,5 % 

стимулює їх неспецифічний імунітет [410].  

Літературні джерела вказують на позитивний вплив лимонної кислоти на 

гематологічні показники телят і поросят, що сприяє кращому росту і розвитку 

молодняку [88]. 

Розщеплення лимонної кислоти супроводжується утворенням хімічної 

енергії, яка акумулюється в макроенергетичних сполуках, що сприяє підвищенню 

інтенсивності основного обміну, росту і розвитку організму та продуктивності [52, 

410]. Крім того, ця кислота позитивно впливає на продуктивність, зменшує 

виникнення шлунково-кишкових захворювань, діареї та набряків [422]. Однак зі 

збільшенням її концентрації в організмі активується процес утворення нерозчинної 

солі – Ca цитрату. Дослідженнями впливу різних концентрацій лимонної кислоти на 

тканини кореня зуба встановлено, що використання 25 % розчину має більш 

агресивний ефект на перитубулярний дентин з ознаками демінералізації, ніж нижчі 
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її концентрації. Процес утворення Ca цитрату має певну особливість і пропорційно 

зростає із збільшенням концентрації кислоти [17].  

Доведено, що лимонна кислота, а також її цитрати знижують ризик розвитку 

онкологічної патології. Використання 30 мг/кг м. т. Na цитрату на добу сприяло 

інгібуванню близько 50 % об’єму пухлини раку шлунка за рахунок зниження 

гліколізу та збільшення апоптозу [565].  

Лимонну кислоту використовують при лікуванні незаживаючих виразок. 

Використання трьохвідсоткової мазі сприяє повному зціленню, без будь-яких 

ускладнень [269]. 

Системне застосування лимонної кислоти може сприяти декальцифікації 

і/або зменшенню кальцифікації в серцевих клапанах серця людини [466]. 

Встановлено, що її розчини позитивно впливають і на еукаріотів. Так, 

доведено, що за впливу лимонної кислоти відбувається стимуляція розмноження 

інфузорій Paramecium caudatum і водоростей Chlorella vulgaris в широкому 

інтервалі утворення доменів і наноасоціатів (1 • 10-13-1 • 10-5 моль • л-1) [151]. З 

літературних джерел відомо, що ця кислота здатна підвищувати концентраційний 

поріг блокування синтезу пігментів у бактерій, які зазнали впливу важких металів 

[152]. На прикладі лимонної кислоти доведено, що на синтез пігменту бактерій у 

присутності іонів металу впливає активність перебігу процесів в циклі Кребса [149]. 

Дослідженнями хемотаксичних властивостей, зокрема трофічного таксису 

Bacillus subtilis ІМВ В-7023 до деяких амінокислот, вуглеводів і органічних кислот, 

встановлено, що лимонна кислота залежно від концентрації проявляє або 

репеллентні, або аттрактантні властивості. Так в концентрації 10-2М ЛК проявляла 

репелентну дію, однак концентрація 10-3М, проявляла аттрактантні властивості 

[231]. 

Застосування лимонної кислоти у ветеринарній медицині та тваринництві 

може бути частиною загальної стратегії покращення застосування біологічно-

активних добавок спрямованих на поліпшення здоров'я та підвищення 

продуктивності, оскільки використовують її для покращення росту і розвитку 

свиней [461], птиці [616], м’ясних порід ВРХ [546], овець [267] тощо. 
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Результатами багатьох експериментів на птиці підтверджено, що під впливом 

органічних кислот розвивається корисна мікрофлора у шлунково-кишковому тракті 

пташеняти вже на початковому етапі його життя [581]. Це звільняє травний канал 

від кишкової палички, сальмонел та кампілобактерій [59]. У курчат, каченят, гусенят 

в цей час має місце посилений рiст внутрiшнiх органiв, насамперед шлунково-

кишкового тракту [581]. Тому дія лимонної кислоти на початковому етапі життя 

сприяє збільшенню розмірів i кількості кишкових ворсинок, а також глибини крипт 

тонкого кишечника [530]. 

Нарощування кишкових ворсинок підвищує коефіцієнти перетравності 

поживних речовин та їх засвоєння, поліпшує адсорбцiйну здатнiсть кишечника, 

відтак поїдання корму позитивно позначається на інтенсивності росту птицi [76]. 

Використання лимонної кислоти в кількості 0,2–0,8 % від кормової маси 

сприяє покращенню засвоєння P [694]. Результати інших вчених показали, що 

значне збільшення вмісту P в золі великогомілкової кістки, а також загального P в 

сироватці крові відбувається за впливу 3 % лимонної кислоти [531]. Встановлена 

позитивна взаємодія фітази з лимонною кислотою і цей комплекстакож сприяє 

збільшенню в плазмі крові бройлерів P. [642]. Такий же результат отримано за 

додавання курчатам-бройлерам фітази з лимонною кислотою, аскорбіновою 

кислотою та вітаміном D. Додавання цього комплексу до раціону з низьким вмістом 

Ca також покращує засвоєння P на 60 % [256]. Однак використання в раціонах 

комплексного мультикислотного препарату з вмістом лимонної кислоти курчатам-

бройлерам на тлі підвищення в сироватці крові вмісту P знижувало рівень Ca і Cu 

[154]. За даними інших авторів дія лимонної кислоти покращує засвоєння Ca. Цей 

процес пояснюється утворенням добре розчинних і легко засвоюваних комплексів 

[284]. Збільшення абсорбції Ca і P, ймовірно, відбувається за рахунок хелатування 

Ca, роблячи структуру фітату менш стабільною і більш доступною для дії фітази 

[293]. В проведених експериментах за визначення вмісту Ca в сироватці крові 

сільськогосподарської птиці, які отримували 3 % екструдованої мінеральної добавки 

з вмістом 1 % лимонної кислоти встановлено, що його рівень становить 2,58±0,05 

ммоль/л, або на 9,3 % більше, ніж у контролі [61].  
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За впливу лимонної кислоти найбільш істотні біохімічні зміни в сироватці 

крові птиці зареєстровані на 14-й день досліджень. У ці терміни достовірне 

зниження активності аланінамінотрансферази і лужної фосфатази свідчить про 

оптимізацію функції печінки і посилення в ній обмінних процесів, що сприяють 

забезпеченню організму енергією [151]. Лимонна кислота також модулює індукцію 

легеневої гіпертензії, яка виникає у курчат-бройлерів, що вирощуються на великій 

висоті. Пероральне введення лимонної кислоти протягом 45 днів дає позитивний 

ефект, на що вказують електрокардіографічні параметри [413]. 

Встановлено, що лимонна кислота має антистресову дію у разі 

вакцинального, кормового і технологічного стресів у птиці. Як ефективний 

антистресовий компонент, лимонна кислота стимулює утворення хелатних форм Ca, 

К, Fe, Zn та інших елементів у кишечнику, внаслідок чого вони краще засвоюються 

організмом [518]. 

Органічні кислоти, зокрема лимонна кислота, є найбільш поширеними і 

ефективними речовинами для поліпшення стану здоров'я і продуктивності у 

свинарстві свиней [52].  

У поросят найбільш помітні ефекти підкислювачів встановлено під час 

відлучення [708]. Перехід від рідкої до твердої їжі та докорінна зміна способу 

годування може спричинити у них стрес, що призводить до обмеженого споживання 

корму та низького приросту маси тіла [422]. Додавання до корму органічних кислот 

викликає швидке зниження рН шлунка. В результаті цього поліпшується засвоєння 

білка і жирів, що сприяє збільшенню маси тіла. Крім того, зниження рН травної 

системи обмежує поширення та/або колонізацію небажаних мікроорганізмів у 

шлунково-кишковому тракті [497], за цих умов створюються несприятливі умови 

для розвитку патогенної мікрофлори, яка найкраще відтворюється в середовищі з рН 

від 6,0 до 7,5, а найменше при рН 4,0 – 5,5. Також знижується рівень токсичного 

аміаку та біогенних амінів у тонкому кишечнику, що сприяє поліпшенню засвоєння 

білків, мінералів та жирів.  
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Добавка водного розчину лимонної кислоти разом з бурштиновою та 

глутаміновою у кількості 20–40 мг на 1 кг маси тіла знижує витрати корму на 4–

10 % і підвищує середньодобові прирости поросят на 5–13 % [146].  

У поросят, які отримували раціони, що містять 0, 1 або 2 % лимонної 

кислоти, за впливу обох доз, середній денний приріст збільшився на 4-7 % і 

ефективність конверсії корму була поліпшена на 5-10 % [555]. 

Використання лимонної кислоти в кількості 9000 г на 1 тонну кормосуміші 

підвищує середньодобові прирости поросят на 11 г, або 3,0 %, зменшує витрати 

кормів на одиницю приросту на 0,1 корм. од., або на 2,9 % [52]. Отже, додавання 

лимонної кислоти або її солей до корму лінійно підвищує середньодобовий приріст 

маси тіла поросят і продуктивну ефективність корму [422]. 

Лимонну кислоту використовують також при лікуванні поросят-гіпотрофіків, 

велика частина з яких вибраковується відразу після народження. Ознаки вродженої 

гіпотрофії спостерігаються у 39 % новонароджених поросят. При застосуванні їм з 

першого дня життя лимонної кислоти, їх виживання зростає до 90 % і в подальшому 

такі тварини показують середній рівень продуктивності [49].  

У експериментально заражених S. typhimurium, E. coli відлучених поросят 

0,5 % застосування лимонної кислоти знижувало вміст мікроорганізмів в зразках 

калу, збільшуючи кількість лактобацил [258]. 

Окрім поросят та птиці органічні кислоти також включають у раціон як 

кормову добавку кроликам [361, 535,589]. За вирощування їх віком від 4 до 6 тижнів 

додавання у раціон до суміші концентратів 1,5 % лимонної кислоти позитивно 

впливає на ефективність росту та зменшення споживання сухої речовини [641, 662].  

За даними інших авторів покращується продуктивність, засвоюваність 

поживних речовин та імунний статус підростаючого кролика за внесення до 2 % 

лимонної кислоти в раціон [332]. 

Вивчаючи вплив розчинів лимонної кислоти у низьких концентраціях 

встановлено зв'язок між розміром дисперсної фази (наноасоціатів), фізико-

хімічними властивостями (питома електропровідність, рН, окисно-відновний 

потенціал) систем і плодючістю гідробіонтів [151].  



42 

Органічні кислоти можуть сприяти підвищенню продуктивності риби, 

забезпечуючи стимуляцію секреції ферментів підшлункової залози, зниження pH 

шлункового соку, інгібування розвитку патогенних мікроорганізмів. За цих умов 

вони забезпечують надходження додаткової енергії, поліпшення використання 

мінералів і засвоєння поживних речовин [582].  

Лимонна кислота у дозі 20 г/кг корму яку додавали як кормовий інгредієнт в 

раціон малька C. Macropomum збільшувало засвоюваність P, та поліпшувало сталий 

розвиток аквакультури і знижувало вплив потенційно негативних ефектів годівлі 

[523].  

Кормова суміш, що містила 25 % лимонної кислоти, 16,7 % сорбінової 

кислоти, 1,7 % тимолу і 1 % ваніліну в матриці гідрогенізованих жирів, що 

використовувалась в раціоні європейського морського окуня дала позитивний ефект 

на протизапальну відповідь в кишечнику, тим самим захищаючи цілісність епітелію 

[303]. Також лимонну кислоту використовують для годівлі бджіл. За її застосування 

на 56,3 % підвищується яйцекладка матки та на 23,1 % кількість вирощеного 

розплоду [53].  

Лимонна кислота може бути біохімічним маркером крові для діагностики 

субклінічного протікання остеодистрофії у корів. Встановлено, що за субклінічного 

перебігу, вміст загального Ca в крові був знижений у 18,9 % тварин, а концентрація 

неорганічного P - тільки в 5,7 %. При субклінічному перебігу захворювання даний 

маркер перевищував фізіологічні ліміти в 100 % корів [167]. 

Лимонна кислота є ефективним дезінфікуючим засобом щодо Mycoplasma 

bovis, патоген великої рогатої худоби, що має важливе економічне значення в 

усьому світі, оскільки викликає низку захворювань, включаючи пневмонію і мастит. 

За впливу 0,5 % лимонної кислоти знижується інфекційність майже на 106 раза 

[502]. 

Сьогодні у світі зростає кількість антибіотикорезистентних штамів 

мікроорганізмів які набувають широкого розповсюдження, що викликає 

занепокоєння у сфері охорони здоров'я в усьому світі [378]. 
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Люди можуть придбати стійкість до протимікробних препаратів через 

харчовий ланцюжок або навколишнє середовище, тому у 2006 році в Європейському 

Союзі, згідно з Регламентом 1831/2003,увійшла в силу заборона використання 

антибіотиків як стимуляторів росту у тваринництві, у т. ч. птахівництві [307, 562]. За 

цих умов, увагу науковців привернули субстанції, які можна застосовувати як 

ефективну альтернативу до антибіотиків. Серед безлічі БАД на їх заміну органічні 

кислоти є найнадійнішою групою профілактично-лікувальних кормових добавок, 

що одночасно з тим стимулюють ріст тварин та птиці [469, 582], до них відноситься 

і лимонна кислота [410]. 

Дослідженнями багатьох авторів встановлено, що ефективність дії лимонної 

кислоти значно зростає, якщо у кормову добавку додають декілька органічних 

кислот та інших складових органічного характеру [250, 661].  

Встановлено позитивний вплив амінокислот на розвиток кишечника курчат-

бройлерів при пероральному введенні суміші: 10 г / кг сорбінової кислоти і 2 г / кг 

лимонної кислоти, що сприяло збільшенню висоти ворсинок дванадцятипалої 

кишки у курчат-бройлерів у віці 11 і 22 днів [570]. 

Премікс, де активні інгредієнти були вміщені в ліпідну матрицю з лимонною 

і сорбіновою кислотами та монотерпенам, який згодовували відлученим поросятам 

виявляв прямий позитивний вплив на слизову оболонку кишечника. За дії цього 

комплексу покращувалася бар'єрна функція в тонкій і клубовій кишці (за рахунок 

ліпідного захисту) і знижувався місцевий і системний запальний тиск, що сприяло 

поліпшенню показників росту [403]. 

Використання у раціоні преміксу з бутирату Ca, фумарової та лимонної 

кислот й ароматичних сполук у концентрації 1,5 г / кг сприяло збільшенню приросту 

маси тіла птиці, мікробіоти клубової і сліпої кишок, зменшенню патогенних і 

зростанню числа деяких корисних мікроорганізмів, висоти ворсинок і глибини 

крипт тонкої кишки [250].  

Суміш коротколанцюгових жирних кислот (мурашина, оцтова, молочна, 

пропіонова, лимонна і сорбінова), забуференої форміат амонієм у поєднанні з 

средньоланцюговими жирними кислотами (C8, C10 і C12) позитивно впливало на ріст 



44 

і економічні показники при відгодівлі свиней, Доведено, що це безпечний продукт, 

який можна добавляти в раціони свиней [656]. 

Підкислення раціону 0,02 % суміші захищених органічних кислот, активними 

інгредієнтами якої були 17 % фумарової, 13 % лимонної, 10 % яблучної кислот та 

1,2 % капринової і каприлової кислот, знижує кількість патогенних бактерій у 

свиней. Вона покращує засвоюваність поживних речовин, знижує фекальні викиди 

аміаку і сірководню і збільшує кількість корисних бактерій. Додавання 0,4 % суміші 

органічних кислот (фумарова, молочна, пропіонова, лимонна і бензойна кислоти) в 

раціон свиней сприяло покращенню швидкості росту, споживання корму і 

позитивної економічної ефективності її використання [633]. 

Згодовування поросятам з 10-ої доби росту і розвитку, 150 г лимонної 

кислоти на кожні 100 кг основного корму в одній групі тварин та 150 г лимонної 

кислоти разом із 100 г пробіотику (пивні сушені дріжджі та Saccharomyces 

cerevisiae) у другій групі вказують, що лимонна кислота в поєднанні з пробіотиком 

має сприятливий вплив на поросят-сисунів. Суміш покращувала темпи росту при 

меншому співвідношенні - корм : приріст. Автори вказують на існування зв'язку між 

двома кормовими добавками (лимонна кислота та пробіотик), що рекомендується 

враховувати для покращення продуктивності поросят [634]. 

Нині в Україні зареєстровано 16 ветеринарних препаратів, у склад діючої 

речовини яких входить лимонна кислота, та 17 найменувань преміксів і кормових 

добавок, що містять цю кислоту [141]. 

У даний час у багатьох препаратах, біологічно активних добавках і засобах, 

що використовуються в медицині, тваринництві та ветеринарії, основним діючим 

компонентом є цитрати металів [88, 155], які володіють високою біологічною 

активністю та є не токсичними [61]. 

Широко відома хімічна сполука - цитрат Na, натрієва сіль лимонної кислоти, яку 

використовують в харчовій промисловості як консервант, стабілізатор або 

підсилювач смаку [569].  

На основі лимонної кислоти отримано велику кількість координаційних 

сполук з різними металами [716]. Перспективними в плані пошуку та розробки 
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нових ліків з великим антигіпоксичним потенціалом є координаційні сполуки Ge з 

різними біолігандами. Дуже важливо, що мікроелементи у вигляді хелатів мають 

відмінну термостабільність, завдяки чому їх можна застосовувати для виробництва 

як розсипних, так і гранульованих комбікормів [118]. 

Встановлено позитивний ефект антигіпоксантів серед уперше синтезованих 

координаційних сполук Ge на основі лимонної та винної кислот [110] тощо.  

В Україні хімічним методом синтезовані чотири нові комплексні 

координаційні сполуки металів (Ge, Sn, Mg, Сo) з лимонною кислотою: гермацит 

(Ge і Mg з лимонною кислотою), станмацит (Sn та Mg з лимонною кислотою), 

геркоцит (Ge і Сo з лимонною кислотою), станкоцит (Sn та Сo з лимонною 

кислотою). За результатами дослідження антибактеріальної активності in vitro до 

стандартного контрольного штаму Staphylococcus aureus АТСС 25923 встановлено, 

що нові комплексні сполуки металів з лимонною кислотою тією чи іншою мірою 

виявляли антистафілококову активність [119]. 

Встановлено достовірні взаємозв’язки між задаванням кормової добавки 

Гермацинк (Ge і Zn) в дозі 10 мл/добу та якісними і кількісними показниками 

продуктивності корів [64]. 

На сьогодні зареєстровано в Україні 43 ветеринарних препарати з вмістом 

цитратів та сім найменувань кормових добавок та преміксів [141], отриманих 

інноваційними методами, в т. ч. з використанням електроімпульсної абляції та 

нанотехнології.  

Отже, лимонна кислота широко використовується в харчовій промисловості, 

гуманній і ветеринарній медицині, а також при виробництві, кормових добавок, 

преміксів для тварин. Важлива фізіологічна роль, яку виконує ця сполука в живому 

організмі, робить її незамінною речовиною у підтриманні гомеостазу. Позитивний 

вплив на організм, зокрема покращення діяльності органів травлення, підвищення 

імунітету, нормалізації психо-, нейро-фізіологічної діяльності ендокринної системи, 

поліпшення енергетичного обміну викликає значний інтерес для подальшого 

вивчення її властивостей.  
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1.2 Германієвмісні сполуки та їх вплив на фізіологічні процеси в організмі 

тварин 

Ґерманій, Ge – 32 хімічний елемент, крихкий сріблясто-білий металоїд (t пл = 

959,2 °С, tкип > 2850 °С) з щільністю 5,35 г/см3, який був відкритий німецьким 

хіміком К. Вінклером у 1868 році і названий на честь його батьківщини [162].  

Ґерманій можна віднести до розсіяних елементів [2], що часто зустрічається у 

природі, однак існує у відносно малій кількості. Загальний вміст Ge в земній корі 

1,5⋅10-4 % по масі, але власні мінерали Ge досить дефіцитні і вельми рідко 

зустрічаються [112]. У мінералах Ge часто виявляється у формі оксиду (GeO2) або 

сульфіду (GeS2), а в розчині - у вигляді германієвої кислоти Ge (OH) 4 [571]. В 

природі є лише дві органічні метилові сполуки – це моно- і диметилгерманію. Вони 

утворюються мікроорганізмами у болотах на континентах, а у відкритому океані, в 

морських аноксичних середовищах, зазнають деградації [485]. У рослинах Ge 

виявляють у незначній кількості і вміст його залежить від частин рослини, а також 

від грунту на якому вона росте [112]. У рослинах атоми Ge утворюють Ge-органічні 

сполуки або комплекси, зв’язані з органічними молекулами, які мають властивості 

біологічно активних речовин [112]. Рослини, швидше за все, засвоюють цей 

мікроелемент завдяки наявності полікислот, цукрів та поліфенолів, які виявляють 

сильні комплексоутворюючі властивості до нього [281]. З ґрунту в рослину 

переносяться невеликі кількості Ge і це залежить від виду рослини [693]. 

Встановлено, що в часнику, висівках, овочах, насінні рослин, грибах, корені 

женьшеню міститься від 0,01 до 1 мкг/г цього мікроелемента [108]. 

Ge також виявлено у воді, більше його міститься у морській воді, [343] багатьох 

морських організмах та водоростях [635]. Вперше цей мікроелемент в біологічних 

об’єктах був виявлений доктором К. Асаї у Японії в 1950 рр. [276].  

Основне джерело надходження Ge в організм – це корми для тварин та їжа для 

людини. Виходячи з того, що у більшості продуктів харчування у Європі вміст Ge 

менше 1 проміле, було обчислено добове його споживання людиною, яке становить 

0,4–3,5 мг. Однак, щодо цього питання є певні національні розбіжності. Оцінюючи 

щоденну дієту на основі особливостей харчування населення Великобританії, 
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добове споживання цього мікроелемента британцем становить 0,004 мг [638]. Інші 

літературні джерела вказують на те, що людина за добу може спожити від 0,1 до 4 

мг Ge [396], що становить 10-6–10-5 % від маси тіла [2, 89].  

За недостатнього надходження цього мікроелемента в організм людини 

підвищується ризик виникнення синдрому хронічної втоми, зниження фізичної і 

розумової працездатності, гіповітамінозу, хронічної та частої захворюваності, 

розвитку ішемічної хвороби серця, інсультів, остеопорозу і вірусних захворювань 

[161]. У тварин відсутність цього мікроелемента може призвести до зниження 

імунітету та зменшення продуктивності. Вміст Ge в крові становить 0,44 мг / л. 

[123]. Сполуки Ge швидко адсорбуються в кишечнику і до 95 % їх легко 

проникають через клітинні бар’єри [112], однак досить нерівномірно 

розподіляються між позаклітинним та внутрішньоклітинним просторами, у 

тканинах та органах [28, 98, 112].  

У тварин, зокрема у лабораторних щурів, Ge розподіляється між еритроцитами 

та плазмою у співвідношенні 2:3. У венозній крові цей мікроелемент більше 

локалізується в еритроцитах, в артеріальній – у плазмі [177]. Найчастіше найвища 

концентрація Ge буває в нирках та печінці, а найнижча – в головному мозку [25].  

У кроликів і собак за внутрішньовенного введення GeO2 найвищі концентрації 

Ge було виявлено в нирках, печінці, селезінці, шлунково- кишковому тракті та 

кістках [177]. Деякі вчені спостерігали затримку Ge також у легенях, серці та 

підшлунковій залозі щурів [320].  

В організмі розподіл мікроелементу залежить від шляхів введення. Після 

ін'єкції розчину GeO2 поглинання Ge нирками набагато більше, ніж в інших 

тканинах [602]. При внутрішньовенному (в/в) введенні відбувається його швидке 

проникнення з крові в тканини [603]. За перорального введення абсорбція Ge 

відбувається повільно. Після однократного перорального введення розчину GeO2, 

цей мікроелемент не виявлявся в крові чи тканинах мишей [602]. 

Після задавання сполук Ge per os, або після внутрішньочеревної ін'єкції 

встановлено високі концентрації Ge в надлишковому рівні в селезінці та нирках. У 

дослідженнях на людях доведено, що органічні сполуки Ge добре засвоюються і вже 
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за 72 години практично неможливо було знайти цих сполукні в одній з тканин 

організму [315]. Біологічний період напіврозпаду Ge в головному мозку становить 

6,3 год, але в інших тканинах - від 1,2 год (в крові) до 4,5 год (в підшлунковій залозі) 

- він менше, ніж в головному мозку [602].  

Екскреція основної кількості Ge здійснюється з сечею [442] з періодом 

напіввиведення в межах 1–4 доби і лише незначна частина – через шлунково-

кишковий тракт [98]. Найбільш інтенсивний процес виведення мікроелемента 

відбувається протягом 48 год. за цей час виділяється 74,98 % Ge від уведеної дози, з 

них 53,0 % – із сечею і 21,97 % – з калом [237]. 

Встановлено, що цей мікроелемент бере участь у транспортуванні О2 до тканин, 

попереджуючи розвиток гіпоксії на тканинному рівні, зокрема в органах, найбільш 

чутливих до неї: центральній нервовій системі, м'язі серця, тканинах нирок і печінки 

[27, 276]. Встановлено, що органічні сполуки Ge утворюють зв'язок Ge-кисень, 

попереджаючи розвиток кисневої недостатності, що позитивно впливає на організм 

людини та тварин [276]. На основі цієї властивості був проведений пошук 

антигіпоксантів серед оригінальних гетерометалічних комплексів Ge та 3dметалів на 

основі лимонної та винної кислот [110]. 

Ge входить до багатьох ензимних комплексів організму, таких як 

цитохромоксидаза, карбоангідраза та деяких інших субклітинних органел, 

включаючи клітинну стінку, мітохондрії та хромосоми [619]. Багато сполук, що 

містять Ge, мають гепатопротекторні властивості [713]. Встановлено здатність 

германієвмісних сполук чинити антиоксидантну дію [38]. В основі механізму цього 

впливу лежить значне гальмування мелітин-викликаного вивільнення арахідонової 

кислоти, гістаміну й утворення простагландину Е, що супроводжується виразним 

гальмуванням утворення пероксидів та їхнього внутрішньоклітинного вмісту [479]. 

Сполуки Ge застосовують для профілактики та лікування захворювань серцево-

судинної системи. Встановлено, що координаційні сполуки Ge з нікотиновою 

кислотою впливають на жирнокислотний спектр сироватки крові 

експериментальних тварин. Така дія виражається у збільшенні вмісту ненасичених 

та зниженні насичених жирних кислот [131]. 
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У дослідженнях низки вчених зазначено, що Ge відіграє важливу роль у 

розвитку ембріонів і плодів, оскільки знижує згубний вплив іонів Н на клітини, 

активуючи взаємодію Ge з О2. [234, 344, 472, 526]. Досліджуючи мейотичне 

дозрівання ооцитів за введення органічних сполук Ge встановлено покращення їх 

якості, що пов'язано з його протективною дією на клітини мікрооточення ооцитів 

[ 86]. Посилене Германієм транспортування та передавання О2 забезпечує зниження 

гіпоксії на тканинному рівні [385]. Це збільшує здатність іонів Оксигену 

взаємодіяти з іонами Гідрогену і дозволяє мінімізувати локальне ушкодження 

тканин пероксидами клітин [101].  

Ge також проявляє протимікробну дію, яка є менш виражена до бактерій, ніж 

до дріжджів [615]. Крім того, Ge має детоксикаційні властивості при отруєнні 

організму тварин чи людини важкими металами [5, 112]. 

Також слід виокремити ще такі властивості германієвмісних сполук, як 

протизапальну, нейротропну, аналгезуючу, гіпотензивну, фунгіцидну, противірусну, 

антималярійну, антирадіаційну, протипухлинну [162, 276, 487].  

Учені вважають, що метаболізм Ge взаємопов'язаний і дуже подібний до обміну 

Si [112, 529].  

В організм людини і тварин Ge може поступати як в органічній, так і в 

неорганічній формах. Найбільш поширеною неорганічною формою є діоксид Ge 

(GeO2). Неорганічний Ge має більший потенціал негативних наслідків, він може 

накопичуватися в організмі і зумовлювати нефротоксичність, що призводить до 

гострої ниркової недостатності та смерті [175]. 

Характерною ознакою для нефропатії, спричиненої GeO2, є ураження ниркової 

тканини, що зберігається тривалий час, навіть після припинення його прийому [704]. 

Тривале введення GeO2 щурам спричиняє запалення м’язової тканини, що 

характеризується розривами червоних м'язових волокон [425] та дефіцитом 

цитохром-С оксидази у таких волокнах. Токсична дія Ge у формі оксидів на клітини 

пов'язана з вивільненням цитохрому С, зниженням мембранного потенціалу 

мітохондрій, транслокацією ділянки гена Bax з одночасним зниженням експресії 

Bcl-2 [491].  
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В експериментальних дослідженнях на тваринах з'ясовано, що за тривалого, 

понад 24 тижні, використання GeO2 настає сенсороневральна приглухуватість, 

спричинена мітохондріальною дисфункцією. Відомо, що у переважній своїй 

більшості надмірні токсичні ефекти Ge оксиду вражають також і нервову тканину 

[647]. 

Однак GeO2 не має шкідливого впливу на формування мікроядер у 

поліхроматичних еритроцитах та швидкість аберації хромосом у кістковому мозку 

мишей, що засвідчує відсутність генетичної мутації. У дозах 0,1 або 0,5 мг/кг маси 

тіла він виступає як речовина, що пригнічує генотоксичность, модельовану кадмієм 

[407]. Встановлено, що за однократного застосування Ge внутрішньо у дозі 100 

мг/кг і внутрішньом’язово – 4 мг/кг, токсичної дії на організм людини він не виявляє 

[108].  

На сьогодні синтезовано багато органічних сполук з вмістом Ge, які мають 

різну хімічну будову і володіють широким спектром фізіологічної активності [162]. 

Разом з тим такі сполуки мають значно нижчу токсичність, ніж його оксиди, а в 

деяких з них вона взагалі відсутня [108, 320]. Значна частина органічних сполук Ge 

має LD50 в середньому 1500 мг/кг [161]. Токсичність для більшості сполук Ge 

залежить від способу введення речовини, зокрема при парентеральному – LD50 є у 

діапазоні 100–1000 мг/кг-1 та при пероральному застосуванні – 500–5000 мг/кг-

1 [498].  

На теперішній час, увага зосереджена на дослідженнях Ge-органічних 

полімерів сесквіоксанового типу, - гермоксанах, герматранах, гермоканах, 

спірогерманієвих сполуках та органілгерманатах [112]. Синтезуються та 

досліджуються також нові гомо- і гетерометалічні координаційні сполуки Ge з 

біолігандами [98, 158]. 

На основі органічної сполуки Ge, зокрема його сесквіоксиду, японськими 

вченими був створений наприкінці минулого сторіччя, перший германієвмісний 

препарат Ge-132 (2-карбоксиетил Ge сесквіоксиду), який використовується для 

корекції імунного статусу [155].  

Органічні сполуки Ge виявляють позитивний ефект для терапії захворювань, 
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що впливають на імунодефіцит, стимулюючи синтез імуноглобулінів та інтерферону 

[83]. Імуностимулююча дія Ge-132 супроводжується індукцією γ-інтерферону, який 

бере участь в імунокорекції Т-клітин і макрофагів [175], тоді як імунодепресивна – 

характеризується пригніченням синтезу антитіл [652]. Цей препарат є ефективним 

вірусних і респіраторних захворювань, для лікування СНІДу, дерматопатії тощо. Він 

також має протипухлинні властивості. Механізм дії його ґрунтується на тому, що 

германієвмісні сполуки пригнічують синтез білків, ДНК та РНК [382]. Встановлено, 

що вплив сполук Ge на клітину залежить від його концентрації: за низького рівня – 

блокується клітинна проліферація, а за високого – відбувається апоптоз клітини 

[594]. Виявлено, що сироватка крові мишей, оброблених Ge-132, має здатність 

інгібувати штучно спровоковані мишачі асцитні пухлини. Тут протипухлинна дія 

виражається через активність лімфокінів, спричинених Ge-132, такими як ɣ-

інтерферон [636]. 

Місцеве застосування Ge-132 з одночасним використанням 50 % галактози 

затримує розвиток зрілої катаракти та зменшує процес глікації [663].  

Застосування препарату у птахівництві сприяло збільшенню маси тіла у курчат 

[688], швидше розпочиналася яйценосність курочок [646], а також скорочувався 

період виведення курчат та перепелів [132, 645]. За дії Ge-132 інкубаційна якість 

яєць покращувалась [688]. 

Наступний германієвмісний препарат був створений тільки у 2000-му році під 

назвою «Гермавіт» [107]. Препарат застосовується для хворих, що страждають 

кисневою недостатністю. Він зміцнює імунну систему, проявляє антиоксидантну і 

адаптогенну дію, захищає організм людини від отруєння важкими металами, має 

протипухлинну активність.  

Базуючись на унікальних фізіологічних властивостях сполук Ge, за останні 

десятиріччя на його основі створена низка нових лікарських засобів, зокрема 

«Астрагерм», що є антагоністом солей важких металів. Препарат сприяє 

відновленню формули крові і підвищенню імунітету. Новий препарат 

«Герматранол» широкого спектру дії є відмінним радіопротектором, , що володіє 

імуно-корегуючими і біостимулюючими властивостями, «Спірогерман» – 
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синтетична органометалічна сполука, що містить Ge з протипухлинною активністю, 

МОП-11- індуктор імунного інтерферона в людських еритроцитах та інші [155]. 

Препарат «Альцинар» - має антитоксичний дозозалежний характер, за умов гострого 

ураження печінки у щурів тетрахлорметаном чинить гепатопротекторний вплив 

різного ступеня вираженості [178]. 

Також синтезовано германійвмісну координаційну сполуку з Cu— 

купрумоксіетиленфосфонатогерманат «Медгерм», що проявив себе як безпечний 

гепатопротекторний засіб. Препарат гальмує процеси цитолізу і холестазу, 

пригнічує процеси ліпідопероксидації, а також запобігає збільшенню вмісту 

загального холестерину в сироватці крові та печінці [205]. 

Доведено, що германієвмісна гідрофільна активна речовина пропагерманіум 

(propagermanium) інгібує дію рецепторів хемокіну, що як і моноцитарні білки 

хемоаттрактанта MCP-1 відіграють важливу роль у патогенезі атеросклерозу [367]. 

У дослідженні in vitro автори з’ясували, що органічний Ge пригнічує міграцію 

моноцитів, спричинену MCP-1. Результати підтвердилися in vivo, і тривале 

лікування пропагерманієм пригнічувало атеросклероз у кроликів. 

Значний вклад у з'ясування впливу германієвмісних біологічно активних 

речовин на метаболізм комплексних германійвмісних сполук, внесено ученими 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова під керівництвом 

професора І. Й. Сейфулліної. Ними синтезовано та досліджено координаційні 

сполуки Ge з біолігандами – МІГУ-1 (нікотиновою кислотою), МІГУ-2 (з 

нікотинамідом) та МІГУ-3 (з бурштиновою кислотою) [236, 713]. Вищезазначені 

сполуки пригнічують ступінь вираженості оксидативного стресу в печінці, 

проявляють цитопротекторні властивості в міокарді, гепатопротекторну активність. 

Крім того, вказані сполуки ефективно інгібують Na+, K + -АТФазу та Ca2+, Mg2+-

АТФазу плазматичної мембрани клітин серцевого м’яза, що збільшує 

внутрішньоклітинну концентрацію Ca2+ та покращує скоротливу функцію міокарда 

за умов антрациклінової інтоксикації [99, 159, 163, 238].  

Про нормалізацію енергетичного обміну та цитопротекторний вплив Ge 

свідчать біохімічні та морфологічні дані структурно-функціональних змін печінки у 
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щурів на тлі експериментально викликаного токсикозу після введення органічного 

комплексу з Ge (МІГУ-1) [129,131]. 

Вивчення МІГУ-2 показало, що сполука виявляє нейротропну активність, а 

також мембранопротекторні властивості [97].  

Досліджено особливості впливу біологічно активних сполук Ge на основі 

оксиетилідендифосфонової кислоти – МІГУ-4 (з нікотиновою кислотою), МІГУ-5 (з 

нікотинамідом) та МІГУ-6 (з Магнієм), що застосовуються для профілактики та 

лікування захворювань серцево-судинної системи. Вказані препарати також 

апробовані та рекомендуються як антиконвульсанти, які проявляють 

нейрофармакологічні властивості, зокрема, змінюють реакцію поведінки та 

електрофізіологічні реакції тварин за умов експериментальних моделей епілепсії та 

паркінсонізму, реактивність нейронів кори головного мозку і зрізів гіпокампу [100, 

130]. 

Майже всі біс (цитратні) германати (станати), які містять різні метали, володіли 

різною антиішемічною активністю різної інтенсивності [499].  

Важливим є вивчення впливу на організм тварин цитратної сполуки Ge, 

отриманої нанобіотехнологічним методом М. В. Косінова, В. Г. Каплуненка [87], які 

розпочато лише останніми роками [54]. Ця сполука має стимулюючий вплив на 

репродуктивну функцію [54], антиоксидантну й імунну системи організму щурів 

[54, 80, 214, 345, 243].  

Характерними рисами цих сполук є висока біологічна активність [31, 345], 

технологічна доступність [15, 31] та низька токсичність. Встановлено, що Ge цитрат, 

одержаний на основі нанобіотехнології, не володіє токсичністю що притаманне 

хімічно синтезованим його комплексам. Гостра токсичність його при 

внутрішньошлунковому надходженні в організм білих мишей та щурів становить 

400 мг/кг, що згідно з ГОСТ 12.1.007 – 76 (1990) відноситься до 3 класу 

небезпечності (помірно небезпечні речовини) [39]. 

У ветеринарній медицині розроблена низка германієвмісних добавок, що 

використовуються з питною водою, або як додатковий компонент повнораціонних 

кормів. Застосування свиноматкам препарату «Наноаквахелат Ge» від 1 до 9 днів до 
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опоросу вплинуло на отримання більшої кількості нормально розвинених 

новонароджених поросят без суттєвої зміни їх маси [103].  

Згодовування гусенятам упродовж періоду вирощування комбікормів, 

збагачених наноаквахелатною формою Ge, позитивно вплинуло на інтенсивність 

росту молодняку, його життєздатність та ефективність використання корму. 

Інтенсивніший розвиток та формування м’язової тканини, шкіри та підшкірного 

жиру сприяли збільшенню маси частин тушок, що використовуються для 

харчування. Найбільш ефективною виявилася доза 0,20 мг Ge/кг [44, 173].  

Використання Ge цитрату молодняку гусенят зумовило стимулюючий вплив 

на інтенсивність росту, де цей показник продуктивності збільшився на 2,3 %, а їх 

життєздатність і збереженість була вищою на 3,0 % [47]. 

Для підвищення резистентності, виживаності й продуктивності поросят-сисунів 

та поросят після відлучення, ефективно використовуються вітамінно-мінеральні 

препарати з Германієм. Зокрема, введення поросятам 2,5 мл та 3,0 мл нанопрепарату 

мікроелементів з вмістом Ge на фоні додаткової вітамінізації вітаміном Е сприяло 

підвищенню вмісту у сироватці крові загального білка і альбуміну та зниженню 

сечовини. Це позитивно впливало на загальний стан тварин та їх опірність 

захворюванням [206]. 

Згодовування свиноматкам препарату наноаквахелат Ge зумовлювало 

збільшення маси плодів кнурців на 1,9 % [103.], а уведення сумісно з препаратом 

«Глютам 1М» підвищувало прирости маси тіла поросят на 21,4 % [68]. 

Препарати «Глютам 1М», «Кватронан-Se» спільно з наноаквахелатом Ge 

позитивно впливають на загальний стан імунітету поросят-сисунів в постнатальний 

період [67]. 

За згодовування мікроелементу Ge у дозі 11–12 мкг на 1 кг маси тіла 

свиноматкам протягом 10 днів перед опоросом та 10 днів після разом з фізрозчином 

та глютаміном Na, у дозі 20 мл, збільшувався приріст маси тіла поросят у підсисний 

період [240]. 

Застосування препаратів Ge запобігало розвитку імунодефіцитного стану та 

оксидаційного стресу, які сприяють виникненню гастроентериту у період 
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переведення телят з молочної на рослинну годівлю [8]. Розроблений 

германієвмісний препарат «Кватронан-Se», у якому міститься комплекс 

нанокарбоксилатів мікроелементів, ефективно застосовується для підвищення 

заплідненості корів та телиць [157]. 

Мікроелементна кормова суміш «Гермакап», створена на основі 

нанокарбоксилатів Ag, Ge, Zn проявляє виражений позитивний вплив на 

продуктивність, збереженість і фізіологічний стан сільськогосподарських тварин та 

птиці. Зокрема, у курчат-бройлерів, ця суміш підвищує імунну відповідь у період їх 

вакцинацій проти вірусних захворювань [1]. Застосування препарату на основі 

цитратів Zn та Ge вирішує проблеми зниження якості молока, як наслідок 

захворювання корів маститом [85]. 

Ge цитрат, який випоювали з водою бджолам дає позитивний результат на 

кількість, якість та безпечність меду натурального, стимулює вищу льотну 

активність [243]. 

Як ветеринарний лікарський засіб, який містить Ge, в Україні зареєстровано 

єдиний препарат,– це «Гермакап», розчин для ін'єкцій, який застосовується 

внутрiшньом'язово[141]. Рекомендують застосовувати його телятам з 10-денного 

віку внутрішньом’язовим уведенням у дозі 5 см3 на голову з інтервалом 14 днів. 

Завдяки застосуванню препарату «Гермакап» підвищується імунофізіологічний 

статус телят, а їхні прирости зростають до 700–850 г на добу [62, 105]. Застосування 

препарату Гермакап сприяє у дійних корів підвищенню вмісту білка, лактози і 

сухого знежиреного залишку у молоці, а також збільшенню концентрації Zn та Ge 

[ 24].  

Отже, в науці крім традиційних досліджень розвивається напрям 

нанотехнології, що забезпечує використання в тваринництві та ветеринарії 

біологічно безпечних органічних сполук наночастинок мінеральних елементів, у т. 

ч. Ge, одержаних інноваційним методом, що впливають на підвищення як 

продуктивності тварин, так і їх резистентності та життєздатності організму [15, 30, 

31].  

Наведені дані літератури свідчать, що пошук нових ефективних і безпечних 
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лікарських засобів та кормових добавок, що містять мікроелемент Ge, вибраний 

науково-обгрунтовано, оскільки його органічні сполуки, одержані на основі 

нанотехнології, мають високу біологічну активність і низьку токсичність. 

Незаперечним є той факт, що германійвмісні сполуки вирізняються позитивними 

фізіолого-біохімічними ефектами з широким спектром дії, а відсутність значних 

побічних впливів робить їх використання доцільним у гуманній медицині, 

ветеринарії та тваринництві. 

 

1.3 Фізіологічне та лікувально-профілактичне значення І та його сполук  

Як вважають фахівці ВООЗ, йододефіцит сьогодні – це глобальна проблема, 

оскільки патологічні стани, пов'язані з нестачею І , посідають третє місце у списку 

38 найбільш поширених неінфекційних захворювань людини [317]. 

У більшості регіонів України дефіцит І також є важливою проблемою. 

Наприклад, на території Житомирського Полісся України, яке є частиною 

біогеохімічної зони, що характеризується недостатнім умістом І , у 90 % корів 

виявлена гіпофункція щитоподібної залози: уміст тироксину в сироватці крові 

становить у межах від 28,3 до 54,7 нмоль/л [109].  

Попередити недостатність надходження І в організм людини і тварин є 

завданням для медицини і ветеринарії [7, 317]. 

І існує в природному циклі за рахунок випаровування з морської води і 

конденсації її на суші, але в грунтах багатьох регіонів встановлено його дефіцит 

[391]. 

У природі І зустрічається у вигляді солей – йодидів, йодатів, у морській солі – 

переважають йодистий Na і Mg [145, 620].  

У питній воді його концентрація дуже низька і становить 3,0 – 6,4 мкг/л [445]. 

Високий вміст І є у підземних водах, зокрема у Данії, Алжирі, Аргентині, Китаї, 

Кенії тощо [372], де виявлені бактерії, що впливають на кругообіг цього 

мікроелемента в підземних середовищах. З відходів вони можуть каталізувати 

початкову стадію I- окиснення до I2, який потім спонтанно окиснюється до HOI - і, 

нарешті, IO-3 [478]. 
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В організм людини і тварини І потрапляє з різних джерел – з продуктами 

харчування чи кормами [246], питною водою [515] та у складі атмосферного повітря 

[621]. Через дихальні шляхи його рівень надходження не є суттєвим і становить 10-

20 нг/м3) [691] незначна кількість І потрапляє через шкіру [145].  

Харчовий І перетравлюється і всмоктується в шлунку і тонкому кишечнику, де 

велика частина його перетворюється в йодид, який потрапляє в кров [552].  

І в організмі людини і тварин знаходиться переважно в органічній формі 

(тиреоглобуліну та тиреоїдних гормонів (Т3, Т4)) і незначна частина – у 

неорганічній, як йодид-іон, що поширюється у позаклітинному просторі і легко 

проникає через клітинні мембрани [145]. Крім І щитоподібної залози, йодид також 

концентрується в слинних залозах, слизовій оболонці шлунка, плаценті, циліарному 

тілі, сплетенні хоріоїду і молочних залозах. Крім того, йодид міститься в рідинах 

організму, таких як кров, сеча, піт або грудне молоко, у птахів – також в яйцях [574, 

668].  

Загальний вміст І в організмі людини – від 15 до 35 мг, але розподілений він 

нерівномірно. Основна кількість мікроелемента (близько 70 – 90 %) зосереджена у 

щитоподібній залозі [172] . У перерахунку на вміст сухої маси концентрація І в ній 

становить 0,2 – 0,5 % [424], менша кількість у печінці (0,2 мкг/г), крові та м’язах 

[172]. 

У печінці і нирках тварин міститься більша концентрація І (приблизно в два 

рази), ніж у м'язах, за винятком м'язів бугаїв. Підвищений вміст І у печінці також 

пов'язано з його метаболізмом. Невелика частина його потрапляє з печінки в жовч, а 

решта, проходить через нирки в сечу і виводиться з організму [448]. 

Щодо особливостей організму птиці, то понад 15 % спожитого нею І 

відкладається в яєчнику і виводиться з яйцями [43, 352]. 

Близько 35 % І крові міститься у плазмі (менше 10 мкг / л.), решта – у 

формених елементах, а також у кістках [586].  

Обмін елементу в організмі залежить від функціонального стану і рівня синтезу 

гормонів щитоподібної залози, гіпофізу, підшлункової і статевих залоз [245, 247].  

Регулювання секреції гормонів щитоподібної залози здійснюється центральної 
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нервовою системою з участю гіпофіза [591]. Тиреотропін-рилізинг гормон (TRH) 

секретується гіпоталамусом і досягає передньої долі гіпофіза через портальну 

циркуляцію. Активація рецепторів TRH сприяє вивільненню тиреотропного гормону 

(ТТГ), який стимулює власні рецептори на фолікулярних клітинах щитоподібної 

залози. Це викликає підвищене поглинання з крові І клітинами, посилення синтезу 

тиреоглобуліну і секрецію в кровотік трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4) за 

рахунок активації ферменту тироідпероксидази (ТПО) [322, 579]. 

Ланцюг зворотного зв'язку призводить до залежності між рівнями гормонів 

щитоподібної залози і ТТГ в сироватці крові, тобто низький рівень Т4 (що 

характерно при гіпотиреозі) і високий рівень Т4 (що характерно при гіпертиреозі) 

пов'язані з підвищеним і низьким рівнем ТТГ відповідно [300, 572].  

Важливо відзначити, що зменшення вдвічі циркулюючого в крові Т4 

супроводжується збільшенням сироваткового ТТГ до 100 разів 

Тиреоглобулін – це специфічний компонент, який синтезується тільки 

тканинами щитоподібної залози. Це секреторний білок хребетних, утворений в 

ендоплазматичному ретикулумі тиреоцитів, де він набуває N-зв’язаного 

глікозилювання та конформаційного дозрівання (включаючи утворення багатьох 

дисульфідних зв’язків), що призводить до гомодимеризації [337]. Його основні 

функції включають зберігання йодиду та гормоногенезу щитоподібної залози [337]. 

У нормі тиреоглобулін не секретується в кров і у здорових особин в сироватці крові 

може бути присутнім лише в мізерно малих кількостях [139]. Синтез тиреоглобуліну, 

його транспорт і розщеплення регулює тиреотропний гормон гіпофізу (ТТГ). Крім 

того, ТТГ регулює посттрансляційні зміни тиреоглобуліну, які вибірково підсилюють 

його здатність до утворення Т3 – цей процес важливий при дефіциті йодиду і за 

дифузного токсичного зобу [322].  

Дорослі щури, у щитоподібній залозі яких міститься 12 – 18 мкг І, щодоби 

використовують близько 1,4 мкг елемента для синтезу тиреоїдних гормонів [592].  

Щитоподібна залоза виробляє тетрайод-L-тироксин (Т4) і трийод-L-тиронін (Т3), 

в основному під контролем тиреотропіну (ТТГ). Хоча ця залоза секретує 100 % 

циркулюючого Т4, вона забезпечує лише низький відсоток сироваткових рівнів 
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найбільш фізіологічно активного – трийодтироніну, який здебільшого відбувається 

за периферичного 5'-деІ вання Т4 [474]. 

Обидва гормони синтезуються з амінокислоти тирозину, що входить до 

тиреоглобуліну. Як Т4, так і Т3, потрапляючи в кров, зв’язуються з тироксин-

глобуліном і циркулюють у вигляді І , зв’язаного з білком [533]. 

Отже, головною функцією щитоподібної залози залишається секреція в кров 

тироксину і трийодтироніну, що здійснюють гуморальну регуляцію багатьох 

фізіологічних функцій та метаболічних процесів. 

Тиреоїдні гормони коригують процеси розвитку та функціонування головного 

мозку, нервової системи [551]. Трийодтиронін стимулює мітохондріальний синтез 

білка, регулюючи міграцію клітин, диференціацію та мієлінізацію тканин [503]. 

Мозок дуже чутливий до дефіциту І і його вміст у тканинах цього органу швидко 

знижується, навіть при легкому чи помірному його дефіциті [317]. Багато структур і 

системи мозку страждають від дефіциту І , включаючи гіпокамп, мієлін і 

нейротрансмітери [536].  

Відслідковується тісний функціональний зв'язок роботи яєчників і 

щитоподібної залози, що регулюється тиреотропним гормоном гіпофіза і 

знаходиться під контролем гіпоталамуса [44]. І важливий для підтримки балансу 

проліферації та диференціювання клітин в плаценті [534]. 

Тиреоїдні гормони спричиняють активізацію гемопоетичної функції 

кровотворних органів підвищення серцевих скорочень і споживання кисню у 

серцевому м’язі за рахунок дії Т3 [401]  

І проявляє каталітичну дію в синтезі гемоглобіну, гемоціаніну та кобаламіну, 

сприяє утворенню вітаміну А з каротину і за його недостатнього надходження 

порушуються процеси оксигенації тканин, зниження імунної функції та 

уповільнення росту, погіршується зір, розвиваються різні ураження епітелію. 

Гормони щитоподібної залози T4 і T3 відіграють важливу роль як в природженому, 

так і в адаптивному імунітеті. Взаємодія між дією гормонів щитоподібної залози та 

імунною системою була встановлена за фізіологічних і патологічних умов [333]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Епітелій
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І є стимулятором росту і розвитку ембріонів і важливий для підтримання 

балансу проліферації та диференціювання клітин в плаценті [534]. 

Також цей мікроелемент знижує інвазивний потенціал потрійної негативної 

базової лінії ракових клітин. В умовах in vivo пероральна добавка цього галогену 

активує протипухлинну імунну відповідь [514]. 

І необхідний для нормальної життєдіяльності багатьох мікроорганізмів 

травного тракту тварин та птиці [3, 43 ]. 

Для пришвидшення процесів формування, розвитку та росту пера необхідне 

достатнє надходження в організм І, що зумовлює інтенсифікацію окиснювальних 

процесів в тканинах за рахунок підвищення концентрації в крові N і S [10]. 

 Близько 90 % І виводиться з сечею і середні значення 100–199 мкг J/л сечі 

вважаються нормальними для людей, які проживають у регіонах без йодної 

недостатності [622]. Нирковий кліренс йодиду становить 30–50 мл плазми/хв і в 

значній мірі не залежить від навантаження йодиду або інших аніонів. У деяких 

видів, таких як щури, великі кількості хлоридів можуть знизити кліренс йодиду 

[574]. Рівень екскреції мікроелемента корелює з його надходженням через 

шлунково-кишковий тракт, тому цей показник використовують для оцінки 

споживання І [399, 607]. Невелика кількість І виділяється з калом, потом, слиною, 

жовчю, через легені, більша – з молоком під час лактації [399].  

Отже, сталий рівень І в організмі людей та тварин підтримується за рахунок 

його поповнення через екзогенні (їжа (корми), вода, повітря) та ендогенні 

(щитоподібна і слинні залози, шлунковий сік, продукти катаболізму Т3, Т4) джерела, 

а також екскреції з сечею, калом тощо.  

Вищезазначені дані літератури вказують, що основним джерелом надходження 

І в організм людини є продукти харчування, а тварин – це корми раціону. 

Так, за додавання І свиням в дозі 10,000 мкг I/кг корму значно 

збільшується вміст І в щитоподібній залозі (+ 122  %), печінці (+ 260 %), 

нирках (+ 522 %), м'язах (+ 131 %) і шкірі (+ 321 %) [488]. 

Існують великі відмінності в перенесенні І з корму у м'ясо свинини 

(0,3 %) та яловичини (<1 %) порівняно з молоком дійних корів (30–40 %). 
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Передача І з корму в яйця також набагато вища (10–20 %), ніж з корму в м'ясо 

[384]. 

Молочні продукти є цінним природним джерелом І і основним фактором, 

що впливає на наявність його у багатьох дієтах [436, 668].  

 Результати аналізу даних щодо вмісту І в молочних продуктах, у різних 

країнах значно відрізняються, і цей показник може змінюватись у дуже 

широкому діапазоні (від 0 – 1 до 500 мкг/кг) [386]. І міститься в молоці у 

комплексі з ліпідами, тому деякі молочні продукти (сухе знежирене молоко, 

маслянка, сироватка) зазвичай містять менше І , ніж молоко, з якого вони 

отримані. Концентрація І в маслі вища, ніж у маргарині [476].  

Вміст І у сільськогосподарських продуктах залежить від його кількості у воді та 

ґрунті, а також від наявності у кормових добавках. Введення в раціон свиней 5 і 8 

мг І /кг корму сприяє збільшенню вмісту елемента в м’язах, відповідно, до 62 і 

73 мкг/кг сироі тканини (207 і 243 мкг/кг сухої маси) [452]. 

У тварин, які не отримували добавок цього мікроелемента, цей показник 

становив 28 мкг І /кг сирої тканини (93 мкг/кг сухої маси) [452]. У м’язах 

свиней вміст І вдвічі менший, ніж у м’ясі яловичини, яка містить 173 мкг І /кг 

сухої маси тканини (еквівалентно 52 мкг/кг сирої тканини) [419]. Встановлено, 

що у тварин рівень споживання І з кормом значно менше впливає на його вміст у 

м’ясі, ніж на концентрацію цього елемента в молоці або яйцях [585]. 

Концентрація І в яйцях курей-несучок суттєво залежить від вмісту 

мікроелемента в кормі. Додавання І в раціон птиці особливо впливає на вміст 

цього елемента в яєчному жовтку, оскільки, жовток містить більше І , ніж 

білок. За літературними даними [618], доза І в цілому яйці, яєчному жовтку і 

яєчному білку в середньому становить, відповідно, 97 мкг/кг, 75 – 158 мкг/кг і 

68 мкг/кг. Доповнення раціону І (5 мг/кг) збільшує вміст цього елемента в 

яєчному жовтку на 7 – 50 мкг (в перерахунку на 1 яйце) [452].  

Іншими вченими встановлено, що доповнення раціону в дозі 2 або 4 мг І / кг, 

збільшує вміст його в яйцях без негативного впливу на продуктивність курей та 

якість яєць [611]. 
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Найновіші дані вказують, що згодовування 2 мг органічного І / кг раціону при 

утриманні несучок у віці 8-36 тижнів найефективніша доза для поліпшення 

продуктивних і репродуктивних показників: часу вилуплення курчат, їх маси тіла і 

системи імунітету [359]. 

Присутність в кормах раціону таких мінеральних елементів, як S, Ф та Cu, 

підвищує доступність І, а високий рівень К, Ca, Mn, Сo, Pb, F– знижує його 

засвоєння [171]. За високого вмісту Cu в кормах І переводиться в недоступну для 

засвоєння організмом тварин і птиці форму [121]. 

Також встановлено взаємозвязок між І і Se. У регіонах, які є дефіцитні за І, як 

правило, є дефіцитними і за Se. В літературі зазначено, що за одночасного дефіциту 

Se і І гіпотиреоїдизм проявляється сильніше, ніж за дефіциту одного з зазначених 

мікроелементів [204]. 

Здорова щитоподібна залоза – дуже гнучкий орган, здатний пристосовуватися 

до різних рівнів І в раціоні. Взаємозв'язок між споживанням І та захворюваннями 

щитоподібної залози має U-подібну форму, і як недостатнє, так і понаднормове 

споживання І може спровокувати дисфункцію щитоподібної залози [451, 483] 

За дефіциту І , як і за його надлишку, в організмі тварин порушується обмін 

речовин, знижується продуктивність, виникають захворювання, які можуть привести 

до летальних наслідків [3, 150,139].  

Більшість еутиреоїдних дорослих, які не мають захворювання щитоподібної 

залози і проживають в районах з достатнім вмістом І , можуть переносити хронічне 

надмірне споживання І до 2 г / день без клінічних ефектів [301]. 

Клінічними дослідженнями корів встановлено симптоми йодної недостатності, 

які є типові для гіпотиреозу: сухість і гіперкератоз шкіри, довге волосся в ділянці 

холки, анемічність кон’юнктиви, енофтальм, брадикардія, мікседема, збільшення 

щитоподібної залози [109]. Наслідком гіпофункції щитоподібної залози являється 

зниження основного обміну на 50–60 % [63]. 

За фізіологічних умов потреба в I для школярів – 120 мкг, для дорослих – 150 

мкг [ 699] 15, з них щитоподібна залоза поглинає близько 60 мкг І на добу [140]. За 

Йод-індукованого гіпертиреозу спостерігається збільшене щоденне надходження І 
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понад 300 мкг [506, 550]. Високі дози І (1000 – 5000 μM) викликають цитотоксичні 

ефекти [371, 490, 534].  

 Поширеність вузликів щитоподібної залози становила 15,52 %, 8,66 % і 

22,17 % в групах з надлишком, достатньою і недостатньою кількістю І , відповідно. 

Субклінічний гіпотиреоз частіше зустрічається в районах з високим споживанням І , 

ніж в районах з дефіцитом або достатньою його кількістю [350]. 

В раціоні тварин, за достатньої кількості І , близько 20 % його поглинається 

щитоподібною залозою, за помірного - близько 30 %, а за низького вмісту – 65 % 

[153]. За умов недостатньої кількості І в кормах на першому етапі збільшується 

поглинання І залозою. Такі зміни найчастіше виникають у молодняка птиці, що 

більш чутливий до дефіциту І [672]. Щоб захопити більше І , щитоподібна залоза 

нарощує свою масу – розростається сполучна тканина за одночасної атрофії 

залозистих елементів, зменшується кількість малих і середніх фолікулів, але 

збільшується – великих, з утворенням кістозних фолікулів і, таким чином, 

формується ендемічний зоб [135]. 

За обмеженого надходження І в організм проходить перебудова функції 

щитоподібної залози, зокрема знижуються синтез і секреція її гормонів, що 

призводить до збільшення надходження тиреотропного гормону (ТТГ) [41]. Якщо 

дефіцит довготривалий, то в організмі людини і тварин відбувається збільшення 

розмірів щитоподібної залози за рахунок розростання сполучної тканини, що 

спричиняє зміни на клітинному рівні. Змінюється висота тиреоїдного епітелію і 

розмір ядер [577], зменшується кількість малих і середніх фолікулів і збільшується 

число великих кістозних [135]. За цих умов виникає компенсаторна гіпертрофія 

фолікулярних клітин і формується ендемічний зоб, що приводить до порушення 

секреторної функції залози і зміну рівня тиреоїдних гормонів у крові.  

Дисбаланс тиреоїдних гормонів в ембріогенезі часто призводить до вроджених 

патологій [329]. Тиреоїдні гормони легко проникають через транс-плацентарний 

бар’єр і за умови наявності в свиноматок гіпотиреозу під час вагітності у 

новонароджених поросят розвивається зоб [150]. Норма І для організму свинок під 

час лактації коливається в межах від 120 до 250 мкг/кг сухої речовини корму [113]. 
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Гормони щитоподібної залози мають вирішальне значення для розвитку мозку 

ссавців. Через гормони щитоподібної залози І опосередковано бере участь у 

регуляції морфогенезу мозку в ембріональний період розвитку. Навіть легка та 

помірна недостатність І у людей може призвести до затримок розумового розвитку 

[317]. Таким чином, хімічні речовини, які можуть впливати на передачу сигналів 

гормонів щитоподібної залози під час вагітності, викликають серйозну проблему в 

критичні моменти розвитку нервової системи з довгостроковими інтелектуальними 

та поведінковими порушеннями [559]. 

Щитоподібна залоза контролює інтенсивність метаболічних процесів в 

організмі тварин, а також їхню продуктивність. Вищий у 6 разів вміст І в раціоні 

курей-несучок сприяв зростанню їх несучості на 6,7 %, разом з тим зростала 

активність глутатіонпероксидази, а в жовтку яєць – вміст малонового діальдегіду та 

гідроперекисів ліпідів [165]. 

Згодовування птиці 5 та 10 мг/кг Ca йодованого проявлялося збільшенням 

абсолютної маси білка та індексу жовтка, а також зниженням холестерину в жовтку, 

за незмінного рівня холестерину плазми крові [577]. 

За нестачі І знижується м’ясна продуктивність птиці, несучість, виводимість 

яєць, а також якість всієї птахівничої продукції. Збільшується також загибель птиці 

[577]. 

За додавання К йодиду в раціон курчат-бройлерів в дозі 5 мг І /кг жоден з 

показників продуктивності (споживання корму, приріст живої маси і коефіцієнт 

конверсії корму) не залежав від рівня і тривалості його споживання. Однак мав 

вплив на відносну живу масу в період відгодівлі з 25 до 42 доби (фініш). Більш того, 

підвищення рівня І від 0 до 5 мг/кг лінійно зменшувало відносну масу тонкої кишки. 

Підвищення рівня І від 0 до 5 мг/кг лінійно збільшувало вміст І в грудинці, особливо 

в період 1–42 дня. Був зроблений висновок, що для збагачення м'яса бройлерів 

необхідно в раціоні додавати 5 мг/кг І у віці від 1 до 42 днів [288]. 

Однак за введення в комбікорм органічної форми І ОМЕК-J в кількості до 

120 мг/т збільшується жива маса курчат бройлерів і поліпшується конверсія корму. 

Найвище відкладення його в м'язах встановлено в групі курчат, які отримували І в 
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кількості 150 мг/т корму в органічній формі ОМЕК-J разом з L-Аспарагінат Fe, Zn, 

Mn, Cu і Co [60]. 

Задавання перепелам в раціон І до 4,2 г/т комбікорму зумовлює підвищення 

продуктивності птиці на 3,14 % [166]. У жовтку яєць підвищується концентрація 

моно- і диацилгліцеролів та холестеролу за одночасного зниження триацилгліцеролів 

[79]. 

Згодовування коровам у перший період лактації І цитрату проявляє 

стимулюючий ефект на біохімічні показники крові, що більше виражено в 

концентрації 0,06 мг І /кг с. р. раціону [228]. Однак молоді тварини і вагітні, 

вимагають більш високого споживання цього мікроелементу [724].  

Додавання І має безліч позитивних ефектів на здоров'я корів і якість молочних 

продуктів. З одного боку, добавки з цим мікроелементом покращують імунну 

відповідь, стійкість до інфекційних захворювань та фагоцитоз, а з іншого боку, вони 

покращують якість молока та сиру [442]. 

Встановлено лінійну залежність концентрацій І в кормах і молоці, а також між 

молоком і молочними продуктами при рівнях добавок від 0,5 до 2 мг І / кг сухої 

речовини в раціоні дійних корів на основі кормів з пасовищ [667]. 

Уведення до раціонів свиней і у формі аквацитрату, в кількостях: для 

супоросних свиноматок – 0,195–0,19 мг/кг; для підсисних – 0,125–0,25 мг/кг корму 

забезпечує нормальний ріст і розвиток плодів поросят. До складу престартеру для 

підсисних поросят рекомендується вводити І цитрат з вмістом І 0,25 мг/кг корму 

[45]. 

Кормових добавок і преміксів для сільськогосподарських тварин та птиці, що 

зареєстровані в Україні і містять І налічується 334 найменування, а готових кормів 

для непродуктивних тварин – 876 [141]. 

У зернових концентратах, кормах із додаванням соєвої та ріпакової олій, 

комбікормах (без йодовмісних мінеральних добавок) вміст І зазвичай є низьким, 

проте останні, через свою низьку стабільність, поступаються йодидам [46, 323]. 
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Також поширеними добавками у тваринництві і птахівництві є органічні 

сполуки І – етилендиаміндигідройодид (EDDI) [423], йодований казеїн (КІ + казеїн 

мелений), пентаСаортоперйодат [3] та інші. 

На ринку ветеринарних препаратів сьогодні доволі широко практикують 

застосовування таких йодовмісних лікувальних засобів, як тиреотон і тиреомагніл 

[47]. Підвищення середньодобових приростів маси курчат-бройлерів на 1,1–8,8 % та 

покращення конверсії корму на 1,28–8,0 % отримано при задаванні курчатам-

бройлерам збагаченої І водорості Lemna Minor [148]. Позитивні результати, зокрема 

збільшення приростів маси тіла птиці на 6,9 %, забезпечує збагачена І біомаса 

вермикультури [34].  

Низка вчених вважають, що найбільш ефективне засвоєння І відбувається при 

споживанні питної води, збагаченої його іонами. На основі цього впроваджено 

використання нанотехнологічних цитратів I, Se у технологічному процесі розливу 

мінеральної води «Моршинська» для збагачення її цими дефіцитними елементами 

Одним із перспективних йодовмісних препаратів, що застосовуються з водою, є 

препарат «Йодіс-концентрат». Він має яскраво виражені антибактеріальні, 

фунгіцидні та загально стимулюючі властивості і з успіхом використовується в 

медицині, тваринництві та рослинництві [63].  

За результатами дослідів, проведених на свинях, визначено більш ефективний 

спосіб введення І в організм тварин – аерозольно [4]. 

Широко використовуються антимікробні властивості І . Встановлено високу 

ефективність регульованого газового середовища (CO2 і N2), а також активної 

речовини – нано- і ультрадисперсних сполук І на колонії маркерних патогенів роду 

Staphylococcus і Escherichia coli, де забрудненість в окремих дослідах знизилась в 

105 тисяч разів, або колонії знищувалися повністю [22].  

Йодовмісний препарат Povidone-Iodine також застосовують як бактерицидний 

препарат, що володіє швидкою віруліцидною дією та інактивує коронавіруси, 

включаючи SARS-CoV і збудника близькосхідного респіраторного синдрому 

(MERS) [389]. 

Отже, І є важливим мікронутрієнтом, що відіграє фундаментальну роль в 
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обмінних процесах, які протікають в організмі. Біологічна роль його пов’язана з 

участю в біосинтезі гормонів щитоподібної залози, що виконують низку 

регуляторних фізіологічних функцій в організмі. Вони контролюють енергетичний 

обмін, беруть участь в білковому, жировому, вуглеводному та мінеральному обміні. 

Як дефіцит, так і надлишок І в організмі призводить до порушень метаболізму, 

репродуктивної функції тварин і птиці та зниження продуктивності, а також 

зменшення його концентрації у продуктах тваринництва, які для людей є основними 

природними джерелами насичення організму І. Тому коригування вмісту І в 

раціонах сільськогосподарських тварин за допомогою кормових добавок 

забезпечить фізіологічне підвищення його вмісту у харчових продуктах, що матиме 

позитивний результат для забезпечення організму людей і тварин І у 

йододефіцитних районах. 

 

1.4 Біологічна роль Se і застосування його сполук у ветеринарній 

медицині та тваринництві  

Вивчення хімічних властивостей та біохімічних механізмів дії відомих і нових 

сполук Se розширює практичне застосування цього елемента в птахівництві та 

тваринництві. Серед продуктів для ветеринарної медицини і тваринництва, що 

містять Se, зареєстровані в Україні 18 ветеринарних препаратів, 378 кормових 

добавок і преміксів та 675 готових кормів для непродуктивних тварин [141].  

Se був відкритий в 1817 році шведським хіміком Якобом Берцеліусом [458], 

назва якого походить від грецького слова, що означає місяць [720]. В 

навколишньому середовищі він знаходиться в елементарному стані (Se 0), в формі 

селенідів (Se 2-), селенатів (SeO 4 2-) або селенітів (SeO 3 2-) [435]. Цей 

мікроелемент міститься в повітрі - як диметилселен (DMSe), селенід водню (H 2 Se) 

и оксид Se (SeO 2 ) [564], у воді як селенати і селеніти [420], у грунті - у різних 

неорганічних і органічних сполуках [617]. Se можна знайти і в багатьох мінералах, 

таких как берзеліаніт (Cu 2 Se), клаусталіт (PbSe) і науманіт (Ag 2 Se) [420]. 

Se відноситься до токсичних мікроелементів [632], однак останніми 

десятиріччями погляд на його роль в метаболічних процесах в організмі людини та 
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тварин змінився. Встановлено, що Se – есенціальний мікроелемент, фізіологічне 

надходження якого в організм забезпечує здоров'я людини та тварин [347, 443, 457]. 

Однак у різних країнах норми споживання Se і вміст його в кормах є не 

однаковими. Так, в Україні нормою є вміст 0,2 мг Se/кг сухої речовини раціону 

[144], У Новій Зеландії рекомендовано споживання Se для молочної худоби 0,03 

мг/кг сухої речовини, що є нижче, ніж в Сполученому Королівстві та Австралії (0,1 і 

0,04 мг/кг сухої речовини відповідно), і набагато нижче, ніж в Сполучених Штатах 

Америки (0,3 мг/кг сухої речовини) [421] і це залежать від багатьох факторів, 

зокрема вмісту цього мікроелемента в грунті, рослинах тощо. 

За допомогою специфічних ферментів, Se виконує низку фізіологічних і 

біохімічних функцій, включаючи антиоксидантний захист організму від вільних 

радикалів [273], підтримання та зміцнення природного імунітету організму [417]. 

Важлива роль Se у підтримці функціональної активності щитоподібної залози [584] 

та репродуктивних органів [347], підтриманні психічного здоров'я [561].  

Дефіцит Se пов’язаний із виникненням та прогресуванням вірусних інфекцій 

[299]. Він широко відомий як важлива речовина, що пов'язана з такими серйозними 

патологіями, як рак та серцево-судинні захворювання [511], а також кардіоміопатією 

[209]. Низький вміст Se корелює зі значно підвищеним ризиком захворюваності на 

рак [415], гепатопатію [354] та артропатію [348, 780].  

Дефіцит Se інгібує як клітинний, так і гуморальний імунітет [273], оскільки 

цей елемент входить в склад глутатіонпероксидази. Відсутність цього 

мікроелемента призводить до зниження активності антиоксидантної системи і 

накопичення продуктів вільно радикального окиснення. 

Se стимулює імунну систему, посилюючи проліферацію активованих Т-

лімфоцитів. Щоденне застосування 200 мкг Se викликає посилену реакцію 

лімфоцитів на антигенну стимуляцію та підвищення їх здатності дозрівати до 

цитотоксичних лімфоцитів, руйнуючи пухлинні клітини. Цей механізм тісно 

пов'язаний зі збільшенням кількості рецепторів інтерлейкіну-2 на поверхні 

активованих лімфоцитів та природних кілерів. Ці взаємодії мають вирішальне 

значення для клонального розширення та диференціювання до цитотоксичних Т-
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клітин. Недостатність Se також впливає на гуморальний імунітет, внаслідок чого 

знижується рівень антитіл класів IgG та IgM. Коефіцієнт проліферації лімфоцитів 

лінійно збільшується зі збільшенням у кормі концентрації Se [557]. 

Дефіцит Se у сільськогосподарських тварин може призвести до м'язової 

дистрофії, ексудативного діатезу, некротичної дегенерації печінки і хвороби серця 

[304]. 

У дослідженнях Zhang et al. (2012) [722] встановлено, що у курей, яких 

годували кормами з дефіцитом Se, були уражені імунні органи, зменшувався вміст 

сироваткового інтерлейкіну-1β та вміст інтерлейкіну-2, а також фактору некрозу 

пухлин. Це свідчить про те, що окиснювальний стрес гальмує розвиток імунних 

органів і суттєво погіршує імунну функцію організму курей. Нещодавно було 

встановлено, що дефіцит Se у курей також сприяє запаленню кишечника [700]. 

Вміст Se в організмі може змінюватися за умов впливу негативних чинників 

навколишнього середовища. Дія іонізуючої радіації низької інтенсивності, хронічна 

інтоксикація сполуками Hg та Cd, надмірне надходження до організму Cu та As є 

підґрунтям розвитку селенодефіциту [176]. 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує щоденну дозу Se 

на рівні 55 мкг для дорослих [626]. Затверджено допустимий вміст Se в питній воді, 

ця норма становить 10 мкг/л [691]. Однак варто зазначити, що надмірне споживання 

Se може також бути шкідливим. У тварин надлишок Se в раціоні призводить до 

гальмування росту, випадання шерсті, втрати копит [462]. 

У свиней велика доза Se може викликати втрату шерсті, тріщини на копитах і 

порушення розвитку коронарного кільця ратиць [304]. Вказані симптоми 

спостерігаються у тварин на територіях, де вміст цього елементу в грунті був у ~ 

1000 разів більшим порівняно з грунтами із середнім вмістом Se в інших регіонах 

світу [500]. Хронічний селеноз врешті-решт ставить під загрозу імунну та 

репродуктивну системи [347].  

У людей вміст Se в сироватці крові становить 60–120 нг/мл, що вважається 

індикатором «селенового статусу» і максимальна концентрація його досягається в 

зрілому віці [463]. Загальна кількість Se в організмі становить ~ 3–20 мг. Основними 
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органами депонування цього мікроелементу в організмі є м'язи тіла, що містять 

46,9 % від загального рівня Se в організмі, репродуктивна система – для порівняння 

– в нирках лише 4 % [500]. Дослідженнями Brandt-Kjelsen et al. (2014) [296 ] також 

встановлено, що у курей м’язи є основним місцем депонування Se. Згодовування 

високих доз органічного Se, (фракція SeMet) виявлено, що у м’язах вміст цього 

мікроелементу зріс на 99 % [291].  

Отже, аналіз даних літератури вказує на прямо пропорційний зв'язок 

зростання рівня Se зі збільшенням надходження селеновмісної добавки [495]. У 

курячих м’язах грудини Se у формі SeMet міститься 66,7 %, а інших групах м'язів – 

56,1 %. від загальної кількості в організмі [291, 296].  

У птиці органічний Se має період напіввиведення з м’язів 12 діб, з мозку та 

легенів – 13 діб, з печінки, нирок і підшлункової залози – близько 4 діб [296]. Більша 

частина Se в неорганічній формі виводиться через сечу, а органічна форма з 

фекаліями [427]. Після потрапляння в організм найактивніше виведення цього 

мікроелемента спостерігали у перші 12 годин [414]. 

До організму Se надходить у складі продуктів тваринного і рослинного 

походження. З рослинної їжі він засвоюється більш ефективно, ніж із тваринної, 

вітаміни А, Е, С сприяють його абсорбції [78, 312].  

Se одержують у формі Seетіоніну (SeMet), селеноцистеїну (Sec), селеніту і 

селенату, тобто джерелами мікроелементу є його неорганічні й органічні сполуки, 

що можуть суттєво відрізнятися біологічною активністю [632]. Неорганічні сполуки 

Se є більш токсичними, ніж органічні. У порядку зменшення токсичності сполуки Se 

можна класифікувати таким чином: найбільш токсичні – селенова кислота і 

селеніти, селенати, потім селеноцистеїн, найменш токсичними є метильовані 

сполуки Se [285]. 

Всмоктування Se відбувається переважно у тонкій кишці шляхом єдиного, Na 

+ – залежного, активного транспортеру [696]. Далі Se поглинається печінкою, яка 

синтезує та експортує в кров SELENOP (Selenoprotein P), білок, який кодується 

однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі п'ятої хромосоми. 

SELENOP, циркулюючи по крові із кількома залишками Selenocysteine транспортує 
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Se до інших тканин та органів [426] та внутрішньоклітинними шляхами обміну 

транспортований Se перетворюється в селенофосфат.  

Se відіграє важливу роль у метаболізмі гормонів, функціонуванні 

щитоподібної залози і системи антиоксидантного захисту [590]. 

Вперше Se як антиоксидант був визначений Ротруком та його 

співробітниками, які проводили експерименти на еритроцитах щурів Se. У цих 

дослідженнях Se захищав клітинну мембрану та гемоглобін еритроцитів від 

окиснювального пошкодження використанням глутатіону (GSH), що є важливим 

кофактором глутатіонпероксидази, яка забезпечує каталітичний розпад H2O2 та 

пероксидів ліпідів. Було встановлено, що ферментативна активність 

глутатіонпероксидази є залежною від Se [573]. 

Однак нові дослідження функції серця у людей за умов серцевої ішемії / 

реперфузійного пошкодження продемонстрували, що за впливу SeMet проходить 

обмежене поліпшення роботи серця і вживання селеновмісної амінокислоти не 

приводило до кращого ремоделювання його після травми. Ці дані показують, що 

добавка SeMet має потенційну користь в патологічних умовах, коли відомо, що 

виробляється надмірна гіпохлоритна кислота, але має обмежену ефективність як 

терапевтичний агент для лікування серцевого нападу [566]. 

Аналіз літературних даних про роль Se в антиоксидантному захисті у тварин 

та птиці відкрито показав його незамінність для нормального росту та розвитку 

організму [408, 630, 631, 676, 718]. 

Аналіз сучасних даних про роль Se в антиоксидантному захисті птиці 

продемонстрував його модулюючий ефект на рівнів мбріонів, що розвиваються, 

курчат, які щойно вилупилися та постнатальних курчат. З одного боку, Se бере 

участь у експресії та синтезі 25 селенопротеїнів, включаючи глутатіонпероксидазу, 

тіоредоксинредуктазу та серинредуктазу. З іншого боку, Se впливає на регуляторні 

механізми неферментативної (вітамін Е) та ферментативної ланок антиоксидантного 

захисту, що посилює функцію антиоксидантної з системи [630]. Вивчення активності 

глутатіонпероксидази, супероксиддисмутази, малонового діальдегіду у курей-
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несучок за впливу селеновмісної добавки показало більш високі значення цих 

антиоксидантних показників в їх плазмі [444]. 

Додавання L-Se-Met та D-Se-Met сприяло збільшенню концентрації Se в 

сироватці крові та різних органах курчат-бройлерів порівняно з селенітом Na, що 

покращувало антиоксидантну здатність їх організму. Крім того встановлено, що L-

Se-Met має більший ефект, ніж D-Se-Met, в покращенні антиоксидантного статусу у 

бройлерів [681]. 

За виробництва курятини важливим фактором для стійкості до різних 

стресових чинників є нагромадження Se в організмі курей, яке відбувається в 

результаті неспецифічного включення SeMet в білки. Це попереджає негативний 

вплив стресів і запобігає зниженню продуктивних та репродуктивних показників 

птиці [133, 543, 629]. 

Курчата-бройлери не можуть синтезувати SeMet, тому його отримання з 

раціону є ключовою стратегією боротьби зі стресами, що мають комерційне 

значення. Дійсно, в стресових умовах за підвищеної експресії селенопротеїну, 

організм птиці потребує додаткової кількості Se, але його надходження зазвичай 

знижується у зв'язку із зменшенням споживання корму. Тому запаси Se в організмі (в 

основному в м'язах) можуть допомогти підтримувати ефективний антиоксидантний 

захист і запобігати згубним наслідкам стресу [631]. 

Біодоступність Se залежить від хімічної сполуки, до складу якої він входить. 

Органічна сполука Se показує більш високу біодоступність (75,7 %), ніж Se 

зв'язаний у неорганічній сполуці (49,9 %) [501].  

Деякі рослини, що піддаються впливу Se, мають здатність перетворювати його 

неорганічні форми в біоактивні органічні сполуки. Це має важливе значення для 

харчування і здоров'я людини, а також для годівлі тварин, оскільки основним 

джерелом Se в організмі обох є рослини [674].  

У тваринництві та птахівництві, як кормові добавки, використовуються 

неорганічні сполуки Se (такі як селеніт Na), які є дешевими, однак 

високотоксичними. Деякі вчені вважають, що селеніт Na не може акумулюватися в 

організмі тварин та птиці [632]. В той час як органічний Se вважається більш 
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ефективним в абсорбції, антиокисленні та накопиченні в тканинах, а також є менш 

токсичним і менше забруднює навколишнє середовище [304]. Створена органічна 

форма Se – SeMet існує в різних формах, включаючи природні L-SeMet і дві 

синтетичні форми, D- і DL-SeMet [587]. Доступність Se з селенметіоніну є 

ефективнішою, ніж із селеніту Na [643] L-SeMet, і D-SeMet можуть 

використовуватися як джерела Se для птиці з кращою ефективністю, ніж селеніт Na 

[283, 681]. DL-SeMet в раціоні курей посилює активізацію глутатіонпероксидази у 

м’язах стегна та печінки [283] і є важливим для підвищення імунітету птиці [682]. 

Однак L-SeMet є ефективнішим, ніж D-SeMet, у курей несучок він швидше 

переноситься в яйце [334], збільшує середньодобовий приріст і поліпшує 

антиоксидантний захист у курей [681]. 

Частина Se-Мет, що вивільняється з білків, переводиться в SeCys, який 

перетворюється на селенід водню (H2Se) β-ліазою, а H2Se далі перетворюється в 

селенофосфат (HSePO3
2−) за допомогою селенофосфат синтетази (SPS). Цей ензим 

забезпечує постачання Se у вигляді селенофосфату для синтезу SeCys. Кінцева 

реакція синтезу SeCys каталізується синтетазою SeCys, коли серин або фосфосерин 

перетворюються на SeCys [342]. 

Перевагу SeMet над селенітом Na, як кормових добавок, доведено даними 

сучасних досліджень in vitro, де Seетіонін є більш ефективним, щодо проникнення 

через мембрани [643].  

Окрім SeMet у преміксах застосовують інші селеновмісні органічні сполуки, 

такі як селеновмісні дріжджі, хелатні комплекси Se з іншими елементами (OH-

SeMet, SeCys, Zn-SeMet, Se-GSH) та селен-пептиди [432, 586, 665, 679]. 

Важливим для поповнення раціону тварин і птиці Se є специфічні 

селеновмісні дріжджі, які виготовляються на основі дріжджів Torula (Cyberlindnera 

jadinii) і містять в основному Se-гомолантіонін (SeHLan) [679]. Однак порівнюючи 

чистий SeMet та SeHLan, останній був значно менш ефективним щодо накопичення 

Se в печінці. Ця сполука не може створити резерви Se в організмі, оскільки тільки 

SeMet може бути неспецифічно включений у білки організму, не змінюючи їх 

функції [586]. 
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Для приготування дріжджів, збагачених Se, також використовуються 

мікроорганізми Saccharomyces cerevisiae і Candida utilis, оскільки вони здатні 

виробляти біомаси з високим вмістом білка і можуть перетворювати неорганічний 

Se в органічний [679]. В останні роки все більшу увагу привертає C. Utilis з-за більш 

високого вмісту внутрішньоклітинного глутатіону і більш високій швидкості 

біоконверсії неорганічного Se в органічний, ніж Se [459].  

Порівнюючи селеновмісні дріжджі з селенітом Na, слід зауважити, що вміст 

Se в м'язах бройлерів, яким згодовували комбікорм з селенітом Na, становив 133 

мкг/кг. У птиці, якій до корму, додавали селеновмісні дріжджі з вмістом 26 % або 

69 % SeMet, концентрація Se була більшою і становила відповідно 161 і 267 мкг/кг. 

Це вказує на те, що високий вміст SeMet призводить до більш високого відкладення 

Se в тканинах м’язів бройлерів тканинах [665]. Аналогічні результати були 

встановлено у дослідженнях [495]. 

Органічні форми Se, які є більш ефективні, ніж неорганічні, можуть бути 

отримані біологічним шляхом за допомогою мікробного відновлення цього 

мікроелементу. Доданий ADS18 Se бактеріального штаму (Stenotrophomonas 

maltophilia) показав найвищу активність глутатіонпероксидази та каталази в нирках 

з низьким вмістом малонового діальдегіду, тоді як бактеріальний Se ADS2 

(Klebsiella pneumoniae) сприяв більш високому рівню глутатіонпероксидази 1 і 

каталази в печінці [327].  

У тваринництві все більше даних демонструють, що органічний Se має ряд 

переваг, особливо для молочних і м'ясних тварин [432, 601, 628] до них відносяться 

поліпшення статусу Se і антиоксидантів, а також краща передача Se плоду і 

новонародженому через плаценту, молозиво і молоко. 

Єфективність органічної кормової добавки, зокрема селеновмісних дріжджів, 

вивчалась на свинях. Так, додавання 0,5 мг/кг цієї кормової добавки значно 

збільшувало живу масу поросят при відлученні та їх середньодобовий приріст 

порівняно з групою тварин, які споживали селеніт Na [492]. 
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Чжан та ін. (2018) повідомили, що раціон, доповнений дріжджами, 

збагаченими Se, суттєво збільшив середньодобовий приріст свиней та мав 

тенденцію до зростання середньодобового споживання корму [717]. 

DL-SeMet також може замінити селеніт Na в раціоні поросят. Ця кормова 

добавка покращує ефективність росту, антиоксидантний статус та вміст Se у плазмі 

на рівні 0,1–0,7 мг/кг. Вважається, що оптимальний вміст DL-SeMet у кормі 

становить 0,1–0,3 мг/кг, однак додавання 0,7 мг/кг не мало негативного впливу на 

відлучених поросят [304]. 

У жуйних тварин відповіді на додатковий Se, як правило, набагато більш 

варіабельніші, ніж у видів з однокамерним шлунком і велика частина цієї 

варіабельності може бути наслідком різного метаболічного шляху форм Se в рубці 

після прийому всередину. Вживання неорганічного селеновмісного препарату може 

призвести до потенційної неадекватності Se, що, в свою чергу, може поставити під 

загрозу здоров'я тварин та її продуктивність [628]. 

Внесення до раціону жуйних тварин 1 % стевіозиду з додаванням 0,08 % 

органічного Se покращує показники росту, характеристики туші і якість м'яса за 

рахунок збагаченого профілю поліненасичених жирних кислот і уповільнення 

окиснення ліпідів протягом періоду зберігання яловичини [601]. М'ясо, отримане від 

ВРХ, якій давали 2,7 мг органічного Se/кг сухої речовини в складі дріжджів, 

збагачених Se, мало концентрацію 372,7 мкг Se/кг в м'язі L. dorsi. Споживання 150 г 

цього м'яса забезпечує приблизно 100 % рекомендованого споживання Se (55 мкг 

Se/день для дорослих людей) [609]. 

Без Se неможливо досягти високого рівня продуктивності кролів, збереження 

їх здоров’я та репродуктивної здатності. Недостатня кількість цього мікроелемента в 

складових їх раціонів спонукає застосовувати селеновмісні кормові добавки [508] з 

встановленням оптимальної дози Se для кроликів, вирощених на м'ясо. Протягом 

експерименту досліджували середньодобову масу тіла кроликів, а також засвоєння 

Se в їх організмі та у крові. Встановлено, що оптимальна доза Se в кормовій суміші 

становить 0,2 мг/кг сухої речовини [640]. Репродуктивні і продуктивні показники 

значно покращилися у самиць кроликів, які зазнали теплового стресу, за рахунок 



76 

додавання Se з вітаміном E в питній воді [595]. Грунтуючись на результатах 

досліджували, нано-Se, спеціально синтезований біологічним методом при рівнях 

дієти 25 або 50 мг/кг поліпшував показники росту, функції нирок і печінки, 

характеристики туші, показники антиоксидантів і запальні цитокіни у молодих 

кролів [597]. 

Порівняльним дослідженням, проведеним на курях-несучках, за введення в 

раціон селеновмісних добавок: SeMet, селеніту Na і селено-дріжджів встановлено 

більший вміст Se в яєчних жовтках, білку, м'язах лап, грудних м'язах, печінці та 

плазмі порівняно з тими, які отримували контрольний раціон однак обидві органічні 

добавки показали більшу активність, ніж селеніт Na. Кури, які отримували SeMet 

мали більше накопичення Se в органах, ніж ті, які одержували раціон з селено-

дріжджами [444]. 

За результатами інших дослідників у експериментах, у яких порівнювався 

вплив селеніту Na і селеновмісних дріжджів і їх комбінації на продуктивність 

яйцекладки, якість яєць, антиоксидантну здатність і вміст Se в тканинах і яйцях, то 

раціон з додаванням рівних кількостей двох джерел Se був більш рентабельним і 

ефективним. За цього дози становили 0,15 мг Se/кг з селеніту Na і 0,15 мг Se/кг з 

дріжджів Se [409]. 

Результати дослідження підтвердили, що Se, доданий в корм для курей-

несучок, значно впливає на якісні функціональні властивості як білка, так і жовтка. 

З чотирьох кормових добавок: селеніту Na, дріжджів, збагачених Se, синтетичного 

L-Seетіоніна і гідроксианалога Seетіоніна, найбільш виражений ефект Se був 

продемонстрований в курей, яким додавали дріжджі [294]. 

У курчат-бройлерів Ross 308 вивчали вплив різних кормових джерел і рівнів 

Se на показники росту, антиоксидантний статус та імунні параметри, 

використовуючи селеніт Na, збагачені Se дріжджі, DL- SeMet та наноселен, на рівні 

0,1 або 0,4 мг/кг Se. Результати вказують на те, що, органічні джерела Se значно 

покращують середньодобовий приріст, співвідношення приростів: корм і 

європейський коефіцієнт виробничої ефективності порівняно з птицею, яка цей 

мікроелемент отримувала з неорганічних джерел. Додавання з органічного джерела 
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до корму 0,4 мг Se/кг приводило до покращення виробничих показників та реакції 

імунної системи. Більше того, мінімальне утворення малонового диальдегіду в 

тканинах спостерігалося у птиці, що отримувала раціон з добавкою DL- SeMet у дозі 

0,4 мг/кг. Отже DL- SeMet більш ефективний, ніж інші джерела Se [283]. 

Se можна додавати в раціони бройлерів для збільшення відкладення Se в 

грудних м'язах, що є ефективним способом гарантувати потреби в цьому 

мікроелементі для споживання його з їжею. Додавання в раціон бройлерів 2 % 

гідроксіселенметіоніну протягом короткого періоду більш ефективно для 

збільшення відкладення Se в грудному м'язі, ніж селеніт Na [673]. 

Для виробництва м'яса з високим вмістом Se можна використовувати також 

бактеріальний селенопротеін, він є більш ефективний, ніж селеніт Na. Для цього 

використовують Enterobacter cloacae Selenium (ADS1-Se), Klebsiella pneumoniae -

Selenium (ADS2-Se) и Stenotrophomonas maltophilia.-Se (ADS18-Se), які вносяться в 

комбікорм. За допомогою цих бактерій cелен може перетворюватися з неорганічних 

в органічні форми [516]. 

Переваги органічного Se над неорганічним встановлено і на гусях. Раціони з 

Se (з селенітом Na (SS) та Seетіоніном (SeMet)) не проявили значного впливу на 

показники росту гусей, однак за внесення SeMet, встановлений високий вміст цього 

мікроелементу в грудних м'язах. Також селеновмісна органічна добавка збільшувала 

поглинаючу здатність вільних радикалів і активність глутатіонпероксидази [676]. 

Отже, включення SeMet в раціон є більш ефективним, ніж селеніту Na, оскільки 

воно сприяє ефективнішій функції антиоксидантної системи захисту організму, 

можливо, за рахунок поліпшення систем відновленого глутатіону, тіоредоксину. 

Рекомендована доза даної кормової добавки становить в раціоні гусей 0,2 мг Se/кг 

[675]. 

Добавки селеновмісних дріжджів корисні для поліпшення антиоксидантного 

балансу й у качок-несучок. Це також сприяє збільшенню відкладення Se в яйцях. 

Грунтуючись на аналізі квадратичної моделі або квадратичної ламаної моделі, 

додавання Se у дозі 0,19 мг/кг через селеновмісні дріжджі із загальним еквівалентом 

Se 0,34 мг/кг в раціоні може забезпечити оптимальний антиоксидантний баланс у 
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качок-несучок. У дозі Se 0,25 мг/кг із загальним еквівалентом Se 0,40 мг/кг в раціоні 

може призвести до досягнення бажаного вмісту Se у всьому яйці [719]. Модель 

регресії показала, що рівні Se в раціоні 0,19, 0,27, 0,28, 0,24 і 0,30 мг/кг є 

оптимальними для отримання максимальної ефективності відкладення Se в яйцях, 

фертильності, активності глутатіонпероксидази 1 в еритроцитах і печінці у качок-

несучок, а також активності глутатіонпероксидази 3 у плазмі крові каченят, які 

щойно вилупилися [701]. 

Щодо перепелів, то кормові добавки Se в концентрації 0,2 мг Se/кг не 

вплинули на їх продуктивність, характеристику тушки та активність 

глутатіонпероксидази в грудних м'язах перепелів. Однак SeMet був більш 

ефективним, ніж селеніт Na, оскільки збільшував концентрацію Se в грудних м'язах, 

печінці, нирках, серці і пір'ї. Встановлено прямо пропорційну залежність 

концентрації Se в грудних м'язах і пір'ї, що можна використовувати для оцінки 

біодоступності Se у перепелів [310]. Порівняно з селенітом Na встановлено також 

вищу ефективність Se-збагачених дріжджів щодо продуктивності та якості яєць у 

перепелів-несучок [314].  

Успішно випробувано та знайшло свій шлях до птахівництва і тваринництва 

ще одне органічне джерело Se, це – 2-гідрокси-4-метилселенобутанова кислота (OH-

SeMet), що поєднує основні переваги селеновмісних дріжджів та чистого SeMet 

[297]. 

На ринку є низка хелатних продуктів Se, це Se-гліцинати, Se-протеїнати та Se-

амінокислотні комплекси. Останні результати біологічного аналізу підтвердили, що 

ці продукти (гліцинати та протеїнати) мають ефективність, подібну до селеніту Na 

[495]. Низка вчених вважає, що Se є металоїдом і йому не притаманні хелатувальні 

властивості, а спроби виявити хелатований Se в таких продуктах призвели до 

виявлення лише неорганічного Se (селеніту та селенату) [471]. 

В наукових установах України та світу широко досліджуються кормові 

добавки, які містять ессенціальні елементи у хелатній формі цитратів, зокрема Se, 

які мають високу ступінь біологічної доступності [11, 265, 366, 404]. 
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Окрім вищенаведених органічних сполук Se, були випробувані та використані 

інші джерела, такі як водорості, збагачені Se - Scenedesmus quadricauda (збагачена Se 

біомаса Scenedesmus) [614], Se-збагачена одноклітинна водорость Chlorella [658], 

дріжджі, збагачені Se [707] або хелат Se [330]. 

Розглянуті дослідження продемонстрували, що Se є незамінним 

мікроелементом для нормального функціонування організму людини і тварин. 

Використання цього есенціального мікроелемента у різних сполуках, особливо 

органічних, може запобігти розвитку багатьох хвороб, однак надмірне його 

споживання приносить шкоду організму. Тому питання вибору адекватної 

селенвмісної кормової добавки для корекції селенової недостатності та визначення 

оптимальних доз є актуальними. Оптимізація раціонів годівлі 

сільськогосподарських тварин і птиці із застосуванням Se призведе до підвищення 

ефективності виробництва м'яса, молока, яєць та іншої продукції, а також знизить 

загрозу селенодефіциту для людей. 

 

1.5 Значення сполук S у фізіологічних процесах організму тварин  

S є важливим мінеральним елементом для людини та тварин. Він 

метаболізується в різних формах за рахунок процесів відновлення та окиснення, що 

відбуваються в живих організмах. S входить до трьох амінокислот – метіоніну, 

цистеїну і лізину, а також вітамінів групи B – тіаміну і біотину [260, 714]. 

S зустрічається в природі як у вільному стані, так і у вигляді сульфідів та 

сульфатів. У рослинах він міститься у вигляді неорганічних та органічних сполук 

(глікозидів, сульфуровмісних амінокислот і вітамінів). S в основному поглинається 

у вигляді сульфату з ґрунту, а потім переноситься до пластид у листку, де 

засвоюється в органічні продукти. Цистеїн (Cys) є першим органічним продуктом, 

що утворюється з S і він використовується як попередник для синтезу багатьох S-

вмісних метаболітів з важливими біологічними функціями, таких як глутатіон (GSH) 

та метіонін (Met) [390]. S є важливим елементом різних клітинних структур і 

використовується у метаболічних процесах грибів, включаючи протеогенні 

амінокислоти цистеїн (Cys) та метіонін (Met), бере участь у захисті від окисного 
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стресу [глутатіон (GSH) та ерготіонін (EGT)], метилюванні [S-аденозилметіонін 

(SAM)], біосинтезі токсину епіполітіодіоксопіперазину (наприклад, гліотоксин) та 

метаболізмі Fe (кластери Fe – S) [659].  

Природний S є високотоксичним і потребує відповідної хіміко-технологічної 

обробки, перш ніж використовувати його як добавку до кормів [600]. 

Тварини не здатні фіксувати неорганічний S в біомолекулах і повністю 

залежать від попередньо утворених органічних S-чистих сполук, що надходять з 

кормами [388]. У рослинних і тваринних кормах S міститься в основному в 

неокисненому стані, як нейтральний S. Отже, найбільш важливими попередниками 

органічних сполук S, що синтезований рослинами і мікроорганізмами є SO4
2-, MeSH 

і DMS [460].  

Ознаки дефіциту S проявляються патологією обміну сульфуровмісних 

амінокислот – гомоцистинурія, цистатіонурія. Також можливі прояви дефіциту S – 

симптоми захворювань печінки, суглобів, шкіри, а також порушення обміну 

сульфуровмісних біологічно активних сполук: метіоніну, ліпоєвої кислоти, 

глутатіону, біотину, тіаміну, таурину тощо [145]. У птиці дефіцит цього 

мікроелемента пригнічує синтез сульфурвмісних амінокислот, що супроводжується 

зниженням продуктивності зі зменшенням обміну сполук Н [532].  

Низка дослідників вивчала токсичні аспекти S на організм птиці [251]. 

Повідомлялося, що високий вміст S в раціоні має несприятливий вплив на кількісні 

показники клітин крові. S у високих дозах – 2, 3 та 4 % від маси корму, 

несприятливо впливає на показники гемограми (зменшення кількості еритроцитів, 

концентрації гемоглобіну та гематокриту) та лейкограми (лейкоцитоз, гетерофілія, 

лімфоцитоз), що може мати серйозні наслідки для здоров’я та продуктивності курей 

[261]. Встановлено менший приріст маси птиці за надлишку S в раціоні [262]. 

Зокрема, надходження 0,7 г S на добу має токсичний вплив на кишечник, що 

пов'язано з перетворенням S кишковою мікрофлорою на сульфід водню, що 

викликає інтоксикацію [145]. 

 В літературі є неоднозначні дані щодо позитивних чи негативних результатів 

надходження в організм надлишку S у вигляді органічних сполук, таких як лізин і 
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метіонін, щодо продуктивності тварин та споживання корму. Встановлено, що 

внесення в раціон лізину і метіоніну, у вищих від рекомендованих норм дозах, 

сприяє збільшенню маси тіла [365, 715], швидкості приросту [365], коефіцієнт 

конверсії корму, виходу м'яса з грудинки [715], відкладенню внутрішнього жиру, 

вмісту жиру в стегнах та категорійності туші [295]. Недавні експерименти на 

бройлерах також показали, що добавки Met і Lys можуть стимулювати імунну 

реакцію бройлерів [578]. Однак новіші дані вказують на те, що оптимальні 

показники росту, параметри сироватки крові, імунна реакція та якісні показники 

туші були досягнуті, коли дієтичні рівні Lys та Met відповідали нормативним 

рекомендаціям. Додаткові внесення Met і Lys не мали ніяких переваг [608]. 

Обмін S у тварин складний і велика кількість станів окиснення, які може 

проявляти цей елемент, робить його ідеальним для окислювально-відновної 

біологічної реакції і перенесення електронів (наприклад, кластери Fe-S в 

мітохондріальних білках). Крім того, біосинтез певних метаболітів S є унікальною 

особливістю для деяких видів тваринного світу [465]. 

Неорганічний S міститься в тканинах організму у вигляді сульфатів, сульфітів, 

сульфідів, тіосульфатів, тетратіонатів та тіоціанатів. Одним з основних способів 

введення неорганічного S в метаболізм є включення SO4
2 в аденозинфосфосульфат, 

що є ключовим переносником неорганічного S і служить центральним метаболічним 

шляхом для біосинтезу Cys [388]. 

Органічний S у формі сполук, що входять у групи: тіоли та дисульфіди 

(цистеїн, цистин, гомоцистин, гомоцистеїн, глутатіон, коензим А, ліпоєва кислота, 

інсулін, пролактин, меланоцитостимулін, вазопресин, ерготіонін, 

адренокортикотропний гормон та окситоцин), тіоефіри (метіонін та етіонін), 

сульфонічні сполуки (сульфоксиди та сульфони), сульфонові кислоти (цистеїнова 

кислота і таурин), ефіри сірчаної кислоти (арилсульфурові кислоти, складні ефіри 

сірчаної кислоти – остероїди, гепарин, сульфомукополі сахариди, хондроїтин-

сірчана кислота та мукоїтин сірчана кислота) та інші (темаїн, біотин, тіосечовина) 

[411]. 
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Організм людини містить від 150 до 200 г S. [145], у тілі тварин – приблизно 

0,12 – 0,15 %, основна частина якого знаходиться у волосяному покриві, копитному 

розі, шкірі, в організмі птиці його вміст становить 0,16 – 0,23 % від натуральної 

маси тіла, з яких близько половини знаходиться у м’язовій тканині, в шерсті та пір’ї 

[137].  

Отже, S міститься в кожній клітині та органах і бере участь у широкому 

спектрі біохімічних функцій. Участь S в організмі людини залежить від 

виробництва/метаболізму клітинної енергії. Зокрема, це підтримка рівня глюкози в 

крові та антиоксидантного захисту – очищення або нейтралізація вільних радикалів 

та окиснених антиоксидантів, корегування кровотоку – виробляє як фактори 

згортання крові, так і антикоагулянти та належний імунітет [280]. 

Потреба в сульфурних амінокислотах (SAA), особливо в цистеїні, 

збільшується під час імунних реакцій [556], однак і метіонін – попередник цистеїну, 

потужний антиоксидант і регулятор імунітету [627]. 

Органічні сполуки S розщеплюються у кишечнику, сульфати абсорбуються у 

незміненому вигляді, сульфуровмісні амінокислоти – шляхом активного транспорту. 

Fe та F сприяють засвоєнню S у кишечнику, As, Ва, Pb, Мо і Se, навпаки, 

перешкоджають його всмоктуванню [145]. 

Синтез замінних сульфуровмісних амінокислот відбувається в різних тканинах 

організму, зокрема і в травному тракті. Суттєві зрушення у розумінні метаболізму 

внутрішніх амінокислот були отримані завдяки вимірюванню балансу внутрішніх 

органів in vivo [625]. Дослідження на поросятах показали, що чиста абсорбція 

необхідних амінокислот, включаючи метіонін, була значно меншою від спожитого 

40 до 70 % [624]. Важливість фізіологічного функціонування кишечника також була 

продемонстрована в дослідженнях, в яких потреба всього тіла в метіоніні була на 

30 % більшою у поросят, за ентерального харчування, ніж у поросят, які отримували 

парентеральне харчування [606]. В тонкій кишці є ферменти, необхідні для 

метаболізму метіоніну до цистеїну, хоча і при значно меншій активності, ніж у 

печінці [381]. Більш високе споживання dCys призводило до вищої екскреції сечової 

кислоти [428]. 
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Однак останні дослідження на свинях виявили незначний катаболізм 

метіоніну в ентероцитах, вказуючи на те, що метаболізм метіоніну в кишечнику 

може бути результатом дії неепітеліальних клітин або за рахунок мікроорганізмів, 

які його населяють [311]. 

Відомо, що синтез замінних сульфуровмісних амінокислот у травному тракті 

птиці проходить через таку проміжну речовину як таурин. Це найпоширеніша вільна 

амінокислота, яка міститься в організмі, зокрема у збудливих тканинах, таких як 

мозок, сітківка, м'язи і серце, тоді як її рівні у циркулюючій крові, для порівняння, 

набагато нижчі [387]. Таурин також є складовою частиною жовчі [165]. Нещодавно 

було показано, що фермент широкого діапазону дії на субстрати, такий як 

флавінмонооксигеназа 1, здатний каталізувати окиснення метаболічного 

попередника таурину гіпотаурину до таурину [671]. 

Також було встановлено, що таурин виробляється в тонкому кишечнику 

поросят [311]. 

Виводиться з організму S головним чином через сечу як сульфат, що 

утворюється при окисненні сульфідних і сульфуровмісних амінокислот та 

катаболізмі інших органічних молекул у тканинах [666]. Встановлено прямий 

зв'язок між прийомом сульфуровмісних речовин і екскрецією сульфатів з сечею. 

Сульфат вільно фільтрується в клубочках, і приблизно 80 % реабсорбується в 

проксимальних канальцах [363]. 

Мало що відомо про ниркову обробку тіосульфату. Встановлено, що 

швидкість кліренсу інсуліну і тіосульфату майже ідентична. У проксимальних 

канальцях, мабуть, спостерігається як секреція, так і реабсорбція, про що свідчать 

дослідження на багатьох видах тварин [363]. 

Незначна кількість S виводиться через шкіру та легені. Під час катаболізму 

сульфуровмісних амінокислот утворюються неорганічні сульфати, які шляхом 

кон′югації у печінці трансформуються у ефіри S [145], яка виділяється з фекаліями, 

знаходиться в значній мірі в недостатньо зруйнованих органічних формах [449].  

Проведені дослідження щодо впливу сульфату Na на організм тварин та птиці 

вказують на корегуючу дію S на обмінні процеси [136].  
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S бере участь в окисно-відновних реакціях, тканинному диханні, виробництві 

енергії та передачі генетичної інформації. S необхідний в організмі тварин для 

синтезу сульфгідрильних груп, які виконують важливі функції в молекулах 

складних білків м'язів. S є важливою частиною багатьох ферментів й 

антиоксидантів, таких як глутатіон та тіоредоксин. Деякі сполуки, що містять S, 

можуть ефективно формувати лінію захисту від реакційноздатних видів О та N 

[567]. Деякі антиоксидантні системи, що містять S, зумовлюють зменшення рівня 

шкідливих кисневих радикалів та сприяють зниженню внутрішньоклітинних di-

сульфідних зв’язків білка, які утворюються внаслідок підвищення рівня шкідливих 

кисневих радикалів. Тому антиоксиданти, що містять S, є важливими для 

підтримання як нормального стану клітини, так і здоров'я організму в цілому. 

S може брати участь у детоксикаційних процесах організму, поєднуючись з 

токсинами або важкими металами в печінці [544]. Доведено, що S захищає клітини, 

тканини і весь організм від токсичного впливу шкодочинних мікроорганізмів і 

речовин, утворює ендогенну H2SO4, яка бере участь у дезінтоксикації фенолів, 

індолу та лікарських засобів [532]. Сірчана кислота в печінці зв’язує вільні феноли з 

утворенням коню'гатів які, легко виводяться з організму савців чи хребетних через 

нирки [165].  

Виявляється, що S сульфонової кислоти, що містить диалілтрисульфід, може 

бути редукований в ракових клітинах і залежати від наявності лабільного 

сульфонового S в їх молекулах, тим самим впливаючи на передачу сигналів, що 

регулюють проліферацію клітин [683]. 

S має антибіотичні властивості і може бути альтернативою антибіотикам, які 

заборонено до вживання у кормах для тварин в більшості країн світу [725]. Так, 

внесення в основний раціон різних концентрацій S (2 або 3 г/кг) в якості 

альтернативного антибіотика показало ефективне поліпшення приросту живої маси і 

коефіцієнта конверсії корму у курчат-бройлерів. Позитивні результати отримано за 

рахунок збільшення висоти ворсинок дванадцятиперсної кишки при збереженні 

росту імуноцитів та мікробіому в сліпій кишці [545]. 
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Учені припускають, що підвищений рівень сульфурвмісних харчових добавок 

(DL-метіоніну) сприяють посиленню гліколізу і виробленню енергії в мікробіомі 

сліпої кишки, особливо це характерно для пізнього періоду вирощування бройлерів 

(42 доба) [473]. 

S, який потрапляє в організм тварин і птиці у формі органічних і неорганічних 

сульфатів збільшує інтенсивність їх росту, покращує ефективність засвоєння корму 

та поліпшує якість м'яса [441, 705], а також зменшує їх смертність, знижує 

захворюваність [600].  

У каченят доведено стимулюючий вплив метіоніну та S в комбікормах на рівні 

0,4 та 0,22 % у період вирощування від 1 до 14 діб і відповідно 0,35 та 0,210 % у віці 

від 15 до 42 доби на ріст, збереженість, забійні та м'ясні якості за одночасного 

зменшення витрат корму на одиницю приросту. Продуктивна дія оптимальних 

рівнів метіоніну та S в раціонах пов'язана з підвищенням перетравності поживних 

речовин корму за фізіологічно допустимих значень гематологічних показників. 

Установлено динаміку накопичення мінеральних елементів та амінокислот у м'язах і 

печінці каченят за різних рівнів метіоніну та S [69]. 

Установлено, що в яєчному жовтку гусок, які додатково до основного раціону 

споживали сульфат Na, зростає вміст міристинової, пальмітинової, стеаринової, 

арахінової, олеїнової, лінолевої, ейкозапентаєнової та докозадієнової жирних кислот 

загальних ліпідів, а також неетерифікованих форм стеаринової, олеїнової та 

лінолевої кислот [142]. 

На півниках-бройлерах проведено експерименти для визначення впливу 

співвідношення сульфурвмісних амінокислот (TSAA) до лізину (Lys) у раціоні, на 

показники їх росту у віці від 1 до 15 днів. Оптимальне співвідношення TSAA до Lys 

оцінювалось як 0,78 та 0,77 [349]. 

Внаслідок згодовування сульфатного препарату ілеомукози на 6,3 % 

зменшилась кількість спожитого корму курчатами та на 15,5 % підвищилась 

ефективність його використання на одиницю приросту маси тіла [124]. 

Недавно висунена гіпотеза про те, що ін’єкція сульфурвмісних амінокислот в 

інкубаційне яйце може полегшити вироблення тепла або зменшити дію 
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окислювального стресу в курчат, що вилупилися. Проведені дослідження показали, 

що ін’єкція метіоніну з цистеїном в ембріони курей, що зазнали дії теплового 

стресу, збільшила експресію гена глутатіонпероксидази та показники 

антиоксидантів, а також знизила експресію гена білку теплового шоку 70, 

концентрацію кортикостерону та ліпідний профіль вилуплених курчат-бройлерів 

[362]. Добавки L-Met до основного раціону протидіяли негативним ефектам високої 

температури навколишнього середовища і забезпечили високі показники 

продуктивності, якості яєць та метаболізму у курей-несучок [306]. 

За впливу добавок органічного S від 0,1 і 0,2 % до 0,4 % в раціоні після 39-

тижневого віку у курей-несучок збільшувалася несучість, однак більший ефект 

встановлено у віці від 47 до 54 тижнів. Показники якості яйця, такі як вміст білка, 

альбуміну, поліненасичених жирних кислот та загального S покращувалися, в той 

час як кількість насичених жирних кислот знижувалася. [318]. 

Згодовування сульфату з кормовою добавкою «Кампро», виробленої із 

висушеної та перемеленої свинячої шкіри збільшувало середню несучість курей на 

10,0 %, а середню масу яйця на 4,7 г. [9]. Також за високої щільності поголів’я 

бройлерів задавання двох рівнів сульфурвмісних (S-AA) амінокислот (100 та 120 % 

потреби) значно зменшило появу дерматиту стопи, запалення скакального суглобу та 

грудини. Кури мали більший пір’яний покрив за дії 120 % S-AA [653]. 

Триває дискусія щодо необхідності внесення кормової добавки цистеїну до 

раціону курей м'ясного напрямку продуктивності. Проведені дослідження вказують 

на неоднозначну реакцію птиці на частку Met і Cys у загальному споживанні TSAA. 

Однак дія кормової добавки, що містить 50:50 Met:Cys, оптимізує продуктивність і 

рекомендується для бройлерів віком від 42 до 56 днів [637]. 

Додаткове застосування у раціоні S і сполук Cr позитивно вплинуло на 

процеси обміну речовин і його ендокринну регуляцію, формування адаптаційних 

механізмів перебігу сукрільності та родів у кролематок. Вплив цих сполук 

позначився більшою масою тіла кроленят при народженні, особливо у тварин, які 

споживали органічну сполуку цього макроелемента і узгоджується з іншими 

дослідженнями [568]. 
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Випоювання з 60 до 118 доби життя кролів різних кількостей S цитрату, 

отриманого методом з використанням нанотехнології, та сульфату Na позитивно 

вплинуло на клітинний та гуморальний імунітет тварин. Використання органічної 

добавки S у раціоні кролів виявляло більший стимулювальний вплив на 

функціонування імунної системи їхнього організму [50].  

В Україні зареєстровано 11 найменувань кормових добавок і преміксів для 

сільськогосподарських тварин та птиці, що містять S, 26 видів готових кормів для 

непродуктивних тварин[141]. 

У тваринництві знайшло широке практичне використання синтетичних 

амінокислот у раціонах годівлі тварин для підвищення продуктивності, а також для 

мінімізації шкідливого впливу азоту на навколишнє середовище [397, 637].  

Як кормові сульфуровмісні добавки використовують органічні сполуки S, 

зокрема у формі таурину [138], L-цистину [282] або цистеїну [428] та лізину [660]. 

 Отже, S володіє унікальними характеристиками, його метаболіти 

використовуються всіма живими організмами. Цей біогенний макроелемент 

позитивно впливає на процеси обміну речовин в організмі і його ендокринну 

регуляцію та формування адаптаційних механізмів. S є важливою частиною багатьох 

ферментів й антиоксидантів, однак його рівень є низьким у багатьох кормах. Тому 

для забезпечення здоров'я тварин і птиці, а також для отримання високих 

біологічних, смакових і поживних якостей продукції необхідно дотримуватися 

необхідних норм надходження цього макроелемента в організм. 

 

Висновки до розділу 1 

Всебічними експериментальними дослідженнями, проведеними як 

вітчизняними, так і зарубіжними вченими, встановлено широкі та різноспрямовані 

властивості лимонної кислоти та біологічно активних елементів Ge, І, Se, S, що 

беруть участь у низці важливих функцій в організмі. 

Як лимонна кислота так і її сполуки з Ge, І, Se, S широко використовується в 

харчовій промисловості, гуманній і ветеринарній медицині, а також при 

виробництві, кормових добавок, преміксів для тварин. 
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У роботах учених висвітлено механізми впливу сполук вищенаведених 

біоелементів, на організм та розроблено теоретичні основи їх застосування для 

корекції фізіологічних процесів у тварин.  

На сьогодні актуальним і важливим є отримання інноваційними методами 

надчистих наночастинок Ge, І, Se, S у комплексі з аніонами цитратів з 

використанням електроімпульсної абляції та нанотехнології. Особлива фізіологічна 

роль, яку виконують ці хімічні сполуки робить їх незамінними у підтриманні 

гомеостазу. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Загальна схема і вибір напрямку 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). 

Дослідження виконано за загальною схемою, наведеною на рис. 2.1.  

Всі маніпуляції з тваринами та птицею, а також їх забій проводили з 

дотриманням загальних етичних принципів експериментів з тваринами згідно з 

«Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, які використовуються для 

експериментальних і наукових цілей» [368], «Загальними етичними принципами 

експериментів на тваринах», схваленими Першим національним конгресом України 

з біоетики [104], та Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» [65]. 

Для експериментальних досліджень використовували цитрати  

елементів (Ge, І, Se, S), отриманих методом нанотехнології. Синтез цитратів 

вказаних елементів проведено у ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології», м. Київ [87, 

177]. У роботі також використана харчова лимонна кислота, що виготовлена 

відповідно до ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова [57]. 

Отримані результати опрацьовували статистично з вирахуванням середніх 

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

вірогідності різниці (p) між показниками контрольних та дослідних груп. 
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Рис. 2.1. Загальна схема проведення досліджень 

Етап І 

Вплив добавіки лимонної 

кислоти на організм щурів  

у поколіннях F0, F1, F2 

Етап ІІІ 

Вплив нанотехнологічного І цитрату та його 

комплексу з Se і S цитратами на організм щурів  

та птиці  

 

Збереженість, ріст 

і розвиток щуренят 

Етап ІІ 

Фізіологічні процеси в організмі щурів  

за дії Ge цитрату нанотехнологічного  

у різних дозах у поколіннях F1 (перші  

і другі пологи), F2, F3, F4 

Дія різних доз розчинів 

лимонної кислоти  

та германію цитрату  

на ембріональний  

і фетальний розвиток 

потомства 

Сенсорно-

рухові 

рефлекси  

та поведінкові 

реакції 

щуренят 

Збереженість, 

вікова динаміка 

маси тіла і розвиток 

внутрішніх органів 

щурів і курчат-

бройлерів 

Репродуктивна 

здатність самиць 

щурів і життє-

здатність 
приплоду 

Морфологічна 

характеристика крові  

за дії добавок лимонної 

кислоти та нано-

технологічних цитратів 

елементів 

Біохімічна 

характеристика крові 

за дії різних доз 

лимонної кислоти, 

нанотехнологічних 

цитратів елементів 

ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН ЗА ДІЇ ДОБАВОК ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ 

ТА НАНОТЕХНОЛОГІЧНИХ ЦИТРАТІВ Ge, І, Se і S 

 

Дослід 1 

Вплив І цитрату  

на організм 

щурів 

 
 

Дослід 2 

Вплив І, Se, S 

цитратів на організм 

щурів 

Дослід 3 

Вплив І, Se, S 

цитратів на організм 

курчат-бройлерів 

 

Репродуктивна функція самиць щурів 

різних поколінь і розвиток потомства 

 

Фізіолого-біохімічні процеси  

в організмі щурів і курчат-бройлерів 
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Результати досліджень обробляли за відповідною методикою [106], з 

використанням статистичного програмного пакету Statystica 5,0 для Windows 

XP [339]. Вірогідність різниць між показниками оцінювали за критерієм 

Стьюдента. Вираховували три ступені вірогідності * – р < 0,05; ** – р < 0,01; 

*** – р < 0,001 [114]. 

 

2.2 Матеріал і методи досліджень 

Експериментальні дослідження проведено в умовах віварію ДНДКІ 

ветеринарних препаратів та кормових добавок з використанням самиць та 

самців лабораторних щурів лінії Вістар, а також курчат-бройлерів кросу 

ROSS-308. Тварини перебували в стандартних умовах утримання та годівлі з 

природним світловим режимом день/ніч, водні розчини досліджуваних сполук, 

воду і корм отримували ad libitum.  

У методологічну основу роботи з вивчення дії лимонної кислоти, а також 

Gе І, Se та S цитратів на тварин покладено методичні рекомендації, викладені в 

довіднику «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» [91]. 

Дослідження постнатального росту і розвитку щуренят проводили в 

першій половині дня, що за даними літератури узгоджуються з залежністю 

основних фізіологічних процесів і фармакологічною активністю прийнятих до 

дослідження препаратів від циркадних ритмів [176].  

На першому етапі проводилось вивчення фізіологічних процесів в 

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

досліді використано 156 щурів обох статей, при декапітації вагітних самиць - 

проведено обстеження 152 плодів. Схема застосування лимонної кислоти та 

кількість використаних тварин подані у табл. 2.1.  

Щурам-самицям у період фізіологічного і статевого дозрівання, 

запліднення, вагітності та вигодовування потомства, випоювали лимонну 

кислоту 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 місяці самиць спаровували і отримували 
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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 [233]. 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 [32].  

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 визначали за допомогою 

напівавтоматичного біохімічного аналізатора HumaLyzer 3000 з використанням 

стандартизованих наборів «Human Diagnostics Worldwide» (Німеччина).. 
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Таблиця 2.1 

Схема досліджень тривалого впливу мікродози лимонної кислоти на організм щурів 
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місяці 

F0 
контрольна - 1 4 (45) 4 26 (F1) 13 (F1) - 

дослідна 80 мг/л 1 4 (32) 4 22 (F1) 12 (F1) - 

F1 
контрольна - 1 5 (49) 4 17 (F2) 19 (F2) 5 

дослідна 80 мг/л 1 4 (27) 4 19 (F2) 12 (F2) 5 

F2 
контрольна - 1     5 

дослідна 80 мг/л 1     5 
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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). [37]. 

Визначення активності супероксиддисмутази (СОД) в еритроцитах [32]. 

Активність супероксиддисмутази визначали за рівнем інгібування ензиматичного 

процесу відновленням нітросинього тетразолію за наявності NADH і 

феназинметасульфату.  

Еритроцити відмивали від плазми крові фізіологічним розчином за 

повторного центрифугування, за температури 4 ºС. Гемоглобін осаджували 

сумішшю спирту з хлороформом. Для цього до 0,1 мл еритроцитів, попередньо 

гемолізованих і розведених у 10 разів 5 м тріс-НCl (рН 7,4), додавали 0,5 мл етанолу 

і 0,3 мл хлороформу. Перемішували і центрифугували 15 хв за 7–8 тис. об/хв. 

Активність СОД визначали в надосадовій рідині. Інкубаційна суміш містила 1 мкл 

ЕДТА, 1 мг желатину, 0,407 мМ НСТ, 1,8 мкМ ФМС, 0,1 мл 1 мМ NADH. 

Супернатант додавали в інкубаційну суміш в об’ємі 0,1 мл, що викликало 

гальмування відновлення НСТ. Загальний об’єм інкубаційної суміші доводили до 3 

мл фосфатним буфером (0,15 М, рН 7,8).  

Контрольні проби - це ті ж самі компоненти, крім супернатанту, замість 

якого додавали адекватну кількість буфера. Запускали реакцію додаванням 0,1 мл 

NADH у дослідні та контрольні проби. Інкубацію здійснювали протягом 10 хв у 

темноті за кімнатної температури. Оптичну густину дослідних і контрольних проб 

визначали на спектрофотометрі за довжини хвилі λ = 540 нм. 

Активність СОД виражали в умовних одиницях/мг протеїну та визначали за 

формулою: 

А= КЕ–ДЕ/КЕх2 

с 

де:  

А – активність супероксиддисмутази; 

КЕ – екстинкція контрольної проби;  

ДЕ – екстинкція дослідної проби; 
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с – вміст протеїну в пробі, мг.  

Визначення активності каталази [32]. Реакцію ініціювали додаванням 2 мл 

пероксиду гідрогену до 0,1 мл гомогенату тканини (лізат еритроцитів). 

Досліджували дослідну і контрольну проби. Контрольна проба замість 

гемолізату еритроцитів містила 1 мл 4 % розчину молібдату амонію і 2 мл 0,03 % 

розчину перекису водню. Інкубування проводили 10 хв і додавали 1 мл 0,25 N 

Н2SO4. Згодом у дослідну пробу вносили 1 мл молібдату амонію, а в контроль — 

0,1 мл гемолізату еритроцитів. Центрифугували 5 хв за 3000 об/хв. Використовуючи 

спектрофотометр вимірювали інтенсивність забарвлення за довжини хвилі λ = 410 

нм проти води. 

Активність каталази (А), виражали в мМоль/хв×мг протеїну та визначали за 

формулою: 

А= КЕ–ДЕх4хn 

 110,6х10х0,1хс 

де:  

А – активність каталази, мМоль/хв×мг протеїну; 

с – вміст протеїну в пробі, мг; 

КЕ — екстинкція контрольної проби;  

ДЕ – екстинкція дослідної проби; 

4 – загальний об’єм суміші в кюветі, мл; 

n – розведення вихідного екстракту; 

0,1 – об’єм екстракту, мл; 

110,6 – коефіцієнт екстинкції перекису водню;  

10 – час інкубації, хв. 

Визначення активності глутатіонпероксидази [32]. В основу методу 

покладена кольорова реакція з 5,5- дитіобіс-2-нітробензойною кислотою, внаслідок 

якої утворюється забарвлений продукт - тіонітрофенільний аніон. Враховується 

швидкість окиснення відновленого глутатіону до і після інкубації з 

гідропероксидом третинного бутилу. 

проводили інкубацію 100 мкл гемолiзату еритроцитів з 830 мкл трiс-НСI 

буферу, який мiстив ЕДТА i NaN3, протягом 10 хв, додавали 70 мкл гiдроперекису 
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третинного бутилу та iнкубували 5 хв за 37 °С. Зупинку реації проводили 

додаванням 0,4 мл 10 % ТХОК. Проби центрифугували протягом 10 хв. за 8000 

об/хв., додавали 100 мкл реактиву Елмана. Через 5 хв проводили вимiрювання 

оптичної густини на спектрофотометрi за довжини хвилi λ = 412 нм.  

Активність ГП, виражену в мкМ глутатіону/хв×мг протеїну, розраховували 

за формулою:  

А= ЕК–ЕД:11,4  

5хс 

де:  

А – активність ГП; 

с – вміст протеїну в пробі, мг; 

ЕК – екстинкція контрольної проби; 

ЕД – екстинкція дослідної проби. 

Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у сироватці крові (32). 

Визначення ґрунтується на преципітації імунних комплексів, що знаходяться у 

сироватці крові, поліетиленгліколем з молекулярною масою 6000 Да та фотометру 

ванні. Проводиться підготовка двох розчинів: 1) – 0,1 М боратний буфер (pH 8,4) 

та 2) – 3,75 % розчин поліетиленгліколю. 0,6 мл сироватки крові та 1,2 мл розчину 

боратного буферу вносили в пробірку, перемішували і розподіляли по 0,6 мл 

суміші в окремі 2 пробірки. В одну з них (контроль) додаювали 5,4 мл боратного 

буферу, у другу (дослід) – 5,4 мл поліетиленгліколю. Вміст пробірки 

перемішували і залишали на 60 хв. за кімнатної температури. Використовуючи 

КФК-3 при довжині хвилі λ = 440 нм визначали (проти кожного контролю) 

інтенсивність преципітації. Щоб отримати вміст імунних комплексів в 100 мл 

сироватки крові, результат множили на 1000. Концентрацію циркулюючих 

імунних комплексів виражали в одиницях оптичної густини (з врахуванням 

концентрації розчину полі етиленгліколю). 

Визначення вмісту гексоз, зв’язаних з білками [32]. В основі методу 

покладена властивість 96 % етанолу осаджувати з сироватки крові глікопротеїни. 

Вивільнені в результаті наступного гідролізу з сірчаною кислотою гексози, 

взаємодіючи з орциновим реактивом, забарвлюють розчин у рожевий колір, 



97 

 

інтенсивність якого прямо пропорційна вмісту гексоз. 0,1 мл сироватки крові 

вносили у центрифужну пробірку, додавали 5,0 мл 96 % етанолу, перемішували та 

протягом 15 хв. при 3000 об/хв. центрифугували Н Надосадову рідину злили, 

розчиняючи осад у 5 мл етилового спирту. Повторно центрифугували проби, знову 

зливали надосадову рідину, а осад розчиняли в 1 мл 0,1 н розчину їдкого натру 

Згодом додавали 8,5 мл орцинового реактиву і ретельно перемішували і ставили на 

водяну баню на 15 хв. за температури 80 °С., накриваючи пробірки скляними 

пластинками. Далі, під проточною водою проби охолоджували протягом 5 хв і 

фотометрували у кюветі з товщиною оптичного шару 10 мм на ФЕКу, 

використовуючи зелений світлофільтр (500-560 нм). Абсорбцію вираховували 

щодо показів оптичної густини контрольної проби.  

У контрольну пробу додаювали до 1 мл 0,1 н розчину їдкого натру та 8,5 мл 

орцинового реактиву. У стандартну пробу додавали до 0,9 мл 0,1 н розчину їдкого 

натру, 8,5 мл орцинового реактиву, 0,1 мл стандартного розчину гексоз з 

концентрацією 1 г/л. Подальші дії з контрольними і стандартними пробами були 

проведені аналогічно як з дослідними.  

Розрахунок проводили за формулою: 

С (г/л) = Адос/Аст х 1,0 

де: 

С – концентрація гексоз, зв’язаних з білками у сироватці крові виражена в 

г/л; 

Адос та Аст – показники екстинкції дослідної та стандартної проб відповідно. 

Визначення вмісту церулоплазміну [32]. В основі методу лежить здатність п- 

фенілендиаміну, за участі церулоплазміну, окиснюватися. Концентрація 

церулоплазміну прямо пропорційна до оптичної щільності продуктів реакції. 

Азидом натрію зупиняли ферментативну реакцію. 

В одну з, пробірок, у яку вносили 0,1 мл сироватки крові них додаємо 1 мл 

0,5 % розчину азиду натрію (контроль), в іншу - вносили тільки 0,1 мл сироватки 

(дослід). Згодом в обидві пробірки вносимо по 8 мл ацетатного буферного розчину 

та по 1 мл свіжоприготовленого 0,5 % розчину п- фенілендиаміну. Проби на 1 год 
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ставимо на водяну баню за температури 37 °С. До дослідної проби додаємо 0,5 мл 

0,1 % азиду натрію і на ставимо на льодяну баню 30 хв для повної зупинки реакції. 

Фотометрували на ФЕКу, використовуючи зелений світлофільтр (500-560 нм), і 

кювету товщиною робочого шару 10 мм. Результати виражали в одиницях 

оптичної густини, і множили на 1000. 

Визначення вмісту імуноглобулінів. Нефелометричний метод [32]. В основі 

методу лижить здатність цинку сульфату змінювати структуру білкових молекул, 

взаємодіючи з досліджуваними біологічними рідинами, що містять імуноглобуліни і 

як результат - розчин мутніє, інтенсивність якого пропорційна концентрації. 

Вносимо у пробірки по 3,8 мл 18 % розчину цинку сірчанокислого і по 0,1 мл 

сироватки крові. Вміст ретельно змішуємо і через 10-15 хв. фотоколориметруємо за 

довжини хвилі А = 400 нм, використовуючи кювети з робочою товщиною 5 мм. 

Контроль – 18 % розчин цинку сульфату. Необхідно визначити середнє значення 

показника із результатів, отриманих показників двох проб. Вміст імуноглобулінів 

визначаємо за калібрувальним графіком,який побудований на основі сироватці крові 

людини в якій заздалегідь відомий їх вміст.  

Визначення вмісту молекул середньої маси [36]. Основою метода є осадження 

хлорною кислотою і етиловим спиртом високомолекулярних білків плазми крові. 

В пробірки внесли 0,4 мл плазми крові, змішали з рівним об’ємом 1,2 М 

хлорної кислоти і залишили при кімнатній температурі на 20 хв. Згодом проби 

центрифугують 20 хв. при 8 тис. об./хв. і на холоді супернатант нейтралізували 3 М 

вуглекислим калієм. Залишаючи зразки на льоді 15-20 хв для повного осадження, 

оцінювали ступінь нейтралізації, використовуючи індикаторний папір. 10-15 хв. за 6 

тис. об/хв проби центрифугували. Використовували етиловий спирт для повного 

осадження високомолекулярних білків і пептидів, використовуючи 1,0 мл його на 

0,2 мл супернатанту, через 10 хв. проби центрифугували 10-15 хв. за 6 тис. об./хв. 

Згодом супернатант розводять в 10 разів бідистильованою водою та додають по 0,4 

мл надосадової рідини. Оптичну густину вимірюють, використовуючи СФ-46 і 

довжину хвилі λ = 210 нм. Концентрацію МСМ розраховували за формулою:  

С = Д210 × 3,94 
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де С – концентрація МСМ в г/л;  

Д210 – оптична густина зразка, виміряна при довжині хвилі 210 нм;  

3,94 – коефіцієнт для перерахунку вмісту МСМ у пробі, г/л. 

Від самиць контрольної та дослідної груп відбирали зразки органів, фіксували 

в 10 % нейтральному формаліні і заливали в парафін. Зрізи для мікроскопії 

виготовляли на мікротомі МПС-2 товщиною 6 – 7 мікрон, фарбували 

гематоксиліном Бемера [35]. Мікроскопію проводили з допомогою мікроскопа 

OLIMPUS СХ-41 і морфометричної програми DP-SOFT. 

Визначали динаміку маси тіла приплоду на 1, 5, 7, 14, 27, 37 доби 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, 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 [18]. В індивідуальній 

поведінці тварин реєстрували наступні 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 вивчались фізіологічні процеси в організмі 

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

дослідах використано 464 щури обох статей, за декапітації вагітних самиць 

обстежено 624 плоди.  

Схема проведених досліджень, дози застосування Ge цитрату та кількість 

використаних тварин подані у табл. 2. 2.  
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Таблиця 2.2 

Схема досліджень впливу Gе цитрату нанотехнологічного в різних дозах на організм щурів 
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4 

місяці 

12 

місяців 

F1 

контрольна - 
1 4 (45(F2))  4 25 (F2) - 13 (F2) - - 

2 - 3 15 (F2) - 12 (F2)  - - 

I дослідна Ge 10 мкг/кг м. т. 1 3 (32(F2)) 4 18 (F2) - 23 (F2) - - 

II дослідна Ge 20 мкг/кг м. т. 
1 4 (41(F2)) 6 31 (F2) - 28 (F2) - - 

2 - 3 16 (F2) 5 14 (F2) - - 

III дослідна Ge 200 мкг/кг м. т. 
1 3 (34(F2)) 4 17 (F2) - 24 (F2) - - 

2 - 3 20 (F2) 5 16 (F2) - - 

F2 

контрольна - 1 6 (58(F3)) 4 17 (F3) 5 19 (F3) 6 - 

II дослідна Ge 20 мкг/кг м. т. 1 7 (67(F3)) 4 20 (F3) 5 21 (F3) 7 4 

III дослідна Ge 200 мкг/кг м. т. 1 6 (67(F3)) 6 37 (F3) 5 35 (F3) 6 4 

F3 

контрольна - 1 6 (57(F4)) - - - - 5 - 

II дослідна Ge 20 мкг/кг м. т. 1 10 (110(F4)) - - - - 5 - 

III дослідна Ge 200 мкг/кг м. т. 1 10 (113(F4)) - - - - 5 - 
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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, II – 20 і III – 200 мкг/кг м. т. 

У віці 3-3,5 місяці самиць у поколіннях F0, F1, F2 та F3 спаровували і продовжували 

їм випоювати досліджувану сполуку Ge в період запліднення, вагітності та 

вигодовування потомства. З контрольних і дослідних груп у поколіннях F1, F2 та F3 

на 21-шу добу вагітності по 3 – 10 самиць декапітували під наркозом СО2, а інші 3 

– 6 самиць покоління F1 (перші і другі пологи), F2 – утримувались 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 з лимонною кислотою, що описано вище.  

Окрім вищезазначених досліджень, з метою вивчення розвитку внутрішніх 

органів, 30 плодів щурів четвертого покоління фіксували в рідині Буена та 

проводили їх розтин за методом W. Wilson [91] 

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. 
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(табл. 2.3). Евтаназію щурів, взяття крові та внутрішніх органів для дослідження 

проводили на 40 добу випоювання І цитрату нанотехнологічного. 

Таблиця 2.3 

Схема досліджень впливу І цитрату та І, Se, S цитратів нанотехнологічних 

у різних дозах на організм щурів 

Хімічні сполуки Група тварин 

Дози І цитрату та  

І, Se, S цитратів за 

концентрацією І у 

воді 

Евтаназовано щурів 

(кількість особин) 

І цитрат 

контрольна - 6 

I дослідна 24 мкг/кг м. т. 6 

II дослідна 240 мкг/кг м. т. 6 

І, Se, S цитрат 

контрольна - 6 

I дослідна 2,4 мкг/кг м. т. 6 

II дослідна 24 мкг/кг м. т. 6 

III дослідна 240 мкг/кг м. т. 6 

IV дослідна 2400 мкг/кг м. т. 6 

 

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. (табл. 2.3).  

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 
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органа в грамах до маси тіла тварини в кілограмах [32]. 

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, Ф неорганічного відповідно до методик, вказаних вище. 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 (табл. 2.4). 

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 (К I, К II) і 7 дослідних груп (Д І–Д VІI), по 10 

особин у кожній. Курчат утримували на підлозі, як підстилку використовували 

стружку з деревини.  

Загальна площа виробничого приміщення у віварії ДНДКІ ветпрепаратів та 

кормових добавок 32,5 м2 з об'ємом 81 м3 була розділена на 9 секцій.  

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

Використовувались як природні, так і штучні джерела освітлення. Повітрообмін в 

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 3 тижні додатково, для локального обігріву 

курчат, використовувалися електролампи «Іnfra-Rush». Вся птиця одержувала 

стандартний комбікорм, збалансований за поживними і біологічно активними 
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речовинами, який рекомендований для даного віку згідно з технологією утримання. 

Воду і корм отримували ad libitum. 

Таблиця 2.4 

Схема досліджень впливу І, Se, S цитратів нанотехнологічних у різних 

концентраціях на організм курчат-бройлерів 

Хімічні 

сполуки 

Група 

тварин 

Умови досліду та доза хімічних 

сполук 

Евтаназовано 

курчат-бройлерів 

(кількість особин) 

І, Se, S 

цитрати 

 

 

 

I 

контроль 

стандартний комбікорм + 

кокцидіостатик + вода  
10 

II 

контроль 
стандартний комбікорм + вода 10 

I 

дослідна 

стандартний комбікорм + 

кокцидіостатик + водний розчин 

I, Se, S цитрату, концентрація І - 

5 мкг/л 

10 

II 

дослідна 

стандартний комбікорм + 

кокцидіостатик + водний розчин 

I, Se, S цитрату, концентрація І - 

10 мкг/л 

10 

III 

дослідна 

стандартний комбікорм + 

кокцидіостатик + водний розчин 

I, Se, S цитрату, концентрація І - 

20 мкг/л 

10 

IV 

дослідна 

стандартний комбікорм + 

кокцидіостатик + водний розчин 

I, Se, S цитрату, концентрація І - 

30 мкг/л 

10 

V 

дослідна 

стандартний комбікорм + 

кокцидіостатик + водний розчин 

I, Se, S цитрату, концентрація І - 

40 мкг/л 

10 

VI 

дослідна 

стандартний комбікорм + водний 

розчин I Se S цитрату 10 мкг/л 
10 

VII 

дослідна 

стандартний комбікорм + водний 

розчин I, Se, S цитрату, 

концентрація І - 40 мкг/л 

10 
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У період проведення досліджень дотримувались умов годівлі, випоювання 

води та дозування хімічних сполук хімічних речовин, що вказані у табл. 2.4. Для 

курчат-бройлерів І контрольної групи (К I) і п’ятьох дослідних (Д І–Д V) 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» в який 

кокцидіостатик не вносили. Для курчат-бройлерів ІІ контрольної групи (К II) і 

дослідних (Д VІ-Д VІІ) груп кокцидіостатик не вносили протягом всього 

технологічного циклу. Для годівлі птиці використовувалися групові годівниці, 

розмір і висота від підлоги яких залежала від віку. Напування забезпечувалось 

поїлками об’ємом 1 і 6 л відповідно до вікових періодів птиці. Курчатам дослідних 

груп (Д І–Д VІІ) до води додавали різні кількості суміші I, Se, S цитрату з 

розрахунку відповідно: Д І – 5 мкг, Д ІІ та Д VІ – 10, Д ІІІ – 20, Д IV – 30, Д V і Д VII 

– 40 мкг I/л води. Впродовж 48-добового технологічного періоду щоденно 

контролювали клінічний стан, захворюваність та наявність загибелі курчат і за 

кожних сім діб проводили індивідуальне їх зважування з підрахунком середніх 

величин маси тіла в кожній групі. 

Від птиці контрольних та дослідних груп (по 5 голів) кров для досліджень 

отримували (з subcrine vein) на 35-ту добу росту курчат у період споживання 

кокцидіостатика. 

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 віддібраній при забої гепаринізованій крові визначали вміст гемоглобіну 

гемоглобінціанідним методом, величину гематокриту – методом 

мікроцентрифугування. Кількість еритроцитів та лейкоцитів підраховували у камері 

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

барвником Романовського-Гімзи [32]. У сироватці крові, отриманій методом 

центрифугування, визначали: масову частку І з використанням системи капілярного 
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електрофорезу «КАПЕЛЬ-105М» [92], а також вміст альбуміну, креатиніну, 

сечовини, триацилгліцеролів, холестеролу, загального Са, неорганічного Ф, 

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. Дослід проводився на базі ТОВ «ВІВІВАЛ» у м. Пустомити Львівської 

області. Господарсько-економічні умови відповідали вимогам, встановленим ДСТУ 

8219:2015 «Технологічний процес вирощування курчат-бройлерів» [56]. 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 налічувалось 19 318 курчат, у дослідній – 21 170.  

Курчата контрольної групи протягом всього технологічного циклу вирощування 

отримували питну воду, яка подавалась з технологічного водопроводу. Птиця 

дослідної групи з 24 до 48 доби вирощування отримувала постійно питну воду з 

трубопроводу, до якої додавали через дозатор водний розчин І, Se, S цитратів, у 

співвідношенні елементів, вказаних для експериментальних досліджень, що 

виготовлені НВО «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 проведено у віці 48 

діб. За результатами технологічного забою обчислювали 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 добором 

проведено відбір 5 курчат з метою вивчення клінічного стану і розвитку організму та 
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внутрішніх органів, з подальшою їх декапітацією, проведення фізіологічних і 

біохімічних досліджень крові. У відібраній під час забою гепаринізованій крові 

визначали показники, вказані в попередньому досліді на курчатах-бройлерах.  

За період проведення досліду підраховано кількість спожитого корму та води 

курчатами кожної групи, обчислено конверсію корму у продукцію, визначено 

кількість і процент загибелі птиці.  

  

Висновки до розділу 2 

Розроблені загальна схема досліджень та етапи виконання дослідної роботи 

дали можливість якнайширше охопити багато аспектів фізіологічних процесів, які 

протікають в організмі тварин за впливу лимонної кислоти та Ge, І, Se, S цитратів.  

У роботі, щодо організації и проведення досліджень, керувались 

рекомендаціями, викладенними в довіднику «Доклінічні дослідження ветеринарних 

лікарських засобів» [91]. 

За допомогою експериментальних досліджень вдалось з'ясувати вплив 

лимонної кислоти та Ge, І, Se, S цитратів, отриманих методом нанотехнології на 

організм тварин. 

В цьому розділі дисертаційної роботи описано методики, які 

використовувалися для вивчення репродуктивної функції самиць, розвитку 

сенсорно-рухових і адаптивно-етологічні рефлексів у щуренят, визначено критерії 

постнатального розвитку потомства. 

Наведено способи досліджень обміну білків, ліпідів та мінеральних речовин у 

щурів і птиці. Вказані методики вивчення гормональнї активності щитоподібної 

залози, мікрострктури печінки та селезінки, а також зазначено статистичні методи, 

які використовувалися для обробки отриманих результатів дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1 Вплив добавки лимонної кислоти на організм щурів у поколіннях F0, F1 

та F2  

3.1.1 Гематологічні показники щурів у поколіннях F0, F1 та F2 за дії добавки 

лимонної кислоти 

Отримані результати досліджень впливу на організм самиць F0 щоденного 

застосування лимонної кислоти у концентрації 80 мг/л води вказують на певні 

відмінності морфологічних показників крові. 

У тварин дослідної групи показники червоних клітин крові порівняно з 

тваринами контрольної групи не мали статистично значущих відмінностей, проте 

спостерігалася тенденція до вмісту гемоглобіну на 22,1 % (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Гематологічні показники самиць щурів у поколінні F0 у період 

застосування добавки лимонної кислоти, M ± m, n= 4 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Еритроцити, Т/л 6,00±0,80 5,64±0,26 

Гемоглобін, г/л 136,5±11,3 105,47±12,6 

Гематокрит, л/л 0,37±0,01 0,39±0,02 

Середня концентрація гемоглобіну в  

еритроциті, % 
36,34±3,09 27,26±3,52 

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, 

пг 
23,75±2,36 18,78±2,19 

Середній об'єм еритроцита, мкм3 66,93±9,39 69,62±2,33 

Лейкоцити, Г/л 6,46±0,47 9,20±0,90* 

Нейтрофіли сегментоядерні, % 23,60±1,90 24,80±1,50 

Лімфоцити, % 72,80±2,30 70,80±1,36 

Моноцити, % 2,80±0,50 2,80±0,50 

Еозинофіли, % 0,80±0,50 1,60±0,40 

Базофіли, % - - 
Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті є найстабільнішим, генетично 
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детермінованим показником. З усіх еритроцитарних індексів він найменше схильний 

до коливань при патологічних станах. Тому його зниження має велику цінність в 

діагностиці. У тварин дослідної групи встановлено тенденцію до зменшення на 

20,9 % показника середнього вмісту гемоглобіну в одному еритроциті, який 

важливий для виявлення гіпо- та гіперхромазії.  

Для з'ясування наявності мікро- і макроцитозу поряд з безпосереднім 

вимірюванням розмірів еритроцитів на мазках зручніше обчислювати середній об’єм 

еритроцитів побічно. У самиць щурів, яким давали з водою лимонну кислоту, 

відмічено збільшення середнього об'єму еритроцитів на 4 %.  

Застосування лимонної кислоти зумовлювало вірогідне збільшення у крові 

тварин дослідної групи лейкоцитів на 42,4 % (p<0,05) з не достовірним збільшенням 

у лейкограмі відсотку еозинофілів у 2 рази щодо тварин контрольної групи.  

Отже, тривале випоювання самицям щурів F0 з водою лимонної кислоти у 

період фізіологічного і статевого дозрівання та вагітності не зумовлювало 

статистично значущих відмінностей показників червоних клітин крові у тварин 

дослідної групи порівняно з тваринами контрольної групи, проте спостерігалась 

тенденція до зниження концентрації гемоглобіну в крові та збільшення 

гематокритної величини.  

Щодо білих клітин крові, то аналіз одержаних результатів вказує на вірогідне 

збільшення числа лейкоцитів та відсоткового вмісту еозинофілів. 

У самиць покоління F1, показники червоних клітин крові засвідчують, 

аналогічно як у тварин F0, відсутність негативного впливу на організм тривалого 

випоювання з водою лимонної кислоти в концентрації 80 мг/л (табл. 3.2). Однак 

встановлено зниження кількості лейкоцитів на 42,5 % (p<0,05). У самиць F1, 

аналогічно як і F0, зберігається суттєве (в 2,9 раза) зростання відносного вмісту 

еозинофілів. Отже, за дії лимонної кислоти у самиць щурів F1 дослідної групи 

показники червоних клітин крові відповідають показникам тварин контрольної 

групи. Однак аналіз одержаних результатів щодо білих клітин крові вказує на 

тенденцію до збільшення відсоткового вмісту еозинофілів на тлі вірогідного 

зменшення кількості лейкоцитів.  
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Таблиця 3.2 

Гематологічні показники самиць щурів у поколінні F1 в період 

застосування добавки лимонної кислоти, M ± m, n= 4 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Еритроцити, Т/л 6,000,28 6,200,24 

Гемоглобін, г/л 110,004,40 114,004,40 

Гематокрит, л/л 0,320,01 0,340,01 

Середня концентрація гемоглобіну в  

еритроциті, % 
33,950,19 33,050,84 

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг 18,350,22 18,380,29 

Середній об'єм еритроцита, мкм3 54,001,28 54,700,53 

Лейкоцити, Г/л 18,60±1,40 10,70±1,60* 

Нейтрофіли сегментоядерні, % 25,25±1,50 21,00±2,89 

Лімфоцити, % 67,25±1,80 70,30±4,30 

Моноцити, % 6,70±0,67 5,00±1,50 

Еозинофіли, % 1,25±0,75 3,60±0,30 

Базофіли, % - - 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

У крові самців у поколінні F1 за впливу добавки лимонної кислоти 

спостерігалась тенденція до зменшення кількості лейкоцитів, лімфоцитів, 

еритроцитів, тромбоцитів, а також показника гематокриту, порівняно з аналогічними 

показниками тварин контрольної групи (табл. 3.3).  

Рівень гемоглобіну був вірогідно нижчим на 19,4 % щодо контролю. 

Співвідношення між лімфоцитами, моноцитами та гранулоцитами у щурів дослідної 

групи вказує на збільшення у крові моноцитів та гранулоцитів за рахунок зменшення 

лімфоцитів, але без вірогідності цих різниць. 

Отже, за дії лимонної кислоти у самців щурів F1 показники червоних клітин 

крові не мають статистично значущих відмінностей від інтактних тварин, окрім 

нижчого рівня гемоглобіну.  

Щодо білих клітин крові, то досліджувані показники не показали вірогідних 

різниць з контрольною групою. 
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Таблиця 3.3 

Гематологічні показники самців щурів у поколінні F1 у період застосування 

добавки лимонної кислоти, M ± m, n= 5 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Еритроцити, Т/л 7,45±0,41  5,97±0,53 

Гемоглобін, г/л 156,8±6,13  124,8±11,27* 

Гематокрит, л/л 0,443±0,025  0,343±0,026  

Лейкоцити, Г/л 7,20±0,63  6,03±0,63 

Тромбоцити , Г/л 448,8±22,84 404,0±84,23 

Гранулоцити,  
Г/л 0,75±0,22 0,87±0,21 

 % 9,8±2,53 13,7±2,15 

Лімфоцити,  
Г/л 5,38±0,38 4,15±0,63 

 % 74,8±3,53  67,4±4,77 

Моноцити,  
Г/л 1,05±0,10 1,00±0,19 

 % 15,4±1,11  18,9±6,10 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

У крові самців щурів у поколінні F2 показники червоних клітин крові 

засвідчують, на відміну від самців попереднього покоління, відсутність негативного 

впливу на організм тривалого випоювання з водою лимонної кислоти (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Гематологічні показники самців щурів у поколінні F2 у період застосування 

добавки лимонної кислоти, M ± m, n= 5 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Еритроцити, Т/л 5,97±0,96 7,36±0,07 

Гемоглобін, г/л 144,0±13,23 139,2±1,32 

Гематокрит, л/л 0,346±0,052 0,385±0,043 

Лейкоцити, Г/л 10,13±2,14 5,22±0,85 

Тромбоцити , Г/л 602,3±31,02 675,4±36,65 

Гранулоцити, 
Г/л 1,60±0,51 0,48±0,09** 

 % 15,3±1,86 11,7±3,32 

Лімфоцити, 
Г/л 6,86±1,21 3,88±0,85 

 % 68,7±2,41 69,1±5,55 

Моноцити, 
Г/л 1,66±0,43 0,86±0,07 

 % 16,0±0,84 19,2±2,42 

Примітка. ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  
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Число еритроцитів і показник гематокриту були невірогідно вищими, 

гемоглобіну – нижчим від аналогічного показника тварин контрольної групи.  

У цьому поколінні самців встановлено зміни у білих клітин крові, де число 

гранулоцитів є вірогідно меншим у 3,3 раза, щодо контролю. Щодо лейкоцитів, у т. 

ч. лімфоцитів, моноцитів, то ці показники мають тенденцію до зменшення, як і в 

покалінні F1.  

Отже, у самців щурів F2 відсутня вірогідна різниця показників червоних 

клітин крові, щодо контрольних тварин, а у білих клітин крові – досліджувані 

показники вказують на статистично значущі відмінності числа гранулоцитів. 

 

3.1.2 Біохімічні показники крові щурів у поколіннях F0, F1 та F2 за дії 

добавки лимонної кислоти 

Тривале випоювання самицям щурів F0 з водою лимонної кислоти у період 

фізіологічного і статевого дозрівання та вагітності спричиняє певні відмінності 

біохімічних показників крові (табл. 3.5).  

Зокрема, концентрація загального білка в сироватці крові має тенденцію до 

вищого її рівня у щурів дослідної групи – на 12,6 % щодо контролю. Маркером 

порушень білкового обміну є аналіз фореграм білків, який дозволяє встановити за 

рахунок якої фракції є збільшення або дефіцит білка. 

У нашому експерименті, за дії лимонної кислоти у дослідній групі тварин, на 

тлі вірогідного зменшення на 42,8 %, щодо контролю, вмісту глобулінів, визначено 

вищий на 15,0 % рівень альбуміну. Виявлені різниці рівня альбуміну і глобулінів в 

сироватці крові самиць дослідних груп призвели до відмінного від контролю 

альбуміно-глобулінового коефіцієнта, де він за впливу лимонної кислоти є вірогідно 

вищим у 1,7 раза, ніж у контрольних тварин. 

За незначного збільшення щодо контролю сироваткового заліза в крові тварин 

дослідної групи (5,6 %) встановлено тенденцію до зменшення загальної (на 3,6 %) і 

ненасиченої (на 7,6 %) Fe-зв'язувальної здатності крові. Однак частка трансферину, 

який утворює сполуки з Fe, у крові тварин дослідної групи на 3,3 % більша, ніж у 

тварин контрольної групи. Оскільки Fe бере участь в кисневому обміні, він є 
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важливим мікроелементом для тварин, і його вміст в крові засвідчує стан 

функціонування різних фізіологічних систем організму. 

Таблиця 3.5 

Біохімічні показники сироватки крові самиць щурів у поколінні F0 у 

період застосування добавки лимонної кислоти, M ± m, n= 4 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Загальний білок, г/л 53,9±2,50 60,7±3,30 

Альбумін, г/л 25,7±1,27 36,7±1,90 

Глобуліни, г/л 28,2±1,72 24,0±1,39 

А/Гк, ум.од. 0,915±0,06 1,52±0,02** 

Сироватковий Fe, мкмоль/л 25,0±4,60 26,4±2,60 

ТІВС, мкмоль/л 147,2±1,80 141,9±5,40 

UIBS, мкмоль/л 125,1±5,00 115,6±2,80 

Насичення трансферину, % 15,1±2,95 18,4±1,10 

АлАТ, Од/л 61,8±11,40 73,5±5,30 

АсАТ, Од/л 143,3±15,80 144,1±2,50 

ЛФ, Од/л 313,0±10,40 354,4±15,18 

Сечовина, ммоль/л 4,0±0,28 6,9±2,90*** 

Креатинін, мкмоль/л 65,8±4,20 52,9±0,90* 

МСМ, ум.од 1,07±0,004 1,10±0,015 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Для оцінки фізіологічного та клінічного стану організму важливим є також 

аналіз результатів досліджень активності амінотрансфераз. За дії лимонної кислоти 

визначено тенденцію до збільшення активності АлАТ крові на – 18,9 %. Слід 

зазначити тенденцію до збільшення активності лужної фосфатази в сироватці крові 

тварин дослідної групи на 13,2 % щодо цього показника у контрольних тварин. 

Однак відсутність виражених вірогідних змін її активності може вказувати на 

фізіологічний вплив лимонної кислоти на стан печінки і кісткової тканини самиць 

щурів F0.  

Застосована концентрація лимонної кислоти суттєво впливала на 

концентрацію сечовини, як основного продукту розпаду протеїнів. У тварин 

дослідної групи її рівень в крові є вірогідно вищим щодо контролю на 72,5 % 
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(p<0,001), що може вказувати на метаболічне навантаження застосованої 

концентрації лимонної кислоти на організм самиць щурів, з подальшим 

нагромадженням у крові продуктів обміну протеїнів і зниженням їх використання у 

біохімічних процесах. 

Оцінка дії лимонної кислоти на організм щурів за концентрацією креатиніну в 

крові свідчить, що його рівень є вірогідно нижчим на 19,6 % (p<0,05). Це, можливо, 

пов’язано зі стимулюючим впливом лимонної кислоти на фільтраційну здатність 

нирок, оскільки цей показник характеризує ефективність клубочкової фільтрації 

крові в нирках. 

За впливу лимонної кислоти не встановлено суттєвих різниць вмісту молекул 

середньої маси в сироватці крові щурів дослідної групи, порівняно до тварин 

контрольної групи. Як маркери ендогенної інтоксикації вони вказують на відсутність 

тяжких патологічних процесів в організмі самиць. 

Отже, застосування лимонної кислоти у концентрації 80 мг/л самицям щурів 

F0 характеризується незначними відмінностями між вмістом сироваткового заліза, 

загальної і ненасиченої Fe-зв'язувальної здатності крові, а також насичення 

трансферину у тварин дослідної і контрольної груп, що вказує на відсутність 

дефіциту заліза і порушень його метаболізму. Тенденція до збільшення, щодо 

показників у контрольних тварин, активності АлАТ та лужної фосфатази може 

викликатись метаболічною реакцією-відповіддю печінки на дію лимонної кислоти. 

Це підтверджує вірогідне збільшення концентрації сечовини та зниження рівня 

креатиніну в сироватці крові. 

Аналіз отриманих результатів щоденного випоювання лимонної кислоти 

самицям покоління F1 вказує, що обмін білків в організмі щурів має низку 

відмінностей від тварин контрольної групи (табл. 3.6). Так, рівень білка в сироватці 

крові дослідної групи щурів є не вірогідно нижчим від контролю на 15,0 %. 

Визначено, що у тварин, за впливу лимонної кислоти, є нижчий, щодо 

контролю, рівень альбуміну (на 10,1 %) і глобулінів (на 19,2 %). Слід зазначити, що 

результати останнього показника мають статистично вірогідне підтвердження. 
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Однак у цьому поколінні тварин альбумін – глобуліновий коефіцієнт хоча і є вищим 

на 13 %, однак він не має статистично вірогідної різниці щодо інтактних щурів. 

Таблиця 3.6 

Біохімічні показники сироватки крові самиць щурів у поколінні F1 у період 

застосування добавки лимонної кислоти, M ± m, n= 4 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Загальний білок, г/л 69,3±4,50 58,7±2,70 

Альбумін, г/л 26,5±2,35 24,1±3,06 

Глобуліни, г/л 42,8±2,00 34,6±0,34* 

А/Гк, ум.од.  0,6±0,03 0,7±0,10 

Сироватковий Fe, мкмоль/л 48,0±4,60 41,0±9,30 

ТІВС, мкмоль/л 132,2±13,00 109,1±13,00 

UIBS, мкмоль/л 84,2±14,04 67,8±4,20 

Насичення трансферину, % 37,6±5,10 36,3±4,30 

АлАТ, Од/л 69,1±11,80 67,0±13,90 

АсАТ, Од/л 149,7±16,90 152,2±36,60 

ЛФ, Од/л 394,5±65,80 309,0±78,90 

Сечовина, ммоль/л 6,8±0,66 7,8±1,10 

МСМ, ум.од 1,05±0,020 1,09±0,035 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

У крові тварин дослідної групи простежується певна тенденція до зменшення, 

щодо контролю, вмісту сироваткового Fe на 14,6 %, а також загальної і ненасиченої 

Fe-зв'язувальної здатності крові, відповідно, на 17,5 і 7,6 %. Насичення Fe 

сироваткового трансферину, основними функціями якого є транспорт Fe від місця 

всмоктування до органів його використання або кумулювання, в самиць дослідної 

групи зберігалось на рівні тварин контрольної групи. 

Аналіз результатів досліджень активності амінотрансфераз у самиць F1 за дії 

лимонної кислоти вказує на відсутність змін щодо контролю в активності АлАТ та 

АсАТ. Значна відмінність щодо контролю показника активності лужної фосфатази, 

яка у тварин дослідної групи є нижчою на 21,7 %, не має статистично вірогідного 

підтвердження. У крові самиць щурів дослідної групи за впливу лимонної кислоти 

визначено статистично невірогідне збільшення, щодо контрольних тварин, рівня 
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сечовини на 14,7 % та вмісту речовин середньої молекулярної маси. Однак 

міжгрупові різниці величини показників не перевищують відхилення (±m) від їх 

середніх значень (М), що не підтверджує закономірності цих змін.  

Отже, результати біохімічних досліджень сироватки крові самиць щурів F1 за 

довготривалого впливу лимонної кислоти вказують на тенденцію до зменшення 

рівня Fe в сироватці крові та можливі зміни у його метаболізмі. Тенденція до вищого 

рівня сечовини в крові може вказувати про зміну метаболізму азотистих сполук в 

організмі самиць за активного впливу лимонної кислоти. 

Вплив щоденного випоювання лимонної кислоти щурам до покоління F1 та F2 

має статеву різницю. Встановлено значно більший її вплив на організм самців ніж 

самиць, про що засвідчує аналіз біохімічних показників крові (табл. 3.7; 3.8; 3.9; 

3.10).  

Таблиця 3.7 

Біохімічні показники сироватки крові самців щурів у поколінні F1 у період 

застосування добавки лимонної кислоти, M ± m, n= 5 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Загальний протеїн, г/л 61,7±2,10  69,8±1,49* 

Альбумін, г/л  38,1±3,6 40,0±2,1 

Креатинін, мкмоль/л  67,9±0,8 60,0±2,3* 

Са, ммоль/л  2,7±0,04 2,8±0,03 

Р, ммоль/л  2,88±0,06 2,92±0,10 

Триацилгліцероли, ммоль/л  0,5±0,03 0,9±0,08** 

АсАТ, мккат/л 0,70±0,06 0,72±0,04 

АлАТ, мккат/л 0,40±0,032 0,43±0,023 

Каталаза, ммоль/мг білка/хв 3,19±0,06 4,49±0,07* 

СОД, ум. од./мг білка 1,52±0,04 1,73±0,002** 

Глутатіонпероксидаза, нмоль/хв/мг білка 48,19±1,43 48,38±0,94 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

У поколінні F1, на тлі вірогідно вищого вмісту загального протеїну на 13,1 %, 

встановлено вищий на 5,0 % рівень альбуміну, однак різниця щодо контролю 

останнього не має вірогідного підтвердження.  
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У самців дослідної групи встановлено вірогідно вищий, на 80,0 % щодо 

контролю, рівень окремих класів ліпідів, зокрема триацилгліцеролів, що становить 

основну частину харчових жирів, і в найбільшій кількості представлені в 

адипоцитах жирової тканини, де виконують функцію резерву метаболічного палива. 

Таблиця 3.8 

Вміст імунних комплексів, глікопротеїнів та їх моноцукрів у крові самців щурів 

у поколінні F1 за впливу добавки лимонної кислоти, М±m, n=5 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Імуноглобуліни, г/л 6,5±0,34 3,7±0,12*** 

Циркулюючі імунні комплекси, ммоль/л 42,7±1,80 49,0±0,90* 

Гексози, зв’язані з протеїнами, г/л  5,19±0,06 5,47±0,08* 

Сіалові кислоти, ум. од.  206,3±5,66 209,2±5,81 

Церулоплазмін, ум. од.  314,0±4,18 337,0±6,77* 

МСМ, ум.од  0,35±0,003 0,30±0,005*** 

Примітка. * - р < 0,05; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної 

групи.  

На нормальне функціонування нирок вказує вміст креатиніну в сироватці крові, 

де збільшення його рівня може засвідчувати ниркову недостатність. У самців, за дії 

лимонної кислоти, його рівень є вірогідно нижчим, ніж у інтактних тварин на 

11,6 %. Щодо концентрації Са і Р в сироватці крові, то у тварин дослідної групи 

відсутні зміни їх рівнів, і ці показники аналогічні контролю. На відсутність змін 

щодо тварин контрольної групи також вказує й активність амінотрансфераз (АлАТ та 

АсАТ).  

Випоювання лимонної кислоти впливало на систему антиоксидантного захисту 

організму щурів. Зокрема, у щурів дослідної групи покоління F1 визначено вірогідно 

вищий рівень каталазної (на 40,8 %) та супероксиддисмутазної (13,8 %) активності 

крові. 

Дослідження імунофізіологічних процесів в крові самців дослідної групи 

вказують на зміни вмісту імуноглобулінів, де цей показник є нижчим щодо контролю 

на 43,1 %. Вміст циркулюючих імунних комплексів, що мають важливе значення в 

діагностиці гострих запальних процесів і алергічних реакцій III типу, за дії лимонної 
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кислоти є вірогідно вищий від контролю на 14,7 %.  

Таблиця 3.9 

Біохімічні показники сироватки крові самців щурів у поколінні F2 у період 

застосування добавки лимонної кислоти, M ± m, n= 5 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Загальний протеїн, г/л 78,95±3,276 68,2±4,74 

Альбумін, г/л 32,4±1,16 36,8±0,63* 

Креатинін, мкмоль/л 76,2±1,32 78,6±1,78 

Са, ммоль/л 2,8±0,07 3,1±0,09* 

Р, ммоль/л 1,95±0,03 2,18±0,06* 

Триацилгліцероли, ммоль/л 0,57±0,03 0,58±0,04 

АсАТ, мккат/л 0,66±0,02 0,73±0,04 

АлАТ, мккат/л 0,40±0,01 0,45±0,03 

Каталаза, ммоль/мг білка/хв 4,65±0,10 4,31± 0,08 

СОД, ум. од./мг білка 1,76±0,022 1,61±0,01 

Глутатіонпероксидаза, нмоль/хв/мг білка 59,26±1,01 59,98± 0,75 

Гідропероксиди ліпідів, од.Е/мл 1,03 ±0,02 1,05±0,03 

ТБК-акт., нмоль/мл 4,89±0,1 4,83±0,05 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Церулоплазмін належить до білків гострої фази (період напіврозпаду — 6 діб), 

тому зростання його концентрації в крові спостерігають при різних патологічних 

станах. За дії лимонної кислоти цей показник також був вірогідно вищий щодо 

інтактних тварин на 7,3 %. Вищим був також і вміст гексоз, зв’язаних з протеїнами 

на 5,4 %. Однак вміст сіалових кислот, як тесту про стан сполучної тканини 

організму, у дослідних та інтактних тварин, зберігався на рівні фізіологічної норми. 

Біохімічним маркером, який відображає рівень патологічного білкового 

метаболізму є показник рівня МСМ. Цей показник у сироватці крові самців 

порівняно з інтактними тваринами є нижчим на 14,3 %.  

Отже, довготривалий термін випоювання лимонної кислоти щурам вказує на 

зміни метаболічних процесів в організмі самців покоління F1, що характеризуються 

порушеннями білкового та ліпідного обмінів, а також має вплив на систему 

антиоксидантного захисту організму. 
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Таблиця 3.10 

Вміст імунних комплексів, глікопротеїнів та їх моноцукрів у крові самців щурів 

у поколінні F2 за впливу добавки лимонної кислоти, M ± m, n = 5 

Показники 
Група 

контрольна дослідна 

Імуноглобуліни, г/л 4,9±0,47 4,1±0,03 

Циркулюючі імунні комплекси, ммоль/л 61,4±2,50 112,5±2,40*** 

Гексози, зв’язані з протеїнами, г/л 5,35±0,07 5,39±0,02 

Сіалові кислоти, ум. од. 224,2±4,12 227,2±4,03 

Церулоплазмін, ум. од. 386,5±7,97 405,8±6,74 

МСМ, ум.од 0,19±0,011 0,22±0,002*** 

Примітка. *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

Дослідженнями біохімічних показників сироватки крові самців щурів F2 

дослідної групи встановлено вірогідно вищий на 13,6 % рівень альбуміну на тлі 

тенденції до нижчого на 8,6 % вмісту загального протеїну. 

Слід зазначити, що у самців цього покоління, за впливу лимонної кислоти, 

встановлено вірогідно вищу концентрацію в сироватці крові Са і Р, відповідно на 

10,7 та 11,8 %, чого не спостерігали у поколінні F1. Також, на відміну від 

попереднього покоління показники ензимної ланки системи антиоксидантного 

захисту у крові самців дослідної групи зберігалися на рівні контролю. У цьому 

поколінні не встановлено вірогідних відмінностей між тваринами дослідної і 

контрольної груп щодо вмісту триацилгліцеролів, гідроперекисів ліпідів і ТБК-

активних продуктів у крові самців.  

У самців покоління F2 вірогідних змін вмісту церулоплазміну в сироватці крові 

щодо контрольних тварин не встановлено, також концентрація імуноглобулінів була 

не вірогідно нижчою, проте рівень МСМ і ЦІК суттєво підвищувався (р<0,001) і був 

відповідно на 15,8 та 83,2 % вищим, ніж у контролі.  

Встановленні біохімічні відмінності крові самців дослідної і контрольної 

груп покоління F2 вказують на особливості впливу лимонної кислоти, які залежать 

від тривалості її застосування. Безперервне випоювання лимонної кислоти протягом 

батьківського і двох наступних поколінь щурам викликає зміни в білковому, 

мінеральному обмінах, а також вмісті у сироватці крові ЦІК (маркер порушень 
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захисної реакції імунної системи) та МСМ (показник оцінки стану ендогенної 

інтоксикації організму). 

 

3.1.3 Фізіологічний розвиток молодих щурів у поколіннях F0, F1, F2 за дії 

добавки лимонної кислоти 

 

За впливу самицям щурів F0 лимонної кислоти впродовж 60 діб до 

запліднення, встановлено виражений вплив її на інтенсивність росту тварин. 

Статистично невірогідні, однак досить помітні вищі показники маси тіла 

встановлено на 10 – 50 доби дослідного періоду. Зокрема, маса тіла самиць дослідної 

групи в цей період збільшувалась на 11,6 – 23,6 г, що вище на 8,5 – 14 % порівняно з 

контрольною групою тварин (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Динаміка маси тіла самиць у поколінні F0 за дії добавки лимонної кислоти, г, 

М ± m, n = 10 

Доба 

випоювання  

Група ± від контролю 

контрольна дослідна г  % 

0 116,0±3,6 120,0±2,8 4,0 3,4 

10 136,3±4,9 147,9±2,3 11,6 8,5 

20 145,9±5,2 160,4±2,6 14,5 9,9 

30 152,3±5,1 172,3±3,1 20,0 13,1 

40 161,6±5,4 181,1±4,4 19,5 12,1 

50 170,0±6,6 193,6±4,2 23,6 13,9 

60 194,4±5,2 200,1±4,8 5,7 2,9 

 

Разом з тим, на 60 добу різниця міжгрупових показників зменшувалася до 

2,9 %, що відповідає показникам вихідного періоду (3,4 %). Це може вказувати на 

відмінності впливу застосованої концентрації лимонної кислоти в окремі вікові 

періоди на анаболічні процеси у самиць лабораторних щурів, що може бути 

пов’язано з їх статевим дозріванням. 

Результати дослідження впливу лимонної кислоти на ріст і розвиток щуренят 

F1 вказують, що при народженні та протягом наступних п’яти діб росту і розвитку 

маса тіла щуренят F1 дослідної групи була нижчою від потомства контрольної групи 

відповідно на 1,6 та 1,9 % (табл. 3.12). Однак на сьому добу встановлено 
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статистично вірогідне збільшення маси тіла дослідних щуренят щодо контролю на 

7,5 %. Зростання маси тіла приплоду на сьому добу могло бути спричинено як 

прямою стимулюючою дією лимонної кислоти на лактаційну функцію самиць, так і 

анаболічним впливом на організм щуренят шляхом трансформації її метаболітів у 

молоко, яке споживав приплід в цей період. Характерно, що за дії лимонної кислоти 

у наступний 7-денні періоди досліду зберігалися встановлені міжгрупові відмінності 

інтенсивності росту. Статистично вірогідно вищі показники маси тіла у щуренят 

дослідної групи утримувалися до 27 (37) доби, де різниця щодо контролю становила 

на 14 добу – 9,4 % на 27 – 13,0 %. 

Таблиця 3.12 

Динаміка маси тіла щуренят у поколінні F1 у підсисний період до відлучення (г) 

і тривалість вагітності у самиць у поколінні F0 за дії добавки лимонної кислоти, 

M ± m 

Доба життя 

Група Від контролю 

контрольна 

(n=39) 

дослідна 

(n=34) 
г  % 

1 6,1±0,2 6,0±0,2 - 0,06 -1,6 

5 10,7±0,2 10,5±0,2 - 0,2 -1,9 

7 13,3±0,2 14,3±0,3** 1,0 7,5 

14 23,4±0,3 25,6±0,4*** 2,2 9,4 

27 55,5±0,7 62,7±1,0** 7,2 13,0 

37 96,5 ±1,3 98,9±1,8 2,4 2,5 

Тривалість 

вагітності, діб 

21,75±0,25 

(n=4) 

22,25±0,25 

(n=4) 
0,5 доби 2,3 

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

групи.  

 

Впродовж декади, з 27 до 37 доби, застосування лимонної кислоти також 

сприяло вірогідному збільшенню приростів у тварин, однак різниця щодо контролю 

була меншою і становила 2,5 %. Це можна пов'язувати зі зменшенням споживання 

молока матері, а відповідно й дією лимонної кислоти у цей віковий період. Отже, 

результати досліджень вказують на більш інтенсивний ріст щуренят дослідної групи 

в період з 7 до 27 доби життя. 



122 

 

Після відлучення щуренят від матерів за умов самостійного споживання 

рослинного корму, а відповідно і води, що містила лимонну кислоту, ріст і розвиток 

потомства дослідних груп, як показують результати подані у таблицях 3.13 та 3.14 , в 

більшій мірі залежать від статі.  

Дослідженнями встановлено, що випоювання самицям F0 та їх приплоду F1 

водного розчину лимонної кислоти стимулювало приріст їх маси тіла з врахуванням 

статі протягом 37 – 117 діб життя. Характерним є вищий метаболічний вплив 

лимонної кислоти в першу (37 – 47 доби) декаду після відлучення, що зумовило 

найвищу статистично вірогідну різницю показників маси тіла самиць F (10,6 %) між 

дослідною і контрольною групами. 

Таблиця 3.13 

Динаміка маси тіла самиць у поколінні F1 після відлучення за дії добавки 

лимонної кислоти, г, M ± m 

Доба життя 

Група Від контролю 

контрольна 

(n=26) 

дослідна 

(n=22) 
г  % 

37 91,8±1,31 97,8±2,4 6,0 6,5 

47 111,4±2,7 123,2±3,3* 11,8 10,6 

57 146,0±2,7 140,3±3,2 -5,7 -3,9 

67 151,1±3,3 156,9±3,4 5,8 3,8 

77 167,4±3,4 172,0±5,6 4,6 2,8 

87 175,2±4,5 184,5±4,8 9,3 5,3 

97 188,9±5,1 195,0±5,2 6,1 3,3 

107 196,4±6,3 203,3±5,5 6,9 3,5 

117 193,3±5,2 210,0±6,2 16,8 8,7 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Не має фізіологічного пояснення незначне (3,9 %) зниження маси тіла на 57 

добу і збільшення її на таку ж величину на 67 добу у самиць дослідної групи 

порівняно з контрольною. Можливо це зумовлено стимулюючим впливом добавки 

лимонної кислоти на статеве дозрівання самиць і прискоренням початку 

овуляторних циклів, що могло інгібувати обмінні процеси, підвищувало їх рухову 

активність та енергетичні витрати.  
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У наступні декади (67 – 107 доби) дії лимонної кислоти маса тіла самиць 

дослідної групи була вищою ніж у контролі на 2,8 – 5,3 % і зростала до 8,7 % на 117 

добу. Отримані результати вказують на стабільно виражену тенденцію до вищого від 

контролю зростання показників маси тіла самиць F1 за дії лимонної кислоти 

протягом 40 діб після відлучення, крім періоду 47 – 57 діб. 

У самців дослідної групи встановлено статистично вірогідне збільшення щодо 

контролю на 37 добу маси тіла, що становило 13,2 %. У той же період маса тіла у 

самиць дослідної групи становила 97,8 г (6,5 %) була нижчою на 6,7 % від самців. За 

весь період після відлучення від матерів і до 67 доби росту і розвитку, найвищі 

вірогідні показники збільшення маси тіла самців отримано на 47 добу, і різниця 

щодо контролю становила 20,1 %.  

Таблиця 3.14 

Динаміка маси тіла самців у поколінні F1 за дії добавки лимонної кислоти, г,  

M ± m 

Доба життя 

Група Від контролю 

контрольна 

(n=13) 

дослідна 

(n=12) 
г  % 

37 100,4±2,0 113,7±2,8* 13,3 13,2 

47 136,7±3,8 164,2±3,8** 27,5 20,1 

57 184,6±5,2 182,5±3,8 -2,1 -1,1 

67 203,5±8,6 215,8±5,4 12,3 6,0 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Після зниження показника маси тіла у самців дослідної групи порівняно з 

контрольною на 57 добу, що встановлено і для самиць у цей період і не має 

фізіологічного пояснення, встановлено тенденцію до збільшення її у наступну 

декаду на 6,0 %. Аналогічні зміни динаміки маси тіла ми спостерігали у самиць F1, 

що може вказувати на особливості метаболічного впливу лимонної кислоти як у 

самиць, так і самців щурів у періоди після відлучення і фізіологічного та статевого 

дозрівання організму. Аналіз результатів засвідчує виражену картину зростання 

показників маси тіла самців протягом 67 діб після відлучення, крім декади в період з 
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47 до 57 доби. Варто відзначити високий відсоток збільшення маси тіла в самців у 

перших десять діб після відлучення.  

Отримані результати змін динаміки маси щуренят вказують на відсутність 

вірогідно вираженого впливу випоювання лимонної кислоти самицям щурів F0 у 

період вагітності на масу приплоду з вираженою статистичною вірогідністю до 

стимулювання росту щуренят F1 у молочний період та збільшення приростів як у 

самців, так і у самок після відлучення. 

Оцінка життєздатності за масою тіла потомства F2, одержаного від самиць F1, 

вказує на статистично вірогідне збільшення маси щуренят дослідної групи вже при 

народженні на 18,0 % порівняно з тваринами контрольної групи (табл. 3.15). 

Встановлено різниці середньої маси тіла щуренят контрольної та дослідної груп 

можуть зумовлюватись різною тривалістю вагітності їх матерів, оскільки в останні 

дні гестації у багатоплідних гризунів суттєво (на 17 – 18 % за добу) збільшується 

маса плодів.  

Таблиця 3.15 

Динаміка маси тіла щуренят у поколінні F2 у молочний період до відлучення (г)  

і тривалість вагітності у самиць у поколінні F1 за дії добавки лимонної кислоти, 

M ± m 

Доба життя 

Група Від контролю 

контрольна, 

n=36 

дослідна, 

n=31 
г  % 

1 5,7±0,06 6,7±0,10*** 1,0 18,0 

5 9,3±0,1 11,9±0,2*** 2,6 27,5 

7 11,5±0,2 15,1±0,2*** 3,6 31,3 

14 22,0±0,3 25,3±0,4*** 3,4 15,2 

27 54,2±0,8 61,2±1,1*** 7,1 13,1 

37 79,6±0,8 97,7±2,3*** 18,1 22,8 

Тривалість 

вагітності, діб 

21,5±0,3 

(n=4) 

22,5±0,3* 

(n=4) 
1 доба 4,6 

Примітка. * - р < 0,05; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної 

групи.  

Аналіз даних тривалості вагітності самиць контрольної та дослідної груп 

підтверджує це, оскільки період вагітності у самиць дослідної групи перевищував 

контрольну на 1 добу. 
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Протягом всього підсисного періоду встановлено статистично вірогідне 

зростання щодо контролю маси тіла приплоду самиць дослідної групи. На 5 добу 

середня маса щуреняти була статистично вірогідно вищою, ніж в контрольній групі 

на 27,5 % (p<0,001), на 7 добу – на 31,3 % (p<0,001), на 14 добу – на 15,2 % 

(p<0,001), на 27 – 13,1 % (p<0,001) і на 37 добу – на 22,8 % (p<0,001).  

Найвищу відмінність цього показника у щурів дослідної і контрольної груп 

встановлено на 7 добу життя у лактаційний період, найнижчу – на 27 добу. Значне 

зростання маси тіла щуренят у самиць дослідної групи на 7 добу після народження 

ми спостерігали і в попередніх дослідженнях на потомстві F1.  

Отже, отримані результати змін динаміки маси тіла щуренят вказують на 

стимулюючий вплив водного розчину лимонної кислоти у застосованій концентрації 

80 мг/л води на їх ріст у молочний період.  

Після відлучення, у період фізіологічного дозрівання самок F2, аналіз 

результатів динаміки маси тіла вказує на стимулюючий вплив лимонної кислоти 

на інтенсивність їх росту протягом всього часу проведення досліду (табл. 3.16; 3.17). 

Таблиця 3.16 

Динаміка маси тіла самиць у поколінні F2 за дії добавки лимонної кислоти, г,  

M ± m 

Доба життя 

Група Від контролю 

контрольна 

(n=17) 

дослідна 

(n=19)  
г  % 

37 77,5±1,8 96,0±2,2***  18,5 23,9 

47 104,2±3,6 121,0±4,5** 16,8 16,2 

57 129,6±2,9 143,6±6,8  14,0 10,8 

67 150,8±5,4 162,1±7,0 11,3 7,5 

77 163,8±4,0 173,0±6,6 9,3 5,7 

87 181,7±3,2 170,0±5,8 - 11,7 -6,4 

97 187,9±7,0 197,0±5,4 9,1 4,8 

107 194,6±4,9 204,3±4,6 9,7 5,0 

117 185,4±4,9 206,9±7,5* 21,5 11,6 

127 192,9±4,8 222,3±7,5** 29,4 15,2 

137 200,0±5,3 223,5±7,9* 23,5 11,7 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.   
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Найбільш продуктивний період приростів маси тіла у самиць відбувався у 

перші 20 діб після відлучення від матерів і становив на 37 добу – 23,9 %, на 47 – 

16,6 %, ці результати є статистично вірогідними. Протягом часу з 47 по107 добу 

росту і розвитку самиць, окрім декади з 77 до 87 діб, встановлено не вірогідну, але 

досить помітну різницю збільшення маси тіла щодо контролю у межах 10,8 – 4,8. 

Вірогідну різницю у приростах щодо контролю встановлено з 117 до 137 доби, де 

застосування лимонної кислоти сприяло збільшенню маси тіла самиць дослідної 

групи у межах 11,7 – 15,2 %. Отже, лимонна кислота у застосованій концентрації 

зумовлює стимулюючий вплив на приріст маси тіла самиць F2, що більш виражений 

у F1.  

Таблиця 3.17 

Динаміка маси тіла самців у поколінні F2 за дії добавки лимонної кислоти, г,  

M ± m 

Доба життя 

Група Від контролю 

контрольна 

(n=19) 

дослідна 

(n=12) 
г  % 

37 81,4±0,8 100,6±5,0*** 19,2 23,6 

47 117,1±3,5 158,8±9,3*** 41,6 35,5 

57 135,0±3,9 210,6±9,9*** 75,6 56,0 

67 149,6±5,2 259,4±10,5*** 109,7 73,3 

77 156,8±4,6 286,3±10,7*** 129,5 82,6 

87 186,7±5,3 283,3±15,4*** 96,6 51,7 

97 201,8±9,9 306,4±14,6*** 104,6 51,9 

107 202,9±7,7 331,9±13,8*** 129,0 63,6 

117 196,1±8,1 348,1±9,1*** 152,1 77,6 

127 200,7±7,2 388,8±11,8*** 188,0 93,7 

137 205,0±10,5 393,5±12,0*** 188,5 92,0 

147 203,9±7,5 406,0±13,6*** 202,1 99,1 

Примітка. *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Застосування лимонної кислоти у самців дослідної групи покоління F2 

зумовлювало високо вірогідне (p<0,001) збільшення маси їх тіла протягом всього 

терміну дослідження за тваринами, який тривав 147 діб. 

Характерно, що в період відлучення на 37 добу маса тіла щуренят самців і 

самиць дослідних груп перевищувала їх контрольні аналоги на однакову величину – 
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23,9 і 23,6 %. У наступні декади різниці між дослідною та контрольною групами у 

самців вірогідно зростали до 147 доби і становили 99,1 % від контролю. 

Найбільші прирости відзначені в останню декаду досліду, де показник 

середньої маси тіла самця в дослідній групі був у два рази вищим, ніж у тварин 

контрольної групи. Порівняльний аналіз приростів у самців і самиць вказує на 

відмінності впливу лимонної кислоти, що залежить від статі. Так, інтенсивність 

росту самиць щодо контролю має нелінійний гіперболічний характер, у той час як у 

час самців – це рівномірне збільшення маси тіла.  

Отже, лимонна кислота у концентрації 80 мг/л маси тіла сприяла підвищенню 

крупноплідності приплоду у самиць щурів F1, що зумовлювало вищу енергію росту 

щуренят F2 впродовж всього підсисного періоду та після відлучення, в час 

фізіологічного і статевого дозрівання.  

 

3.1.4 Репродуктивна здатність самиць щурів у поколіннях F0 та F1 за дії 

добавки лимонної кислоти 

Відтворювальна здатність самиць – це складний регуляторно збалансований, 

фізіологічний процес у репродуктивних органах і систем організму, що починається 

із закладки, диференціювання, росту й дозрівання статевих органів і клітин, де 

проходить їх запліднення, розвиток ембріона та плоду і закінчується народженням 

(відтворенням) потомства.  

Будь-яка біологічно активна речовина, діючи на хоча б одну із ланок цього 

біологічного ланцюга, може спричинити як негативний, так і позитивний вплив на 

фізіологічні процеси, що відбуваються у системі розмноження.  

Результати проведених досліджень вказують на вплив щоденного випоювання 

лимонної кислоти самицям щурів F0 на їх фертильність, що проявлявся вірогідним 

зменшенням запліднюваності щодо тварин контрольної групи у два рази (табл. 3.18).  

У дослідних тварин також встановлено зміни у тривалості вагітності. Так, за 

дії лимонної кислоти перебіг вагітності був довший і тривав в середньому у F0 – 

22,25 діб, що на 2,3 % більше, ніж у інтактних самиць (21,75 діб).  

Таблиця 3.18 
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Репродуктивна здатність організму самиць щурів у поколінні F0 за впливу 

добавки лимонної кислоти, М±m 

Показники 
Група 

контроль, n =4 дослід, n = 4 

Маса тіла, г 182,00±6,04 225,00±6,21 

 % від контролю 100,0 123,6 

Запліднюваність, число підсадок 1,50±0,29 3,00±0,41* 

 % від контролю 100 200 

Тривалість вагітності, діб 21,75±0,25 22,25±0,25 

 % від контролю 100 102,3 

Кількість щуренят на самицю, гол 9,50±0,96 9,50±1,32 

 % від контролю 100 100 

Кількість мертво- 

народжених щуренят 

всього, гол. 0 5 

на самицю, гол 0 1,25±0,75 

Кількість живих щуренят на самицю, гол 9,50±0,96 8,25±0,95 

 % від контролю 100 86,8 

Народилось на 

самицю 

самців 
гол 4,50±0,50 2,75±1,1 

 % 47,4 33,3 

 % від контролю 100 61,1 

самиць 
гол 5,00±0,54 5,50±0,65 

 % 52,6 66,7 

 % від контролю 100,0 110,0 

Середня маса щуреняти на першу добу, г 6,10±0,17 6,04±0,19  

 % від контролю 100,0 99,0 

Середня маса гнізда, г 57,88±5,60 50,38±4,43 

 % від контролю 100,0 87,0 

Краніокаудальний розмір, см 4,15±0,09 4,12±0,06 

 % від контролю 100,0 99,3 

Молочність самиць, г 802,40±51,20 785,79±90,39 

 % від контролю 100,0 97,9 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  
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Під час пологів, у самиць за впливу лимонної кислоти встановлено 

мертвонародженість, яка становила в середньому 1,25 особин на самицю у групі. 

Отже, на тлі однакового середнього числа щуренят у дослідних і інтактних 

самиць, кількість живих особин при народженні у контролі є вищою на 13,5 %. 

Хоча дані не мають вірогідного підтвердження, отримані результати вказують 

на можливий негативний вплив застосованої концентрації лимонної кислоти на 

відтворювальну здатність організму самиць, розвиток ембріонів, плодів і 

народжуваність щуренят. 

Продовження випоювання розчину лимонної кислоти перед заплідненням та у 

період вагітності також впливало і на співвідношення статі – самці/самиці 

новонароджених щуренят у гнізді. Із загальної кількості народжених тварин як у 

контрольній, так і дослідній групах, встановлено менше середнє число самців, що 

становило у контрольних тварин – 4,5, дослідних – 2,75, а самиць – 5 і 5,5 особин. 

Різниця між контрольною і дослідною групами вказує на менше у 1,6 раза число 

новонароджених самців і більше у 1,2 раза самиць у тварин, яким випоювали з 

водою лимонну кислоту.У щуренят дослідної групи середня маса та краніо-

каудальний розмір мають незначні відхилення від контролю і показники є меншими 

відповідно на 0,98 та 0,72 %. 

Наявність мертвонароджених щуренят у самиць дослідної групи зумовлювала 

нижчу середню масу гнізда на 13,0 % порівняно з тваринами контрольної групи. 

Також за дії лимонної кислоти отримано нижчий на 2,1 % середній показник 

молочності самиць. 

Дані про вплив тривалого випоювання лимонної кислоти на репродуктивну 

здатність самиць покоління F1 представлені в таблиці 3.19.  

Встановлено, що фертильність у самиць F1 за впливу лимонної кислоти, як і у 

поколінні самиць F0, статистично вірогідно зменшувалась у два раз щодо тварин 

контрольної групи. Також у дослідних самиць, як і в попередньому поколінні, 

констатовано збільшення тривалості вагітності, яка проходила на 0,7 доби довше, 

ніж у інтактних самиць і ці результати мають статистично вірогідне підтвердження. 

У поколінні F1 під час пологів у дослідній групі самиць мертвонароджені плоди 
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відсутні, однак встановлено на 13,9 % нижче, ніж у тварин контрольної групи число 

живих щуренят, що становило в середньому на групу 7,75 особин. 

Таблиця 3.19 

Репродуктивна здатність організму самиць щурів у поколінні F1 за впливу 

добавки лимонної кислоти, М±m 

Показники 
Група 

контроль (n=5) дослідна (n=4) 

Маса тіла, г 215,0±14,7 235,0±8,7 

% від контролю 100,0 109,3 

Запліднюваність, число підсадок 1,25±0,25 2,50±0,65* 

% від контролю 100 200 

Тривалість вагітності, діб 22,50±0,29 23,20±0,37* 

% від контролю 100 103,1 

Кількість щуренят на самицю, гол 9,00±0,41 7,75±0,95 

% від контролю 100 86,1 

Кількість мертво- 

народжених  

 щуренят 

всього, гол. 0 0 

на самицю, гол 0 0 

Кількість живих щуренят, гол 9,00±0,41 7,75±0,95 

% від контролю 100 86,1 

Народилось на 

самицю 

самців 
гол. 4,50±0,50 3,5±0,50 

% 50,0 45,2 

 % від контролю 100 77,8 

самиць 
гол. 4,50±0,29 4,25±0,48 

% 50,0 54,8 

 % від контролю 100 94,4 

Середня маса гнізда, г 51,00±2,67 51,85±9,25 

% від контролю 100,0 100,6 

Середня маса щуреняти на першу добу, г 5,67±0,06 6,69±0,10*** 

% від контролю 100,0 118,0 

Краніокаудальний розмір, см 3,64±0,02 4,04±0,05** 

% від контролю 100,0 111,0 

Молочність самиць, г 636,5±71,5 762,1±15,23 

% від контролю 100 119,7 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.   
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Співвідношення самці/самиці у гнізді за впливу лимонної кислоти вказує на 

вплив досліджуваної концентрації лимонної кислоти на формування статі потомства, 

що ми спостерігали й у поколінні F0. Так, у приплоді самиць дослідної групи 

встановлено меншу на 22,2 % кількість самців, щодо тварин контрольної групи.  

За меншого числа народжених живих щуренят у дослідній групі тварин 

показник середньої маси гнізда є приблизно на рівні контролю і становить 51,85 г, це 

на 1,7 % більше ніж у інтактних тварин. Такий результат отримано за рахунок 

статистично вірогідно вищої на 18,0 % середньої маси щуреняти на першу добу 

після народження. Краніокаудальні розміри новонароджених особин у дослідній 

групі також є більшими на 11,0 %, порівняно з таким показником у контрольних 

тварин і результати є статистично вірогідними. За дії лимонної кислоти у поколінні 

F1 є вищим на 19,7 % середній показник молочності самиць дослідної групи щодо 

контролю. 

Аналіз репродуктивних характеристик самиць F0 та F1, за впливу 80 мг/л 

лимонної кислоти вказує на певний її біологічний вплив на формування та 

дозрівання статевих клітин, процес запліднення, розвиток ембріона та плоду і 

народження щуренят, що характеризується зменшенням фертильності самиць, 

тривалішим перебігом вагітності, мертвонародженістю та меншим числом 

народжених живих щуренят, зокрема самців, у поколінні F1 зі збільшенням середньої 

маси та краніокаудальних розмірів щуренят і вищим середнім показником 

молочності самиць. 

 

3.1.5 Вплив добавки лимонної кислоти на ембріональний і фетальний 

розвиток щуренят у поколіннях F1, F2 

Будь-яка речовина залежно від походження, органічна або мінеральна сполука, 

у т. ч. хімічно синтезована, можуть по-різному впливати на організм вагітних 

тварин, зокрема на формування плоду. Це залежить від швидкості та ступеню 

трансплацентарної дифузії речовини, хімічної структури, особливостей метаболізму 

в організмі матері, плоду та плаценті. Вивчення впливу різних речовин на 

репродуктивну функцію, розвиток плода і потомства може виявити їх пряму 



132 

 

токсичну дію на материнський організм, плаценту, а після проникнення через 

плацентарний бар’єр – і на плід. 

Це підтверджуєть результати вивчення впливу випоювання водного розчину 

лимонної кислоти самицям щурів F0 на ембріональну і постнатальну смертність, що 

подані у таблиці 3.20.  

Проведеними дослідженнями встановлено, що випоювання самицям лимонної 

кислоти не викликало їх загибелі, не було зафіксовано абортів чи передчасних 

пологів. Маса тіла динамічно зростала впродовж вагітності. 

У самиць дослідної групи порівняно до контролю встановлено статистично 

невірогідне, але помітно менше (на 19,2 %) число жовтих тіл вагітності та вірогідно 

менше – на 28,8 % число місць імплантації на одну самицю. Дані вказують на 

певний негативний вплив застосованої концентрації лимонної кислоти у 

передімплантаційний період, де відсоток смертності ембріонів становив 15,8 %, що 

у 3,8 раза вище ніж у інтактних тварин. 

У самиць дослідної і контрольної груп під час вагітності не відбулось 

завмирання плодів та їх резорбції, тому число місць імплантації ембріонів 

співрозмірно з числом живих плодів і загальна ембріональна загибель відповідає 

передімплантаційній смертності. На тлі високого відсотка смертності ембріонів у 

ранній період встановлено не вірогідно вищу на 3,6 % масу плода у дослідній групі 

тварин та краніокаудальних вимірювань щодо контролю на 3,3 % (p<0,05). 

Макроскопічним оглядом плодів, отриманих від самиць контрольної та 

дослідної груп, аномалій в розвитку потомства не виявлено. Встановлено відсутність 

вад у формуванні лицевої і мозкової частин черепу з овально-подовгастою його 

формою, симетрично розміщеними вушними раковинами та закритими очима, що 

вказує на відсутність патологічних відхилень фетального розвитку від норми. 

Форма, розміри та розміщення носової та ротової частин відповідають 

фізіологічним нормам. Передня черевна стінка зрощена, без ознак пупкової грижі. 

Хвіст добре розвинений, фізіологічної довжини. У кінцівок добре розвинуті плече, 

передпліччя, кисть, стегно, гомілка та стопа. Розміщення, форма кінцівок, кількість 
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пальців та їх розміри у межах норми, без каліцтва. Шкірне покриття анатомічних 

відділів тіла цілісне, на шкірі відсутні ознаки порушення пігментації. 

Таблиця 3.20 

Ембріональний і фетальний розвиток щуренят у самиць щурів  

у поколінні F0 за впливу добавки лимонної кислоти, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n=4) 

дослідна 

(n=4) 

Кількість жовтих тіл вагітності на одну самицю, шт.  11,75±1,18 9,50±0,65 

 % від контролю 100 80,85 

Кількість місць імплантації на одну самицю, шт. 11,25±0,75 8,00±1,08* 

 % від контролю 100 71,1 

Кількість живих плодів на одну самицю, шт. 11,25±0,75 8,00±1,08* 

 % від контролю 100 71,1 

Кількість мертвих плодів на одну самицю, шт. 0 0 

Кількість резорбцій на одну самицю, шт. 0 0 

Передімплантаційна смертність, % 4,2 15,8 

Постімплантаційна смертність, %. 0 0 

Загальна ембріональна смертність, % 4,2 15,8 

Маса плода, г 4,15±0,80 4,30±0,12 

 % від контролю 100 103,6 

Краніокаудальний розмір плода, см 3,60±0,02 3,72±0,05** 

 % від контролю 100 103,3 

Кількість досліджених плодів 45 32 

Зовнішній огляд плодів: кількість плодів з 

аномаліями розвитку, % 
0 0 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Зазвичай, за дії на запліднену яйцеклітину несприятливих факторів проходить 

неправильний розвиток плода, однак у наших дослідженнях плодів з аномальним 

розвитком не встановлено. Отже, результати проведених досліджень вказують на 

певний негативний вплив застосованої концентрації лимонної кислоти на організм 

самиць покоління F0 в період з часу запліднення до імплантації ембріона. Це 

підтверджує вища на 11,6 % від контролю передімплантаційна смертність ембріонів, 

менше на 28,9 % число місць імплантації та живих плодів на одну самицю. 
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Проведені дослідження впливу лимонної кислоти у концентрації 80 мг/л на 

організм самиць щурів покоління F1 вказують на фізіологічний перебіг їх вагітності. 

Не встановлено загибелі тварин, також не зафіксовано абортів чи передчасних 

пологів. Впродовж вагітності маса тіла самиць фізіологічно зростала. У результаті 

аналізу даних, поданих в таблиці 15 встановлено, що у тварин дослідної групи число 

жовтих тіл вагітності є меншим на 14,5 %, ніж у інтактних тварин (табл. 3.21). 

Кількість місць імплантації також є менша від контролю на 27,8 %, що 

зумовило зниження на 31,2 % кількості живих плодів. Встановлено тенденцію і до 

вищого рівня передімплантаційної смертності, де різниця щодо тварин контрольної 

групи становить 9,6 %.  

Незважаючи, що результати статистично не вірогідні, однак це свідчить про 

певний негативний вплив лимонної кислоти на організм самиць. У дослідній групі 

тварин F1, на відміну від F0, яким випоювали лимонну кислоту, встановлено 

постімплантаційну смертність. Це вказує на те, що під час вагітності самиць F1 

проходила резорбція ембріонів, а на пізніх стадіях ембріогенезу – завмирання 

розвитку плоду. Як наслідок в середньому на самицю дослідної групи, число 

патологій – у післяімплантаційний період із загибеллю і резорбцією ембріонів 

становило 4,3 %. Це збільшувало показник постімплантаційної смертності у 

дослідній групі самиць, що становить 9,1 %. У тварин контрольної групи, де під час 

вагітності не відбувалось резорбції ембріонів чи завмирання плода, показник 

постімплантаційної смертності рівний нулю. Загальна ембріональна смертність у 

самиць дослідної групи є вищою щодо інтактних тварин на 16,2 %.  

Отже, тривале (F0 і F1 покоління) випоювання водного розчину лимонної 

кислоти в концентрації 0,8 мг/кг м. т. викликає інгібуючий вплив на запліднюваність 

самиць F1 і токсичний ефект на ембріональний розвиток покоління F2. 

Число живих плодів в середньому на дослідну групу становило 6,7 особин, що 

на 31,2 % менше, ніж у групі інтактних тварин. Порівнюючи масу тіла плодів в 

середньому по групі встановлено, що різниця цього показника між потомством 

самиць контрольної та дослідної груп становила 0,9 г і ці дані мають вірогідне 

підтвердження (p<0,001). Результати можуть вказувати на певний інгібуючий вплив 
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застосованої концентрації лимонної кислоти на ріст і розвиток плодів у самиць 

щурів F1 за тривалого застосування. Вищенаведене підтверджується вірогідно 

меншими на 12,5 % краніо-каудальними розмірами плодів, отриманих від самиць 

дослідної групи щодо плодів інтактної групи.  

Таблиця 3.21 

Ембріональний розвиток щуренят у самиць щурів у поколінні F1за впливу 

добавки лимонної кислоти, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n=5) 

дослідна 

(n=4) 

Кількість жовтих тіл вагітності на одну самицю, шт. 11,7±2,10 10,0±1,00 

 % від контролю 100 85,5 

Кількість місць імплантації на одну самицю, шт. 9,7±0,40 7,0±2,08 

 % від контролю 100 72,2 

Кількість живих плодів на одну самицю, шт. 9,7±0,40 6,7±2,19 

 % від контролю 100 68,8 

Кількість мертвих плодів на одну самицю, шт 0 0,3 

Кількість резорбцій на одну самицю, шт. 0 0,3 

Передімплантаційна смертність, % 17,1 26,7 

Постімплантаційна смертність, %. 0 9,1 

Загальна ембріональна смертність, % 17,1 33,3 

Маса плода, г 4,2±0,7 3,71±0,074*** 

 % від контролю 100 88,1 

Краніокаудальний розмір плода, см 3,6±0,05 3,15±0,075*** 

 % від контролю 100 87,5 

Кількість досліджених плодів 38 21 

Зовнішній огляд плодів: кількість плодів з 

аномаліями розвитку, % 
0 0 

Примітка. *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Візуальний огляд та макроскопічне обстеження плодів F2 контрольної і 

дослідної груп не виявили аномалій їх розвитку і анатомічної будови. У плодів 

дослідної і контрольної груп були відсутні вади формування та розвитку відділів 

лицевого та мозкового черепу, вушні раковини та повіки очей були закриті, передня 

черевна стінка зрощена, без ознак пупкової грижі. Хвіст добре розвинений, 

фізіологічної довжини, 1,1–1,2 см. Кінцівки мали добре розвинуте плече, 
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передпліччя, кисть, стегно, гомілку та стопу. Положення, форма кінцівок, кількість 

пальців та їх розміри у плодів контрольної і дослідної груп перебували в межах 

норми. На шкірі відсутні ознаки порушення пігментації та покриття анатомічних 

відділів тіла. 

Отже, застосована концентрація лимонної кислоти проявляла інгібуючий 

вплив на репродуктивну здатність молодих самиць щурів F1 та ріст і розвиток 

ембріонів, що характеризувалось зменшенням кількості живих плодів, їх маси на тлі 

вищої на 16,2 % загальної ембріональної смертності порівняно з контролем. 

 

3.1.6 Сенсорно-рухові та адаптативно-етологічні реакції щуренят самиць у 

поколіннях F0 та F1 за дії добавки лимонної кислоти 

Функціонування організму, як єдиного цілого, залежить від розвитку нервової 

системи, яка сприяє вчасному формуванню життєво необхідних рефлексів. Динаміка 

розвитку орієнтувально-пізнавальної діяльності, зокрема сенсорно-рухових та 

емоційних рефлексів є важливим елементом для подальшої життєздатності особини. 

Використання багатопараметрових тестів з вивчення функціональної 

активності організму дало можливість встановити стан і динаміку формування 

рефлексів і фізичного розвитку щурів за дії лимонної кислоти, показники яких 

представлено в табл. 3.22. 

Перевертання на рівній поверхні. Результати проведеного тесту вказують на 

швидше формування цього рефлексу у тварин контрольної групи. У щурів, яким 

випоювали лимонну кислоту у першу добу життя даний рефлекс був сформований у 

65,9 % особин, у той час як у тварин контрольної групи – 81,6 %. 

Негативний геотаксис. У цьому тесті щуренята дослідної групи були 

слабшими, ніж інтактні тварини. Даний рефлекс, був повністю сформований у 

42,9 % тварин дослідної групи, що на 7,5 % менше, ніж у контрольній групі тварин. 

Уникнення обриву. При тестуванні даного рефлексу у тварин, яким випоювали 

лимонну кислоту, встановлено незначні відхилення від контролю, що в середньому 

на 0,3 % менше тварин дослідної групи.   



137 

 

Таблиця 3.22 

Динаміка розвитку сенсорно-рухових рефлексів у щурів у поколінні F1 у 

підсисний період за впливу добавки лимонної кислоти, М ± m 

Досліджувані параметри 

Доба 

спостере-

жень 

Група Різниця 

від 

контролю, 

 % 

контрольна 

n = 39 

дослідна 

n = 34 

Кількість живих щуренят на 

самицю, особин 
1 9,50±0,96 8,25±0,95 -13,1 

Перевертання на рівній 

поверхні, % 
1 81,6 65,9 -15,7 

Негативний геотаксис, % 6 50,4 42,9 -7,5 

Уникнення обриву, % 6 96,5 96,2 -0,3 

Маятниковий рефлекс, 

кількість рухів 
8 27,23±2,03 

26,03±2,1

0 
-4,41 

Уникнення обриву (з 

візуальним стимулом), % 
15 100 100 0 

М′язова сила, % 15 71,5 100 28,5 

Перевертання в повітрі, % 17 100 100 0 

 

Маятниковий рефлекс. Аналіз результатів маятникового рефлексу на восьму 

добу росту і розвитку особин не виявив статистично вірогідної різниці щодо 

контролю.  

Уникнення обриву (з візуальним стимулом). У всіх щуренят дослідної і 

контрольної груп рефлекс повністю був сформований на 15 добу життя. 

М’язова сила. У цьому тесті вищі результати витривалості показали тварини, 

яким з водою випоювали лимонну кислоту. На 15 добу всі щуренята дослідної групи 

утримались на дротяній сітці протягом 15 секунд, що на 28,5 % особин більше, ніж у 

тварин контрольної групи. 

Перевертання в повітрі. У щуренят як контрольної, так і дослідної груп, 

даний рефлекс був сформований на 17 добу. Щуренята, зберігаючи добру 

орієнтацію, швидко перевертались у повітрі і приземлялися на кінцівки.  

Отже, у щуренят за дії лимонної кислоти з 7 тестів на визначення швидкості 

формування сенсорно-рухових рефлексів та точної координації рухів, чотири 

показники є нижчими щодо інтактних тварин, два на рівні контролю і один, зокрема 
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«уникнення обриву з візуальним стимулом» є значно вищий щодо контролю, хоча 

статистично не вірогідний. 

Аналіз фізичного розвитку щуренят покоління F1 виявив швидше відкривання 

очей у особин дослідної групи. За впливу лимонної кислоти на 14 добу росту і 

розвитку щуренят відсоток особин у яких вже були відкриті очі становив 60 і цей 

фізіологічний процес завершився на 16 добу. У тварин контрольної групи він тривав 

до 17 доби (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Відкривання очей у щуренят у поколінні F1 за впливу добавки лимонної 

кислоти, %, M±m 

Доба 

спосте-

режень 

Група 
Різниця від контролю, 

 % контрольна 

(n = 39) 

дослідна 

(n = 34) 

14 0 60,0 60,0 

15 43,4 97,0 53,6 

16 98,8 100 1,2 

17 100 100 0 

 

Вивчення орієнтувально-пізнавальної діяльності щуренят у підсисний період 

за допомогою тесту «відкрите поле» дає можливість оцінити динаміку розвитку 

окремих поведінкових елементів та рівень емоційно-поведінкової реактивності 

особин, а також розкриває мотиваційну складову характеристики тварин (табл. 3.24). 

Локомоція. Загальний рівень рухової активації особин характеризується за 

показником «кількість пересічень». У щуренят на 14 добу життя число перетнутих 

квадратів тваринами дослідної групи є вірогідно меншим щодо контролю на 42,6 %, 

однак на 18 добу горизонтальна активність щуренят посилюється і цей показник 

щодо інтактних тварин збільшується на 12,6 %, хоча дані не мають статистично 

вірогідного підтвердження.  

Кількість заглядань у отвори. На 14 день орієнтувально-пізнавальна реакція 

щуренят, яким випоювали з водою лимонну кислоту, зокрема показник ніркового 

рефлексу, є меншим щодо контролю на 50,0 %, а на 18 добу – він дорівнює нулю.  
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Грумінг. Важливою характеристикою поведінки тварин у «відкритому полі», як 

фактор емоційності, є їх косметична поведінка. Так, рівень грумінгу на 14 добу у 

щуренят дослідної групи був вищим у 2,8 раза щодо інтактних тварин, однак 

отримані дані статистично не відрізнилися від контрольних величин. 

Таблиця 3.24 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність щурів у поколінні 

F1 у тесті «відкрите поле» за впливу добавки лимонної кислоти, M±m 

Показники 

Доба 

спостере-

жень 

Група Різниця від 

контролю, 

 % 
контрольна 

(n = 39) 

дослідна 

(n = 34) 

Локомоція (кількість 

квадратів) 

14 4,39±0,41 2,52±0,39* -42,6 

18 14,67±1,56 16,52±2,0 12,6 

Кількість заглядань у 

отвори 

14 0,20±0,07 0,1±0,05 -50,0 

18 0,34±0,11 0 - 

Грумінг (кількість 

умивань) 

14 0,05±0,03 0,14±0,06 180,0 

18 0,34±0,09 0,42±0,10 24,7 

Кламбінг (кількість стійок) 
14 0,2±0,07 0 - 

18 0,79±0,18 1,12±0,21 40,9 

Рерінг (кількість стійок) 
14 0 0 0 

18 0,05±0,04 0,06±0,04 20,0 

Кількість болюсів 
14 0 0 0 

18 0 0 0 

Аномалії руху (кількість) 
14 0 0 0 

18 0 0 0 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Кламбінг та рерінг. Різновидом пошуково-пізнавальної активності тварин є 

пристінкові і вільні стійки. На 14 добу акти рерінгу і кламбінгу в тварин дослідної 

групи були відсутні, попри те, що у певної частини інтактних тварин рефлекс 

кламбінгу вже був розвиненим і в середньому на групу кількість стійок становила 

0,21 актів. На 18 добу щуренята контрольної групи були активніші і акти рерінгу і 

кламбінгу були частішими відповідно на 40,8 та 20,0 % щодо відповідних 
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контрольних величин, однак результати статистично не вірогідні. 

Кількість болюсів. Аномалії руху. Під час проведення дослідження в умовах 

“відкритого поля” на 14 та 18 доби життя у тварин дослідної і контрольної груп акти 

дефекації були відсутні та не відмічено аномалій руху щуренят.  

Узагальнюючи результати проведеного тесту «відкрите поле» можна прийти 

до висновку про певний гальмівний вплив лимонної кислоти на розвиток окремих 

поведінкових елементів на 14 добу росту і розвитку щуренят та стимулюючий на 

рівень емоційно-поведінкових реакцій тварин на 18 добу життя. 

Проведення дослідження поведінкових реакцій тварин на 40 добу життя за 

використання тесту «відкрите поле» дало можливість оцінити вплив лимонної 

кислоти на вираженість і динаміку елементарних поведінкових актів у гризунів під 

час стресу, який зумовлений переміщенням лабораторних тварин в незвичні умови, 

відмінні від його щоденного утримання (табл. 3.25, 3.26).  

Таблиця 3.25 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність самиць у поколінні 

F1 у тесті «відкрите поле» на 40 добу росту і розвитку за дії добавки лимонної 

кислоти, M±m 

Показники 

Група 
Різниця від 

контролю, % 
контрольна 

(n = 26) 

дослідна 

(n = 22) 

Локомоція (кількість квадратів) 47,23±4,82 48,96±3,01 3,66 

Кількість заглядань у отвори 9,04±1,15 11,35±0,95 25,55 

Грумінг (кількість умивань) 1,89±0,29 2,78±0,41 47,09 

Кламбінг (кількість стійок) 6,4±0,67 7,05±0,96 10,16 

Рерінг (кількість стійок) 0,35±0,11 4,83±1,11*** у 13,8 разів 

Кількість болюсів 0,58±0,18 0 - 

Аномалії руху (кількість) 0 0 0 

Примітка. *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Локомоція.  Поступове переміщення в горизонтальній площині тварин у тесті 

«відкрите поле», що характеризується за показником «кількість пересічень», 

виявило у самиць дослідної групи незначні відхилення цього показника від 

контролю зі збільшенням його на 3,66 %. Рівень локомоції у самців, яким випоювали 
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розчин лимонної кислоти є значно вищий: щодо контролю на 57,29 %, щодо самиць 

дослідної групи – на 25,6 %, обидві різниці мають статистичну вірогідність.  

Таблиця 3.26 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність самців у поколінні 

F1 у тесті «відкрите поле» на 40 добу росту і розвитку за дії добавки лимонної 

кислоти, M±m 

Показники 

Група Різниця від 

контролю, 

% 

контрольна 

(n = 13) 

дослідна 

(n = 12) 

Локомоція (кількість квадратів) 39,1±5,0 61,5±4,95*♦ 57,29 

Кількість заглядань у отвори 9,05±1,24 14,00±1,08* 54,70 

Грумінг (кількість умивань) 2,00±0,32 1,3±0,21♦ -35,00 

Кламбінг (кількість стійок) 4,9±0,92 9,9±0,97* 102,04 

Рерінг (кількість стійок) 0,29±0,14 1,4±0,68 382,76 

Кількість болюсів 0,35±0,21 0 - 

Аномалії руху (кількість) 0 0 0 

Примітки: * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

       ♦ - р < 0,05, вірогідність результатів щодо самиць дослідної групи.  
 

Кількість заглядань у отвори. Встановлено суттєву різницю пошукової 

активності самиць контрольної і дослідної груп зі збільшення 25,6 %, однак дані не 

мають статистичної значущості. У самців випоювання лимонної кислоти сприяло 

вірогідному підвищенню числа заглядань у нірки у 1,6 раза щодо контролю. 

Грумінг. Вивчаючи косметичну поведінку тварин за дії лимонної кислоти, 

встановили, що її вплив залежить від статі. Так, у самиць дослідної групи рівень 

грумінгу вищий на 47,1 %, а у самців – нижчий на 35,0 % щодо показників інтактних 

тварин. Різниця показників між самицями і самцями дослідної групи, що становить 

53,2 %, є статистично значуща (р<0,05).  

Кламбінг та рерінг. Вертикальна рухова активність тварин, зокрема 

дослідження рівнів кламбінгу та рерінгу відображає пізнавальну діяльність особин. 

За дії лимонної кислоти встановлено, що у тварин обох статей високе число як 

пристінкових, так і вільних стійок. Однак у самиць рівень рерінгу між дослідною і 

контрольною групами має значні вірогідні відмінності (збільшення у 13,8 раза), у 
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той час як у самців є вірогідна різниця рівня кламбінгу (збільшення у 2 рази) щодо 

контролю. 

Кількість болюсів. Під час проведення тестів за допомогою «відкритого поля» 

у самиць і самців дослідних груп акти дефекації були відсутні, в той час як у 

інтактних тварин число болюсів в середньому на групу становило 0,58 у самиць і 

0,35 – у самців.  

За результатами проведених досліджень поведінково-емоційних реакцій 

тварин F1 у тесті «відкрите поле» за впливу лимонної кислоти можна зробити такі 

узагальнення.  

Встановлено незначні відхилення щодо контролю, рівня локомоції у самиць 

дослідної групи та надмірне рухове збудження у самців. У тварин обох статей 

показник дослідження отворів у підлозі «відкритого поля» є вищий щодо тварин 

контрольної групи, а рівень грумінгу як і локомоції має гендерні відмінності. Так, у 

самиць дослідної групи рівень грумінгу вищий, а самців – нижчий щодо показників 

інтактних тварин. Під час проведення тесту за допомогою «відкритого поля» 

встановлено також високе число як пристінкових, так і вільних стійок у тварин 

дослідних груп, а також відсутність у них акту дефекації. 

Для виявлення ступеня сформованості нервової системи щурів покоління F2 та 

вивчення їх фізіологічного розвитку за дії лимонної кислоти ми проводили 

дослідження розвитку сенсорно-рухових рефлексів, аналогічні як у попередньому F1 

поколінні (табл. 3.27).  

Перевертання на рівній поверхні. У першу добу росту і розвитку щуренят 

дослідної групи даний рефлекс був сформований у 86,4 % особин, що на 15 % 

більше ніж у інтактних тварин. Встановлено швидше формування даного рефлексу у 

тварин, яким випоювали з водою лимонну кислоту.  

Негативний геотаксис. Рефлекс, який визначали на шосту добу росту і 

розвитку, був сформований у більшого числа щуренят контрольної групи. 

Встановлено, що у дослідних щуренят на 9,2 % менше особин володіли цим 

рефлексом ніж у контрольній групі тварин.  
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Таблиця 3.27 

Динаміка адаптивно-етологічних показників розвитку сенсорно-рухових 

рефлексів у щурів у поколінні F2 у підсисний період за впливу добавки лимонної 

кислоти, М ± m 

Досліджувані параметри 

Доба 

спостере

-жень 

Група Різниця від 

контролю, 

 % 

контрольна 

n = 36 

дослідна 

n = 31 

Кількість живих щуренят 

на самицю, особин 
1 9,00±0,41 7,75±0,95 -13,9 

Перевертання на рівній 

поверхні, % 
1 71,4 86,4 15 

Негативний геотаксис, % 6 78,8 69,6 -9,2 

Уникнення обриву, % 6 93,9 82,6 -11,3 

Маятниковий рефлекс, 

кількість рухів 
8 26,9±2,5 39,0±3,4** 45,0 

Уникнення обриву (з 

візуальним стимулом), % 
15 100 100 0 

М′язова сила, % 15 82,3 62,5 -19,8 

Перевертання в повітрі, % 17 100 100 0 

Примітка. ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

  

Уникнення обриву. Результатами аналізу даного тесту встановлено, що у 

дослідній групі на 11,3 % менше число щуренят, які володіли цим рефлексом на 

шосту добу життя, порівняно з тваринами контрольної групи.  

Маятниковий рефлекс. Результатами тестувань маятникового рефлексу 

встановлено вище на 45,0 % число рухів у щуренят дослідної групи щодо контролю і 

результати мають статистично вірогідне підтвердження. 

Уникнення обриву (з візуальним стимулом). На 15 добу росту і розвитку 

щуренят даний рефлекс був повністю сформований у всіх тварин контрольної та 

дослідної груп. 

М′язова сила. У дослідній групі число щуренят, що утримувались на дротяній 

сітці протягом 15 секунд, було на 19,8 % менше, ніж у контрольній групі.  

Перевертання в повітрі. На 17 добу життя щуренят рефлекс перевертання у 

вільному падінні був повністю сформований у всіх тварин як контрольної, так і 

дослідної груп. 
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Отже, у тварин, яким випоювали з водою лимонну кислоту в поколінні F2 з 7 

тестів на визначення швидкості розвитку сенсорно-рухових рефлексів і здатності до 

точної координації рухів 2 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») 

та три нижчі щодо контролю («негативний геотаксис», «уникнення обриву» та 

«м′язова сила»). 

Аналізом постнатального розвитку щурів другого покоління встановлено 

швидше відкривання очей у щуренят за дії лимонної кислоти (табл. 3.28).  

Таблиця 3.28 

Відкривання очей у щуренят у поколінні F2 за впливу добавки лимонної 

кислоти, %, M±m 

Доба 

спосте-

режень 

Група  Різниця від 

контролю, 

 % 
контрольна 

n = 36 

дослідна 

n = 31 

14 0 60 60,0 

15 0 97 97,0 

16 26,3 100 -73,7 

17 100 100 0 

 

У час, коли у контрольних особин очі тільки починали відкриватись, у всіх 

тварин дослідної групи вони вже були відкриті. Вивчення орієнтувально-

пізнавальної діяльності щуренят на 14 та 18 добу росту і розвитку за допомогою 

тесту «відкрите поле» дає можливість оцінити динаміку розвитку окремих 

поведінкових рефлексів та рівень емоційної реактивності особин у підсисний період 

(табл. 3.29).  

Локомоція. Горизонтальна рухова активність у тварин характеризується як 

число «перетнутих квадратів». На 14 добу росту і розвитку щуренят загальний 

рівень локомоції дослідної групи був вірогідно вищим на 32,4 % щодо контролю. У 

щуренят, яким випоювали розчин лимонної кислоти на 18 добу зберігалося більше 

число перетнутих квадратів як і на 14 добу, однак відсоток різниці є значно меншим і 
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становить 1,6 % 

Кількість заглядань у отвори. Одним з тестів, за допомогою яких вивчають 

орієнтувально-пізнавальну поведінку тварин, є показник ніркового рефлексу. На 14 і 

18 добу в щуренят дослідної групи цей рефлекс, визначений за кількістю заглядань у 

отвори, є менш розвинений, ніж у інтактних тварин, відповідно на 66,7 та 94,0 %, 

однак різниця не є вірогідно значущою.  

Таблиця 3.29 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність щуренят у 

поколінні F2 у тесті «відкрите поле» за впливу добавки лимонної кислоти, M±m 

Показники 

Доба 

спостере

жень 

Група Різниця від 

контролю, 

 % 
контрольна 

(n = 36) 

дослідна 

(n = 31) 

Локомоція (кількість 

квадратів) 

14 5,15±0,47 6,8±0,62* 32,0 

18 14,06±2,36 14,28±2,93 1,56 

Кількість заглядань у 

отвори 

14 0,12±0,06 0,04±0,04 -66,67 

18 1,00±0,49 0,06±0,06 -94,00 

Грумінг (кількість 

умивань) 

14 0 0,32±0,01 - 

18 0,24±0,11 0,56±0,17 133,33 

Кламбінг (кількість 

стійок) 

14 0 2,48±0,48 - 

18 2,65±0,52 2,18±0,44 -17,74 

Рерінг (кількість 

стійок) 

14 0 0,12±0,09 - 

18 0,41±0,24 1,47±0,43* 258,5 

Кількість болюсів 
14 0 0 0 

18 0 0 0 

Аномалії руху 

(кількість) 

14 0 0 0 

18 0 0 0 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Грумінг. Важливим показником емоційності тварин є рівень грумінгу, який 

визначається кількістю умивань. На 14 добу росту і розвитку щуренят на тлі 

відсутності даного рефлексу у тварин контрольної групи, кількість умивань в 

середньому в дослідній групі становила 0,32 актів. На 18 добу даний показник також 
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є вищим щодо контролю у 1,3 раза, хоча дані не мають вірогідного підтвердження. 

Кламбінг та рерінг. Ще одним з тестів на дослідження розвитку пошуково-

пізнавальної активності тварин є вертикальна рухова активність. На відміну від 

контрольних тварин, у щуренят, за впливу лимонної кислоти, на 14 добу рефлекс 

кламбінгу і рерінгу був вже сформований і становив в середньому на групу 

відповідно 2,48 та 0,12 актів. На 18 добу життя число пристінкових стійок у 

дослідній групі тварин зменшилося щодо контрольних тварин на 17,7 %. 

Встановлено також зниження на 13,8 % рівня кламбінгу і щодо результатів 

попереднього тестування, тобто на 14 добу. Щодо рерінгу, то на 18 добу він 

утримувався на високому рівні і встановлено статистично вірогідно більше число 

вільних стійок у 3,6 раза. 

Кількість болюсів. На 14 і 18 доби життя щуренят під час проведення 

дослідження в умовах «відкритого поля» у всіх тварин контрольної і дослідної груп 

акти дефекації були відсутні. 

Аномальні рухи були відсутні у тварин як контрольної, так і дослідної груп. 

Отже, у щурів за впливу лимонної кислоти у підсисний період встановлено 

зміни в розвитку і формуванні орієнтувально-пізнавальних, рухових та емоційних 

рефлексів за допомогою проведеного тесту «відкрите поле». Аналізуючи результати 

можна дійти висновку, що у поколінні F2, лимонна кислота сприяє швидшому 

формуваню рефлексу грумінгу, появі пізнавальних вертикальних рухів: кламбінгу та 

рерінгу, дані рефлекси на 14 добу життя у тварин контрольної групи відсутні. Також 

на 14 добу росту і розвитку тварин встановлено вищий рівень локомоції щодо 

тварин контрольної групи. На 18 добу меншими є тільки два показники «кількість 

заглядань у отвори» та «кламбінг», однак ці зміни не мають вірогідності порівняно зі 

значеннями у контролі. 

Міжгрупову та статеву різницю в розвитку поведінкових рефлексів самиць і 

самців покоління F2 за дії лимонної кислоти виявлено за допомогою тесту «відкрите 

поле». Проведення цих досліджень на 40 добу росту і розвитку щурів дало 

можливість реєструвати поведінку тварин у відповідь на нові умови середовища, в 

яке їх поміщали (табл. 3.30, 3.31).   
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Таблиця 3.30 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність самиць у поколінні 

F2 у тесті «відкрите поле» за впливу добавки лимонної кислоти, M±m 

Показники 

Група Різниця від 

контролю, 

 % 
контролна 

(n = 17) 

дослідна 

(n = 19) 

Локомоція (кількість квадратів) 53,08±3,29 56,86±2,83 7,12 

Кількість заглядань у отвори 6,33±1,02 7,23±084 14,22 

Грумінг, кількість умивань  

(довше 10 сек., %) 

2,17±0,41 

(15,4) 

1,62±0,4 

(19,5) 

-25,35 

(4,1) 

Кламбінг (кількість пристінкових стійок) 8,08±0,65 10,07±0,98 24,63 

Рерінг, (кількість вільних стійок) 1,42±0,43 2,79±0,84 96,48 

Кількість болюсів 0 0,5±0,23 - 

Аномалії руху (кількість, опис) 0 0 0 

 

Таблиця 3.31 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність самців у поколінні 

F2 у тесті «відкрите поле» за впливу добавки лимонної кислоти, M±m 

Показники 

Група  Різниця від 

контролю, 

 % 
контрольна 

(n = 19) 

дослідна 

(n = 12) 

Локомоція (кількість квадратів) 48,3±3,63 40,6±4,7♦♦ -15,94 

Кількість заглядань у отвори 6,64±1,03 5,27±0,36 -20,63 

Грумінг, кількість умивань  

(довше 10 сек., %) 

2,36±0,39 

(0) 

2,36±0,31 

(15,4) 

0 

(15,4) 

Кламбінг (кількість пристінкових стійок) 7,43±0,80 6,91±0,76♦ -7,00 

Рерінг (кількість вільних стійок) 1,36±0,58 1,46±0,84 7,35 

Кількість болюсів 0 0,73±0,3 - 

Аномалії руху (кількість, опис) 0 0 0 

Примітка. ♦ - р < 0,05; ♦♦ - р < 0,01, вірогідність результатів щодо самиць дослідної групи. 
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Локомоція.  Сукупність рухів, за допомогою яких тварини переміщуються у 

просторі у тесті «відкрите поле» характеризується за показником «кількість 

пересічень квадратів». Так, у тварин за впливу лимонної кислоти не встановлено 

статистично вірогідних різниць щодо контролю як у самців (-15,94 %), так і самиць 

(+7,12 %). Однак статева різниця має вірогідність і число «пересічень» у самців є 

меншим на 28,6 % (р<0,001).  

Кількість заглядань у отвори. Як відомо, гризунам притаманне інстинктивне 

прагнення шукати сховок у закритих просторах, отже, заглядання у ніркоподібні 

отвори у підлозі є одним з показників їхньої пошукової активності. У самиць 

дослідної групи встановлено вірогідно більше на 14,2 % число досліджених отворів, 

ніж у інтактних тварин. У самців дослідної групи встановлено суттєве (на 20,6 %) 

зменшення цього показника, однак ці зміни не мають вірогідності порівняно зі 

значеннями у контролі. 

Грумінг. За впливу лимонної кислоти грумінг, який вважають проявом 

тривожності тварин, має чітку статеву відмінність. Так, показники «гігієнічної 

поведінки» менші у самиць дослідної групи на 25,3 % щодо контролю, тим часом у 

самців число актів грумінгу рівне з показниками інтактних тварин. Щодо тривалості 

грумінгу встановлено, що кількість актів умивань, які тривали довше 10 секунд, у 

самиць дослідної групи була меншою, на 4,1 % ніж у контролі. Водночас у самців 

контрольної групи тривалих актів грумінгу не встановлено, а за дії лимонної 

кислоти їх відсоток від загального числа актів протягом часу спостереження 

становив 15,4 %.  

Кламбінг та рерінг. Рівень вертикальної активності у самиць та в самців 

дослідних груп також має статеву відмінність. Так, лимонна кислота спричиняє у 

самиць, хоча статистично невірогідне, але досить помітне збільшення числа 

пристінкових стійок на 24,6 %, а вільних – на 96,5 %, порівняно з показниками 

інтактних тварин. У самців дослідної групи встановлено незначне зменшення рівня 

кламбінгу на 7,0 % та збільшення рівня рерінгу на 7,4 %, порівняно з тваринами 

контрольної групи. Аналіз статевого співвідношення вказаних показників дослідної 

групи свідчить про вірогідне зменшення числа актів кламбінгу в самців на 31,4 % 
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щодо самиць цієї групи. 

Кількість болюсів. Враховуючи, що у тесті «відкрите поле» акти дефекації є 

показником рівня збудження вегетативної нервової системи та емоційної 

реактивності тварин, то присутність їх під час проведених досліджень у обох статей 

щурів дослідної групи на тлі відсутності у інтактних тварин свідчить про вищий 

рівень тривожності тварин дослідної групи. 

Аномальні рухи. Під час проведення досліджень за допомогою тесту «відкрите 

поле» аномальних рухів у самиць і самців не спостерігали. 

Аналіз проведених досліджень психодинамічного профілю та особливостей 

поведінки щурів F2 за допомогою тесту «відкрите поле» за впливу лимонної кислоти 

дозволяє і дає підставу виділити наступні характерні особливості. У самиць 

дослідної групи встановлено більшу локомоторну активність, вище число актів 

дослідження отворів у підлозі «відкритого поля», вищий рівень кламбінгу та рерінгу, 

зменшення числа актів грумінгу порівняно з інтактними тваринами, що трактується 

як підвищення адаптаційних можливостей щурів у незвичних умовах. У самців за дії 

лимонної кислоти менша локомоторна активність, нижче число актів дослідження 

отворів у підлозі, нижчий рівень кламбінгу та більше число тривалих актів грумінгу, 

що вказує на зниження адаптаційних можливостей їх організму та більше відчуття 

тривоги у стресових умовах, спричинених незвичною обстановкою «відкритого 

поля». Отже отримані дані тестувань вказують на неоднаковий характер і 

спрямованість адаптивної дії лимонної кислоти, що суттєво залежить від статі 

особини. 

 

3.1.7 Морфологічна характеристика печінки і селезінки самиць щурів за дії 

добавки лимонної кислоти 

Щоденне випоювання лимонної кислоти щурам-самицям у концентрації 80 мг/л 

має певний вплив на окремі внутрішні органи, зокрема печінку та селезінку, на що 

вказують результати досліджень їх макро- і мікроскопічної структури. 

Макроскопічно встановлено, що у тварин контрольної групи печінка 

однорідно забарвлена у вишневий колір, пружної консистенції, структура на розрізі 
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збережена. За впливу лимонної кислоти орган збільшений у розмірах, в’ялої 

консистенції і змінював своє забарвлення від світло-червоного до світло 

коричневого. Так, коефіцієнти маси печінки за дії лимонної кислоти були вірогідно 

вищими щодо контролю і становили – 50,4±1,6 (p<0,05), проти 43,38±1,96. 

Гістологічним дослідженням печінки самиць щурів контрольної групи 

встановлено, що часточкова і пластинчата будова її добре виражена. Печінкові 

пластинки розміщені радіально. Контури клітин чіткі, цитоплазма гепатоцитів 

переважно базофільна, однорідно забарвлена. Базофілія цитоплазми вказує на 

високий вміст рибонуклеопротеїдів. Ядра клітин круглі, містять по одному, два, три 

ядерця. Хроматин в ядрах більше сконцентрований по периферії, ближче до 

каріолеми. У перисинусоїдальних просвітах розміщувались видовженої форми 

зірчасті макрофаги (клітини Купфера). (рис. 3.1). Гістологічна структура печінки 

самиць щурів за впливу лимонної кислоти є дещо відмінною. Встановлено часткове 

порушення пластинчастої будови в центролобулярній ділянці, яке зумовлене 

мутним набубнявінням цитоплазми гепатоцитів. (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.1 Фрагмент часточки печінки 

щурів контрольної групи. Радіальне 

розміщення печінкових пластинок 

часточки (1), гепатоцити (2), 

цитоплазма (3), ядра (4), клітини 

Купфера (5). Гематоксилін та еозин . х 

1000 

 

Рис. 3.2 Фрагмент печінкової 

часточки щурів за впливу лимонної 

кислоти. Порушення пластинчастої 

будова часточки (1), гепатоцити (2), 

гепатоцити із лізованим ядром (3), 

клітини Купфера (4). Гематоксилін та 

еозин . х 1000 

1 
2 

3 
4 

1 

2 

3 

5 
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У цій ділянці переважна більшість гепатоцитів набухла, їх контури погано 

проглядались, цитоплазма слабо зафарбована, мутна. Різке зниження базофілії 

цитоплазми вказує на порушення синтезувальних процесів в клітині Разом з тим 

ядра клітин набухлі, з низьким вмістом гетерохроматину, , переважно з 

мікроядерцями. В поле зору частіше потрапляють гепатоцити із лізованим ядром, в 

стані некробіозу.  

Разом з тим, серед дистрофічно змінених клітин виразно виділяються 

гепатоцити з однорідно забарвленою базофільною цитоплазмою, ядром, багатим 

хроматином, що вказувало на активацію репаративних процесів. Купферовські 

клітини в цій ділянці переважно округлої форми, розміщувались в просвіті 

синусоїдів (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3 Фрагмент печінкової часточки щурів за впливу лимонної кислоти. 

Гепатоцити в стані зернистої дистрофії (1), гепатоцити із лізованим ядром (2), 

гепатоцити з інтенсивно забарвленою цитоплазмою та ядром (3) клітини Купфера 

(4). Гематоксилін та еозин х 1000 

 

Отже, проведені морфологічні дослідження печінки вказують, що за тривалого 

застосування щурам лимонної кислоти в центролобулярній частині відбувається 

порушення ліпопротеїдних комплексів клітин і підвищення проникності клітинних 

1 

2 

3 

4 
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мембран, що відобразилось розвитком білкової дистрофії з різним ступенем 

вираженості. Також визначено активізацію репаративних процесів гепатоцитів.  

Макроскопічно селезінка у тварин контрольної і дослідної груп мала 

видовжену стрічкоподібну форму, вишневого кольору, пружної консистенції з 

гладенькою капсулою. 

Аналізуючи результати маси селезінки і його коефіцієнт маси у тварин 

дослідної групи встановлено їх відповідність фізіологічним параметрам, що 

становлять відповідно 1,02±0,15 г та 4,94±0,49 проти 1,04±0,08 г та 4,85±0,63 в 

контрольній групі. 

За гістологічного дослідження в селезінці щурів контрольної групи добре 

виражена трабекулярна її будова, поділ на червону і білу пульпу збережений. 

Червона пульпа помірно кровонаповнена, інфільтрована мікро- та макрофагами і в 

полі зору видніються окремі мегакаріоцити. Лімфатичні вузлики білої пульпи 

кулясто-овальної форми з щільно заселеними лімфоцитами (рис. 3.4). У 

лімфатичних вузликах чітко окреслюється периартеріальна, маргінальна і мантійна 

зони (рис. 3.5). У селезінці щурів, яким випоювали водний розчин лимонної кислоти 

виявлено, що біла пульпа представлена лімфатичними вузликами переважно 

овальної форми, зі зменшеним вмістом лімфоцитів у мантійній зоні (рис. 3.6) Разом з 

тим в органі більша кількість лімфатичних вузликів із світлими зонами, в яких 

переважали лімфобласти та ретикулярні клітини. Однак слід зауважити, що в 

червоній пульпі селезінки зростав вміст крові, гемосидерину, мікро- і макрофагів, 

часто візуалізувались мегакаріоцити із світло базофільними ядрами. Синуси, судини 

розширені, переповнені кров’ю (рис. 3.7). 

Отже, тривале випоювання самкам щурів водного розчину лимонної кислоти 

призводить до помірних мікроструктурних змін селезінки, а відповідно й 

функціонального стану органу, однак порушення маси органу та коефіцієнтів маси 

не виявлено. Світлооптично встановлено помірне кровонаповнення червоної 

пульпи, утворення більшої кількості лімфатичних вузликів із світлими зонами, що 

супроводжувалось зменшенням кількості лімфоцитів, зростанням числа 

лімфобластів, ретикулярних клітин та мікро- і макрофагів. Виявлені мікроструктурні 
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зміни ймовірно можуть бути реакцією на дію лимонної кислоти 

Рис. 3.4 Селезінка самиць щурів. 

Лімфатичні вузлики. Контрольна 

група. Гематоксилін та еозин . х 200 

 
Рис. 3.5 Селезінка самиць щурів. 

Лімфатичний вузлик. Чітко 

виражена пери артеріальна (1), 

маргінальна (2) і мантійна зони (3). 

Контрольна група. Гематоксилін та 

еозин . х 400 

 

 

Рис. 3.6 Селезінка щурів. Лимонна 

кислота. Лімфатичні вузлики. 

Гематоксилін та еозин х 200 

 

Рис. 3.7 Селезінка щурів Лимонна 

кислота. Лімфатичні вузлики зі 

світлими центрами. Гематоксилін та 

еозин х 200 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані в працях [184, 

189, 190, 192, 197, 200, 222].  
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3.2. Фізіологічні процеси в організмі щурів за дії Ge цитрату в різних дозах 

3.2.1 Ріст і розвиток організму молодих щурів у поколіннях F1, F2 і F3 за дії 

Ge цитрату в різних дозах  

Аналіз отриманих результатів вказує на вірогідні відмінності між контрольною 

і II дослідною групами в показниках маси тіла самиць за період з 30 доби 

спостереження (у віці 77 діб) і до запліднення (табл. 3.32). 

Таблиця 3.32  

Динаміка маси тіла самиць щурів у поколінні F1 у період після відлучення, 

фізіологічного дозрівання організму і до запліднення за дії Ge цитрату в різних 

дозах, M ± m 

Доба 

досліду/ 

вік 

тварин 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =12 

дослідні – доза Ge 

I – Ge 10 

мкг/кг м. т.,  

n =10  

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n =13 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т., 

n =10 

1 (47) 
маса тіла, г 112,2±2,78 120,0±4,23 122,0±5,24 119,2±1,54 

 % від контролю 100,0 107,0 109,0 106,0 

10 (57) 
маса тіла, г 142,8±4,50 151,4±3,89 145,7±3,77 141,4±3,7 

 % від контролю 100,0 106,0 102,0 99,0 

20 (67) 
маса тіла, г 156,7±4,49 161,4±5,42 153,3±3,83 155,7±4,00 

 % від контролю 100,0 103,0 98,0 99,0 

30 (77) 
маса тіла, г 165,7±3,17 169,3±7,82 174,3±4,49* 168,3±3,07 

 % від контролю 100,0 102,2 105,0 101,6 

40 (87) 
маса тіла, г 170,7±3,69 178,6±5,95 190,0±5,03* 173,8±1,25 

 % від контролю 100,0 105,0 111,0 102,0 

50 (97) 
маса тіла, г 180,0±6,58 192,9±7,23 204,2±4,07** 181,7±6,01 

 % від контролю 100,0 107,0 113,0 101,0 

60 (107) 
маса тіла, г 182,0±6,04 200,0±7,87 218,6±8,84* 188,2±5,56 

 % від контролю 100,0 110,0 120,0 103,0 

 Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної 

групи.  
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Маси тіла самиць II дослідної групи перевищували показники тварин 

контрольної групи у віці 77 діб на 5,0 % (p<0,05), 87 діб – 11,0 % (p<0,05), 97 діб – 

13,0 % (p<0,01), і 107 діб – 20,0 % (p<0,05).  

Невірогідно вищі показники маси тіла порівняно з контролем протягом 60 діб 

вирощування спостерігали також у самиць I групи, тоді як в III групі зберігалися до 

50 доби на рівні інтактних тварин.  

Однак в останню декаду дослідного періоду (60 доба), маса тіла самиць III 

групи невірогідно перевищувала контрольну групу на 3,0 %. У період з 40 до 60 

доби встановлено найбільший приріст маси тіла самиць I (невірогідно) і II (p<0,05; 

p<0,01) дослідних груп (105–120 %), порівняно з тваринами контрольної групи. Ці 

дані вказують на більше виражену анаболічну дію малих (10 і 20 мкг) доз Ge 

цитрату у самиць щурів в період фізіологічного і статевого дозрівання, ніж великої 

(Ge 200 мкг/кг м. т.). 

Аналіз результатів досліджень динаміки маси тіла щуренят F2 у ранній 

постнатальний період онтогенезу, отриманих від самиць покоління F1, вказує на 

вірогідно виражені відмінності їх показників в ІІ і ІІІ групах на першу добу після 

народження (табл. 3.33).  

Зокрема, маса тіла щуреняти на першу добу в самиць ІІ групи, яким 

випоювали Ge у дозі 20 мкг/кг маси тіла, становила 6,8 г і перевищувала цей 

показник у контрольній групі на 11,5 % (p<0,05). Ці дані свідчать про стимулюючий 

вплив Ge у дозі 20 мкг на ріст і розвиток плодів у самиць ІІ дослідної групи F1, 

оскільки кількість приплоду у цих групах суттєво не відрізнялася. 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. Однак у самиць ІІІ групи 

цей показник становив 5,4 г (88,5 %) і був меншим від контролю на 0,7 г (p<0,05). 

Маса щуренят у самиць І групи, яким випоювали Ge у дозі 10 мкг, була більшою 

лише на 1,6 %, що відповідало статистичному відхиленню середнього значення 

показника. На 5 і 7 доби постнатального розвитку середня маса щуренят в І групі 

зберігалася в межах величин контрольної групи, у той час як у ІІ групі була більшою 

на 8,5 і 9,8 % відповідно.  
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Таблиця 3.33 

Динаміка маси тіла щуренят у поколінні F2 першого приплоду у підсисний 

період за дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Вік 

тварин, 

доба 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =38 

дослідні – доза Ge 

I – Ge 10 

мкг/кг м. т., 

n =41 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n =60 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т., 

n =44 

1 
маса тіла, г 6,1±0,17 6,2±0,14 6,8±0,21* 5,4±0,27* 

% від контролю 100,0 101,6 111,5 88,5 

5 
маса тіла, г 10,6±0,41 10,5±0,6 11,5±0,53 10,2±0,29 

% від контролю 100 99,0 108,5 96,2 

7 
маса тіла, г 13,2±0,37 13,5±0,25 14,5±0,59 12,5±0,5 

% від контролю 100,0 103,0 109,8 94,7 

14 
маса тіла, г 23,2±1,05 23,4±1,1 22,8±0,84 22,5±0,55 

% від контролю 100,0 100,9 98,3 97,0 

27 
маса тіла, г 55,4±2,6 56,8±0,05 53,8±1,72 57,7±1,80 

% від контролю 100,0 102,5 97,1 104,1 

37 
маса тіла, г 96,53 ±1,28 90,8±2,92* 94,57±0,92 99,98±1,64 

% від контролю 100,0 94,1 98,7 103,6 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

У тварин ІІІ групи показники маси тіла порівняно до контролю в цей період 

зменшилися і становили 96,2 і 94,7 % відповідно. Це може вказувати на недостатню 

молочність самиць цієї групи, оскільки плодючість їх була найвищою – 11 щуренят, 

тоді як у контролі 9,4, а І, ІІ групах – 10,5 і 10 щуренят. На 14 добу росту й розвитку 

маса тіла щуренят І групи суттєво не відрізнялася від контролю, а ІІІ і ІV груп 

виявляла тенденцію до зменшення на 2 – 3 %. Суттєвих міжгрупових відмінностей в 

показниках маси тіла щуренят на 27 і 37 доби росту не встановлено. Однак 

встановлено не вірогідне підвищення маси тіла у тварин ІІІ групи на 4,1 і 3,6 % 

відповідно порівняно до контролю. На 37 добу характерним є зниження на 5,9 % 
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(p<0,05) маси тіла у щуренят І групи порівняно з контрольною групою, що є також 

нижчим показником, ніж у ІІ і ІІІ групах.  

Розподіл щуренят на статеві підгрупи – самці і самиці, у період їх відлучення 

від матерів (на 37 добу росту і розвитку), вказує на вищі показники їх маси тіла у 

обох статей тварин ІІІ групи порівняно з контролем на тлі найнижчих величин у 

тварин І групи (табл. 3.34, 3.35).  

У самців F2 І групи маса тіла зберігалася незначно нижчою, крім 67 доби, від 

рівня контрольної групи, проте вірогідних змін не встановлено.  

У самиць F2 І групи від 47 доби і до запліднення встановлено стабільно вищі 

показники їх маси тіла на 21,8 – 10,9 %, або в середньому на 15,7 % (p<0,01; 

p<0,001) порівняно з контролем.  

У самців F2 ІІ групи, яким випоювали Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., встановлено 

більш виражені зміни на 47 і 137 доби, маса тіла яких була вищою відповідно на 

15,5 та 18,4 % з вірогідною різницею. 

У той час як у самиць F2 ІІ групи встановлено вищі показники маси тіла щодо 

тварин контрольної групи протягом всього часу проведення досліду, однак 

статистично вірогідні відхилення на 22; 9; 6; 8 та 5 % встановлено на 47, 67, 77, 87 та 

107 доби відповідно.  

Маса тіла у самців і самиць ІІІ дослідної групи, яким застосовували Ge у дозі 

200 мкг/кг м. т., порівняно з контрольними тваринами змінювалася не однаково і 

залежала від статі. Зокрема, маса тіла самців дослідних груп протягом всього 

періоду досліду, окрім 37 доби, була нижчою від контролю з вірогідною різницею 

на 57, 67, 77, 87 та 97 доби відповідно на 16, 9, 15, 12 та 14 %.  

Отже, тривале випоювання Ge цитрату у різних дозах самицям щурів F1 та їх 

приплоду F2 характеризувалося міжгруповими відмінностями показників маси тіла 

новонароджених щуренят в окремі періоди їх росту та розвитку у молочний 

(підсисний) період, а також після відлучення. 
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Таблиця 3.34 

Динаміка маси тіла самців у поколінні F2 першого приплоду після відлучення 

за дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Вік 

тварин, 

(доба) 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =13 

дослідні – доза Ge 

I – Ge 10 

мкг/кг м. т.,  

n =23 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n =28 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т., 

n =24 

37 
маса тіла, г 100,4±1,97 92,8±4,1 97,5±1,63 104,8±4,0 

 % від контролю 100,0 92,4 97,1 104,4 

47 
маса тіла, г 136,7±3,84 133,5±4,06 157,9±4,59** 125,9±4,91 

 % від контролю 100,0 97,7 115,5 92,1 

57 
маса тіла, г 184,6±5,15 173,6±6,05 174,1±3,85 155,0±4,38** 

 % від контролю 100,0 94,0 94,3 84,0 

67 
маса тіла, г 203,5±8,60 222,9±11,70 195,2±5,01 183,6±4,30* 

 % від контролю 100,0 109,5 95,9 90,2 

77 
маса тіла, г 230,4±6,70 225,7±7,27 215,7±6,40 195,0±4,58*** 

 % від контролю 100,0 98,0 93,6 84,6 

87 
маса тіла, г 251,1±11,27 244,3±5,61 244,0±7,16 220,0±5,43** 

 % від контролю 100,0 97,3 97,2 87,6 

97 
маса тіла, г 263,3±11,06 249,3±7,35 265,2±5,91 226,8±6,58** 

 % від контролю 100,0 94,7 100,7 86,1 

107 
маса тіла, г 278,3±11,61 267,9±8,16 282,9±6,78 255,0±7,36 

 % від контролю 100,0 96,3 101,7 91,6 

117 
маса тіла, г 288,3±10,77 285,0±9,88 285,3±6,31 275,0±6,18 

 % від контролю 100,0 98,9 99,0 95,4 

127 
маса тіла, г 306,3±12,56 – 312,8±16,71 293,2±5,53 

 % від контролю 100,0  102,1 95,7 

137 
маса тіла, г 315,6±13,21 – 373,7±17,37* 307,7±5,32 

 % від контролю 100,0  118,4 97,5 

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

групи.  

Встановлено однаково спрямований вплив Ge цитрату у застосованих дозах у 

самців і самиць в перші 10 діб після відлучення з вираженими віковими і статевими 

відмінностями у періоді 57–127 діб росту й розвитку.  
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Таблиця 3.35  

Динаміка маси тіла самиць у поколінні F2 першого приплоду в період після 

відлучення і до запліднення за дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Вік 

тварин, 

доба 

Показники 

Група 

контрольна, 

n=25 

дослідні – доза Ge 

I – Ge 10 мкг/кг 

м. т. n =18 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т. 

n=32 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т. 

n=20 

37 
маса тіла, г 92,2±1,2 88,75±3,3 91,48±1,07 99,85±2,62 

 % від контролю 100,0 96,3 99,2 108,3 

47 
маса тіла, г 110,3±1,61 134,38±3,71*** 134,69±3,34*** 112,8±2,66 

 % від контролю 100,0 121,8 122,1 102,3 

57 
маса тіла, г 147,0±1,45 163,00±5,99 ** 149,83±2,82 145,35±3,38 

 % від контролю 100,0 110,9 101,9 99,0 

67 
маса тіла, г 150,1±2,25 180,00±4,76*** 164,03±3,21* 175,88±2,82*** 

 % від контролю 100,0 119,9 109,3 117,2 

77 
маса тіла, г 166,9±2,25 200,63±3,83*** 177,58±2,86* 183,24±3,43** 

 % від контролю 100,0 120,2 106,4 109,8 

87 
маса тіла, г 174,9±2,22 210,63±5,21*** 188,83±3,81* 187,06±3,56 

 % від контролю 100,0 120,4 108,0 107,0 

97 
маса тіла, г 189,0±2,6 214,38±4,48** 193,71±3,37 199,41±2,74 

 % від контролю 100,0 113,4 102,5 105,5 

107 
маса тіла, г 195,59±5,06 222,50±6,12** 205,9±3,89* 203,82±3,8* 

 % від контролю 100,0 113,8 105,3 104,2 

117 
маса тіла, г 192,89±4,18 223,13±5,59** 207,42±4,58 212,86±3,9** 

 % від контролю 100,0 115,7 107,5 110,4 

127 
маса тіла, г 194,79±4,61 223,75±4,3** 211,8±4,49 214,64±3,94 

 % від контролю 100,0 114,9 108,7 110,2 

137 
маса тіла, г 201,92±5,17 227,5±5,51** 206,67±5,87 220,71±3,74** 

 % від контролю 100,0 112,7 102,4 109,3 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  
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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 (табл. 3.36). 

Таблиця 3.36 

Динаміка маси тіла щуренят у поколінні F2 другого приплоду в підсисний 

період за дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Вік 

тварин, 

доба 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =27 

дослідні – доза Ge 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n =30 

IIІ – Ge 200 

мкг/кг м. т.,  

n =36 

1 
маса тіла, г 6,67±0,12 6,51±0,16 6,1±0,01*** 

 % від контролю 100,0 97,6 91,5 

5 
маса тіла, г 12,01±0,23 10,13±0,21*** 11,22±0,20 

 % від контролю 100,0 84,3 93,4 

7 
маса тіла, г 14,1±0,25 12,08±0,24*** 14,04±0,13 

 % від контролю 100,0 85,7 99,6 

14 
маса тіла, г 24,82±0,54 20,21±0,26*** 23,0±0,20*** 

 % від контролю 100,0 81,4 92,7 

27 
маса тіла, г 55,86±1,0 54,98±1,40 52,87±1,01 

 % від контролю 100,0 98,4 94,7 

37 
маса тіла, г 97,8±1,69 95,3±1,59 96,0±1,56 

 % від контролю 100,0 97,4 98,2 

Примітка. *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Встановлено нижчу масу потомства у обох дослідних групах щурів як на 

першу добу після народження, так і протягом 37 діб росту і розвитку. У щуренят ІІ 

групи, матері яких отримували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., на 5, 7 та 14 доби 

спостерігали вірогідно меншу масу тіла відповідно на 15,6, 14,3 і 18,6 % (p<0,001) 

порівняно до контрольної групи тварин. У ІІІ групі (Ge 200 мкг/кг м. т.) вірогідно 

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

8,5 та 7,3 %. У інші періоди росту і розвитку в цій групі прослідковувалась лише 

тенденція до зменшення маси тіла щуренят F2.У щуренят F2 ІІ і ІІІ груп під час 

відлучення від матерів на 37 добу росту маса тіла зберігалася незначно нижчою від 

рівня контрольної групи. Однак у самців і самиць обох дослідних груп, порівняно з 
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контрольними тваринами маса тіла змінювалася не однаково і також залежала від 

статі як у щуренят 1-го приплоду (табл. 3.37, 3.38).  

Таблиця 3.37 

Динаміка маси тіла самців у поколінні F2 другого приплоду після відлучення за 

дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Вік 

твари

н, 

доба 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =12 

дослідні – доза Ge 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., n 

=14 

IIІ – Ge 200 

мкг/кг м. т., n 

=16 

37 
маса тіла, г 98,75±3,15 99,55±2,4 101,88±2,11 

 % від контролю 100,0 100,8 103,2 

47 
маса тіла, г 141,25±3,75 138,31±3,67 142,5±2,69 

 % від контролю 100,0 97,9 100,9 

57 
маса тіла, г 187,5±1,44 175,77±5,43 169,38±5,28 

 % від контролю 100,0 93,7 90,6 

67 
маса тіла, г 225,0±7,07 214,62±6,06 201,56±4,87* 

 % від контролю 100,0 95,4 89,6 

77 
маса тіла, г 260,0±8,4 234,61±6,71 236,88±5,36 

 % від контролю 100,0 90,2 91,1 

87 
маса тіла, г 261,0±8,75 238,85±7,54 248,75±5,17 

 % від контролю 100,0 91,5 95,3 

97 
маса тіла, г 266,25±10,48 254,62±6,92 272,86±6,77 

 % від контролю 100,0 95,6 102,5 

107 
маса тіла, г 275,00±8,4 264,23±6,88 287,76±8,1 

 % від контролю 100,0 96,1 104,6 

117 
маса тіла, г 309,25±7,5 292,69±8,71 302,86±8,48 

 % від контролю 100,0 94,0 97,3 

127 
маса тіла, г 312,30±5,59 291,73±17,19 310,00±11,48 

 % від контролю 100,0 93,4 99,3 
Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

У період фізіологічного дозрівання самців ІІ групи з 37 і до 127 доби 

встановлено тенденцію до нижчої інтенсивності росту щодо тварин контрольної 

групи. Доза Ge 200 мкг/кг м. т. зумовлювала меншу інтенсивність росту самців, 

однак на 47 добу показник маси тіла тварин III дослідної і контрольної груп 

зберігався на однаковому рівні, а на 97 та 107 доби, був вищим на 2,5 і 4,6 %.   
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Таблиця 3.38 

Динаміка маси тіла самиць у поколінні F2 другого приплоду в період після 

відлучення і до запліднення за дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Вік 

тварин, 

доба 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =15 

дослідні – доза Ge 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т.,  

n =16 

IIІ – Ge 200 

мкг/кг м. т.,  

n =20 

37 
маса тіла, г 91, 8±1,31 92,6±1,37 91,1±1,16 

 % від контролю 100,0 105,2 105,8 

47 
маса тіла, г 111,4±2,71 119,3±2,5* 121,3±2,16** 

 % від контролю 100,0 107,1 108,9 

57 
маса тіла, г 146,0±2,65 141,6±3,9 145,0±2,23 

 % від контролю 100,0 97,0 99,3 

67 
маса тіла, г 151,1±3,27 165,7±4,42* 171,3±1,87*** 

 % від контролю 100,0 109,7 113,4 

77 
маса тіла, г 167,4±3,41 177,8±3,76 184,4±2,42*** 

 % від контролю 100,0 106,2 110,1 

87 
маса тіла, г 175,2±4,48 178,1±3,71 185,5±2,39 

 % від контролю 100,0 101,6 105,9 

97 
маса тіла, г 188,9±5,11 190,0±5,22 207,8±2,7** 

 % від контролю 100,0 100,6 110,0 

107 
маса тіла, г 196,0±6,28 192,0±4,33 201,8±2,63* 

 % від контролю 100,0 97,7 102,7 

117 
маса тіла, г 193,3±5,16 201,9±5,83 214,7±5,01** 

 % від контролю 100,0 104,4 111,2 

127 
маса тіла, г 195,3±5,61 200,0±5,80 221,2±3,76** 

 % від контролю 100,0 102,4 113,3 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Аналіз результатів динаміки маси тіла самиць F2 другого приплоду вказує на 

стимулюючий вплив Ge цитрату на інтенсивність їх росту. У десятидобовий період 

(з 37 до 47 доби) цей показник у самиць II групи становив 107,1 % (p<0,05) від 

величини у контрольній групі, у той час як у III групі зберігався на рівні 108,9 % 

(p<0,01). На 57 добу відмінності між показниками маси тіла самиць II дослідної та 

контрольної груп становили 3 % або 97 % від контролю. У тварин III групи маса тіла 

в цей віковий період не відрізнялася (99,3 %) від її величини у контрольній групі. 
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Інтенсивність росту самиць II та III дослідних груп в період 57 – 67 доби зросла і 

становила відповідно 109,7 (p<0,05) та 113,4 % (p<0,001) від контрольної групи. 

Відзначені вірогідні різниці маси тіла тварин дослідних і контрольної груп 

зберігалися і на 77 добу росту та розвитку організму і становили 106,2 % і 110,1 % 

(p<0,001) порівняно до контролю. У наступний віковий період (77–87 доби) 

встановлено зменшення міжгрупових відмінностей показників маси тіла у самиць II 

та III дослідних і контрольної груп до 1,6 та 5,9 %. Вказана тенденція зберігалася 

для цих дослідних груп у вікові періоди 87–97 (100,6 % і 110,0 % (p<0,001) та 97–

107 діб (тільки для III групи – 102,7 %). Маса тіла самиць II дослідної групи на 107 

добу постнатального онтогенезу становила 97,7 % від показника контрольної групи. 

Ці дані можуть вказувати на зниження метаболічної активності Ge цитрату у вікові 

періоди 77–107 доби, що, очевидно, зумовлено особливістю функціонування 

організму самиць щурів у період завершення статевого дозрівання цих тварин. 

Характерно, що застосована в III групі доза (Ge 200 мкг/кг м. т.) зберігала 

позитивний вплив на інтенсивність росту самиць щурів у вказані періоди на вищому 

рівні, ніж доза Ge 20 мкг/кг м. т. у III групі. Це підтверджується незначними 

міжгруповими відмінностями маси тіла самиць у II групи на 117 і 127 доби росту 

(104,4 % і 102,4 % і 102,4 відповідно). Тоді як маса тіла самиць III дослідної групи 

була більшою від її величини у тварин контрольної груп на 11,1 % (p<0,01) і 13,3 % 

(p<0,01).  

Аналіз результатів динаміки маси тіла щуренят F3 покоління вказує на 

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

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

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

контрольної групи. У ІІІ групі (Ge 200 мкг/кг м. т.) прослідковувалась лише 

тенденція до збільшення маси тіла щуренят F3, крім 37 доби, де відзначена 

вірогідна різниця щодо контрольної групи, що становила 7  % (табл. 3.39). Вищі 

(p<0,001, p<0,05) показники маси тіла щуренят дослідних груп зберігались також у 

період відлучення на 37 добу життя як у самців, так і самиць. Слід відмітити 
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позитивний дозозалежний вплив Ge цитрату у різних дозах на динаміку маси тіла 

самців F3 покоління у наступні періоди росту після відлучення. 

Таблиця 3.39  

Динаміка маси тіла щуренят у поколінні F3 у підсисний період за дії Ge 

цитрату в різних дозах, M ± m 

Вік 

тварин, 

доба 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =36 

дослідні – доза Ge 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n =41 

IIІ – Ge 200 

мкг/кг м. т.,  

n =73 

1 
маса тіла, г 5,7±0,06 7,0±0,07*** 6,0±0,11 

% від контролю 100,0 122,8 105,3 

5 
маса тіла, г 9,3±0,14 11,0±0,15*** 9,5±0,16 

% від контролю 100,0 118,3 102,2 

7 
маса тіла, г 11,5±0,22 14,0±0,2 12,2±0,2 

% від контролю 100,0 121,7 106,1 

14 
маса тіла, г 22,0±0,33 24,3±0,49*** 21,0±0,35 

% від контролю 100,0 110,5 95,5 

27 
маса тіла, г 54,2±0,79 55,9±1,77 52,3±0,71 

% від контролю 100,0 103,1 96,5 

37 
маса тіла, г 79,6±1,0 100,6±2,40*** 85,2±1,80* 

% від контролю 100,0 126,4 107,0 

Примітка. * - р < 0,05; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної 

групи.  

 

Випоювання Ge цитрату у дозі Ge 20 мкг зумовлювало вірогідне збільшення 

маси тіла самців щурів ІІ групи протягом 40 діб (37–77 доби), а також на 117 добу. У 

тварин ІІІ групи маса тіла була вищою протягом всього періоду досліджень від 47 до 

147 доби (p<0,001) порівняно до контрольної групи (табл. 3.40).  

У поколінні F3, за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., у самиць встановлено 

нижчу інтенсивність росту, ніж у самців, на відміну від цих величин у поколінні F1 і 

F2 (табл. 3.41). У перші 20 діб після відлучення щуренят від матері маса тіла 
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самиць F3 була вищою щодо контрольної групи на 25,1 % (p<0,001) на 37 добу і 

17,8 % (p<0,001) – на 47 добу.  

Таблиця 3.40  

Динаміка маси тіла самців у поколінні F3 після відлучення за дії Ge цитрату в 

різних дозах, M ± m 

Вік 

тварин, 

доба 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =19 

дослідні – доза Ge 

II – Ge 20 мкг/кг 

м. т., n =21 

IIІ – Ge 200 

мкг/кг м. т., n =35 

37 
маса тіла, г 81,4±0,82 103,6±3,5*** 88,1±2,55 

 % від контролю 100,0 127,3 108,2 

47 
маса тіла, г 117,1±3,5 132,7±4,82* 131,9±2,96** 

 % від контролю 100,0 113,3 112,6 

57 
маса тіла, г 135,0±3,89 151,5±6,28* 157,4±3,46*** 

 % від контролю 100,0 112,2 116,6 

67 
маса тіла, г 149,6±5,23 175,9±8,20** 188,0±3,15*** 

 % від контролю 100,0 117,6 125,7 

77 
маса тіла, г 156,8±4,59 193,2±10,07** 229,2±5,11*** 

 % від контролю 100,0 123,2 146,2 

87 
маса тіла, г 186,7±5,27 197,3± 10,45 257,4±6,33*** 

 % від контролю 100,0 105,7 137,9 

97 
маса тіла, г 201,8±9,90 221,8±9,92 270,8±6,08*** 

 % від контролю 100,0 109,9 134,2 

107 
маса тіла, г 202,9±7,68 225,9±10,87 280,9±7,49*** 

 % від контролю 100,0 111,3 138,4 

117 
маса тіла, г 196,1±8,06 230,0±12,11* 296,7±7,87*** 

 % від контролю 100,0 117.3 151,3 

127 
маса тіла, г 200,7±7,22 – 285,0±8,95*** 

 % від контролю 100,0  142 

137 
маса тіла, г 205,0±10,52 – 270,6±8,48*** 

 % від контролю 100,0  132 

147 
маса тіла, г 203,9±7,53 – 283,1±9,11*** 

 % від контролю 100,0  138 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.   
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Таблиця 3.41 

Динаміка маси тіла самиць у поколінні F3 в період після відлучення і до 

запліднення за дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Вік 

тварин, 

доба 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =17 

дослідні – доза Ge 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., n 

=20 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т., n 

=37 

37 
маса тіла, г 77,5±1,8 97,00±2,9*** 82,36±2,53 

 % від контролю 100,0 125,1 106,3 

47 
маса тіла, г 104,17±3,63 122,67±3,61** 118,14±2,37 

 % від контролю 100,0 117,8 113,4 

57 
маса тіла, г 129,58±2,85 134,00±3,99 135,56±2,57 

 % від контролю 100,0 103,4 104,6 

67 
маса тіла, г 150,83±5,4 146,0±4,1 158,33±3,03 

 % від контролю 100,0 96,8 105,0 

77 
маса тіла, г 163,75±4,04 159,67±4,5 169,17±3,7 

 % від контролю 100,0 97,5 103,3 

87 
маса тіла, г 181,67±3,23 160,0±4,1** 177,36±3,45 

 % від контролю 100,0 88,1 97,6 

97 
маса тіла, г 187,92±7,03 178,33±4,4 188,09±2,59 

 % від контролю 100,0 94,9 100,1 

107 
маса тіла, г 194,58±4,9 160,67±4,63** 182,92±2,29* 

 % від контролю 100,0 82,6 94,0 

117 
маса тіла, г 185,42±4,86 165,0±5,94* 190,32±3,14 

 % від контролю 100,0 89,0 102,6 

127 
маса тіла, г 192,92±4,83 189,0±5,62 188,87±4,21 

 % від контролю 100,0 98,0 97,9 

137 
маса тіла, г 200,00±5,34 188,5±8,06 197,14±5,31 

 % від контролю 100,0 92,4 98,6 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Протягом наступної декади, на 57 добу, прослідковувалась лише тенденція до 

збільшення маси тіла тварин на 3,4 %. У наступний період фізіологічного розвитку, 
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з 67 доби і до кінця досліду інтенсивність росту самиць зберігалась на нижчому 

рівні, ніж у тварин контрольної групи і коливалася в межах від 2 до 12 %. 

У наступний період фізіологічного розвитку, з 67 доби і до кінця досліду 

інтенсивність росту самиць зберігалась на нижчому рівні, ніж у тварин 

контрольної групи і коливалася в межах від 2 до 12 %. Щодо самиць III дослідної 

групи, яким випоювали Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., то протягом перших 40 діб після 

відлучення встановлено тенденцію до збільшення їх маси тіла порівняно з 

контрольною групою. За період наступних двох декад встановлено незначні 

коливання показників маси тіла самиць ІІІ групи і на 107 добу встановлено вірогідне 

зменшення інтенсивності їх росту на 6 %.  

У віковому періоді з 107 до 127 доби маса тіла самиць цієї групи зберігалась, з 

незначними коливаннями, була на рівні тварин контрольної групи. 

Отже, випоювання щурам F1, F2, F3 Ge цитрату впродовж раннього 

постнатального розвитку, статевого та фізіологічного дозрівання, зумовлює 

дозозалежні відмінності його впливу на процеси росту їх організму, що 

характеризуються вірогідними різницями показників маси тіла, а також відносних 

величин її приросту в окремі вікові та фізіологічні періоди і виявляють неоднакове 

спрямування у самців і самиць. 

 

3.2.2 Гематологічні показники самців щурів за дії Ge цитрату в різних 

дозах 

Аналіз отриманих результатів досліджень вказує на певні відмінності впливу 

щоденного випоювання Ge цитрату на морфологічні показники крові організму 

щурів-самців F2. Так у тварин, які отримували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. вміст 

гемоглобіну був нижчий від контролю на 15 % (p<0,05). У тварин, яким випоювали 

високу дозу Ge 200 мкг/кг м. т., встановлено незначне зменшення щодо контролю 

вмісту гемоглобіну, що становило 4,2 % (табл. 3.42).  

Для функціональності червоних клітин крові ключове значення має наповнення 

гемоглобіном еритроцита. Така насиченість залізовмісного білка всередині кров'яних 

тілець дозволяє ефективно виконувати функції газообміну. Ця характеристика має 
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важливе діагностичне значення, тому вона є невід'ємною складовою частиною 

загального клінічного аналізу крові. У тварин II дослідної групи, яким давали малу 

дозу Ge, встановлено зниження середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на 

4,9 % (p<0,05) від контролю, а також зниження на 11 % середнього вмісту 

гемоглобіну в еритроциті. 

Таблиця 3.42 

Морфологічні показники крові щурів-самців у поколінні F2 за дії Ge цитрату в 

різних дозах, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n=6) 

дослідні 

II – Ge 20 мкг/кг 

м. т. (n=7) 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т. 

(n=6) 

Еритроцити, Т/л 7,030,22 6,800,16 7,040,12 

Гемоглобін, г/л 162,806,65 138,304,23* 155,906,40 

Гематокрит, л/л 0,430,01 0,420,01 0,430,01 

Середня концентрація 

гемоглобіну в 

еритроциті, % 
38,250,49 33,350,86* 36,040,96 

Середній вміст 

гемоглобіну в еритроциті, 

пг 
22,902,79 20,380,89 21,481,04 

Середній об'єм 

еритроцита, мкм3 
59,881,28 61,132,04 61,380,81 

Лейкоцити, Г/л 10,10±0,95 9,90±2,00 7,30±1,20 

Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
28,50±1,26 25,00±2,08 25,20±0,49* 

Лімфоцити, % 63,50±0,96 71,00±1,29** 68,4±1,17* 

Моноцити, % 2,50±0,50 2,00±0,82 2,40±0,75 

Еозинофіли, % 5,00±0,60 2,00±0,82* 4,00±0,90 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Спостерігалася тенденція до зниження показників білих клітин крові у тварин 

обох дослідних груп порівняно з цими показниками у тварин контрольної групи. 

Кількість лейкоцитів в крові тварин II групи була меншою на 2 %, а III – на 27 %. 

Між дослідними і контрольною групами встановлено різницю і в показниках 
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лейкограми: статистично значуще збільшення лімфоцитів і зниження еозинофілів у 

тварин II групи на тлі підвищення лімфоцитів і зниження нейтрофілів – у тварин III 

групи. 

У щурів-самців F2, яким випоювали з водою Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., 

встановлено статистично значуще зменшення вмісту гемоглобіну в крові, а також 

середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті порівняно з тваринами контрольної 

групи. 

У тварин обох дослідних груп спостерігалася тенденція до зниження показників 

білих клітин крові щодо показників тварин контролю. Встановлено різницю в 

показниках лейкограми з статистично значущим підвищенням лімфоцитів у тварин, 

яким випоювали Ge цитрат, а також зниженням еозинофілів у тварин другої 

дослідної групи і нейтрофілів – у тварин третьої групи. 

Аналіз одержаних результатів досліджень вказує на певні відмінності 

біологічного впливу щоденного випоювання Ge цитрату на організм самців щурів F3, 

зокрема на морфологію крові. Так, у тварин яким давали Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. 

вміст гемоглобіну є вищим щодо контролю на 21 % (p<0,05), проте у тварин, яким 

випоювали Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. вміст гемоглобіну є аналогічним, як у тварин 

контрольної групи (табл. 3.43).  

Для функціональності еритроцитів ключове значення має наповнення 

гемоглобіном еритроцита. Така насиченість залізовмісного білка всередині 

кров’яних тілець дозволяє ефективно виконувати функції газообміну. У тварин 

дослідних груп не виявлено різниці у середній концентрації гемоглобіну в 

еритроциті та середньому вмісті гемоглобіну в еритроциті щодо тварин контрольної 

групи, однак встановлено вірогідне зменшення середнього об'єму еритроцитів у 

крові тварин обох дослідних груп: у першій – на 16,8 % (p<0,05), у другій – 6,6 % 

(p<0,05).  

Кількість лейкоцитів у крові тварин обох дослідних груп не виявляла вірогідних 

змін щодо контрольних тварин. Однак встановлено відмінності лейкограми між 

дослідними і контрольною групами з статистично значущим підвищенням відсотків 

лімфоцитів у щурів І дослідної групи на 3,8 % (p<0,05), у ІІ – 9,5 % (p<0,01) та 
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моноцитів у І – на 2,8 % (p<0,05), у ІІ – 4,5 % (p<0,01) і зниження еозинофілів у І – 

на 3,7 % (p<0,01), у ІІ – на 4,0 % (p<0,01). Щодо сегментоядерних нейтрофілів, то 

встановлено вірогідне зниження цього показника у тварин, яким застосовували 

більшу дозу Ge цитрату на 10,5 % та тенденцію до зниження у тварин, яким 

застосовували меншу дозу Ge цитрату – на 2,5 % (p<0,01). 

Таблиця 3.43 

Морфологічні показники крові самців щурів у поколінні F3 за дії Ge цитрату  

в різних дозах, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n=5) 

дослідні 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., n=5 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т., n=5 

Еритроцити, Т/л 7,030,22 8,490,038** 7,030,07 

Гемоглобін, г/л 162,806,65 164,331,86 142,002,00 

Гематокрит, л/л 0,430,01 0,420,23 0,390,35 

Середня концентрація 

гемоглобіну в  

еритроциті, % 
38,250,49 38,770,52 36,570,43 

Середній вміст гемоглобіну в 

еритроциті, пг 
22,902,79 19,370,33 20,370,33 

Середній об'єм еритроцита, 

мкм3 
59,881,28 49,800,40** 55,900,00* 

Лейкоцити, Г/л 10,10±0,95 7,47±1,57 11,10±10,60 

Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
28,50±1,26 26,00±1,16 18,00±2,00** 

Лімфоцити, % 63,50±0,96 67,30±0,67* 73,00±1,00** 

Моноцити, % 2,50±0,50 5,33±0,67* 7,00±1,00** 

Еозинофіли, % 5,00±0,60 1,33±0,67** 1,00±1,00** 

Базофіли, % - - - 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Отже, випоювання з водою Ge цитрату у період фізіологічного і статевого 

дозрівання щурів-самців F3 зумовлює зміни в червоних і білих клітинах крові 

тварин, зі збільшенням вмісту гемоглобіну за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. та 

зменшенням середнього об'єму еритроцита у крові тварин обох дослідних груп. За 

відсутності змін з боку кількості лейкоцитів у крові тварин дослідних груп 
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встановлено статистично значуще підвищення відсотку лімфоцитів та моноцитів і 

зниження еозинофілів. У тварин ІІ групи – вірогідне зниження сегментоядерних 

нейтрофілів. 

Проведені дослідження тривалого випоювання Ge цитрату протягом вагітності 

самиць щурів F0, росту і розвитку потомства F1, а також протягом року життя самців 

F2 дали можливість встановити, що серед п’яти контрольних тварин дожила до 

річного віку лише одна особина. З решти чотирьох: одна загинула у 8 місячному віці, 

одна – у 10, а дві – на 11 місяці життя. Серед тварин обох дослідних груп (по 5 

особин у кожній) загибелі за вказані періоди не встановлено. Отже, тривале 

випоювання щурам Ge цитрату забезпечило продовження тривалості їх життя в 

середньому на 15,4 %. 

Порівнюючи результати дослідних груп тварин з показниками чотиримісячних 

самців, яким випоювали такі ж дози Ge цитрату, встановлено, що у тварин, за впливу 

Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. отримано статистично значущі результати вищого числа 

еритроцитів на 16,2 % та гемоглобіну на 11,6 % (табл. 3.44). Також виявлено 

тенденцію до меншого об'єму еритроцитів в крові на 2,4 %. 

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті у однорічних тварин за обох 

концентрацій германійвмісної сполуки має невелику різницю, що перебуває в межах 

1,9 – 2,2 %, відносно значень чотиримісячних самців, яким давали відповідні дози 

Ge цитрату.  

Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті є вищою за впливу Ge цитрату 

в обох дозах, однак статистично вірогідною є лише за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., де 

відсоток від показника чотиримісячних самців, яким випоювали таку ж дозу 

досліджуваної сполуки, становить 13,9 %.  

Слід зазначити статистично вірогідні результати значень середнього об’єму 

еритроцитів у однорічних самців, де за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. цей показник 

є нижчим на 14,9 %, а за Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – на 8,8 % щодо відповідних груп, 

за дози германієвмісної сполуки у чотиримісячних самців. Лейкограма не має 

вірогідних різниць між даними однорічних самців II дослідної групи та показниками 

чотиримісячних тварин, яким випоювали таку ж дозу Ge цитрату.  
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Таблиця 3.44 

Морфологічні показники крові самців щурів у поколінні F2 у період 

застосування Ge цитрату в різних дозах, M ± m, n=4–5 

Показники 

Дослідні групи, вік 

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

чотири 

місяці 

дванадцять 

місяців 

чотири 

місяці 

дванадцять 

місяців 

Еритроцити, Т/л 6,80±0,16 7,90±0,23** 7,04±0,12 6,70±0,20 

Гемоглобін, г/л 138,30±4,23 154,3±2,2* 155,90±6,40 140,5±2,7 

Гематокрит, л/л 0,42±0,01 0,41±0,05 0,43±0,01 0,37±0,07** 

Середня концентрація 

гемоглобіну в 

еритроциті, % 

33,35±0,86 37,75±0,70** 36,04±0,96 38,2±0,7 

Середній вміст 

гемоглобіну в 

еритроциті, пг 

20,38±0,89 20,0±0,99 21,48±1,04 21,0±1,8 

Середній об'єм 

еритроцитів, мкм3 
61,13±2,04 52,0±1,4** 61,38±0,81 56,0±1,0** 

Лейкоцити, Г/л 9,90±2,00 10,0±0,26 7,30±1,20 8,25±2,0 

Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
25,00±2,08 28,5±1,8 25,20±0,49 32,0±0,8*** 

Лімфоцити, % 71,00±1,29 63,3±4,5 68,4±1,17 60,5±0,1** 

Моноцити, % 2,00±0,82 4,0±0 2,40±0,75 3,5±0,5 

Еозинофіли, % 2,00±0,82 4,0±1,2 4,00±0,90 4,0±0,8 

Базофіли, % -  -  
Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо 

чотиримісячних самців відповідних (ІІ і ІІІ) дослідних груп.  

 

Відзначена певна тенденція до збільшення відсотка моноцитів та еозинофілів 

(у два рази), нейтрофілів (на 3,5 %), і зменшення на 7,7 % лімфоцитів.  

У III групі тварин результати відсотків деяких з форм лейкоцитів мають 

статистично вірогідне підтвердження щодо показників чотиримісячних тварин, яким 

давали таку ж дозу германієвмісної сполуки, зокрема встановлено вищий відсоток 

нейтрофілів, на 6,8 од. та нижчий – лімфоцитів, на 7,9 од.  

Отже, порівнюючи отримані результати однорічних самців з показниками 

чотиримісячних тварин, яким давали такі ж дози Ge цитрату, встановлено вищу 

статистично значущу різницю у показниках їх крові. За нижчої дози досліджуваної 
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сполуки встановлено вищі: число еритроцитів, рівень гемоглобіну та середньої 

концентрації гемоглобіну в еритроциті. За вищої дози – нижчий показник 

гематокриту. У обох групах встановлено нижчий середній об’єм еритроцитів. 

Лейкограма самців II дослідної групи має вірогідні різниці, а III – встановлено 

вищий відсоток нейтрофілів та нижчий – лімфоцитів. 

 

3.2.3 Біохімічні процеси в організмі самців щурів за дії Ge цитрату в 

різних дозах 

Аналіз отриманих даних досліджень вказує на певні відмінності біологічного 

впливу щоденного випоювання Ge цитрату в застосованих дозах на організм щурів-

самців F2. Результати біохімічного аналізу крові тварин наведені в таблиці 3.45 

вказують, що в період застосування Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. в сироватці зменшується 

кількість Fe на 51,4 % (p<0,001) щодо тварин контрольної групи. За використання 

великої дози Ge цитрату (Ge 200 мкг/кг м. т.) концентрація заліза нижча на 28,1 % 

(p<0,01), ніж у тварин контрольної групи.  

Важливо було визначити, як це впливає на систему білок – трансферин, який 

відповідає за зв'язування Fe в крові і його транспортування. Загальна 

ферумзв’язуюча здатність сироватки крові у тварин II дослідної групи має тенденцію 

до зниження на 12,8 %, щодо контролю, тоді як у тварин III групи вона є вищою на 

28,8 % (p <0,01). У період застосування тваринам Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. 

встановлено тенденцію до збільшення залишкової ферумзв'язуючої здатності 

сироватки на 44,6 % щодо контролю, а за Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – ця здатність 

сироватки крові збільшується на 113,5 % (p <0,01). 

Для оцінки біологічної дії Ge цитрату важливим є також такий показник, як 

насичення трансферину – ступінь наявності в трансферинових комплексах ділянок 

для зв'язування Fe. У тварин, які отримували Ge цитрат відсоток насичення 

трансферину був нижчим від показника у тварин контрольної групи в 1,8 раза 

(p<0,01).  

Один з базових біохімічних показників, що показує стан білкового обміну в 

організмі, є рівень загального білка в крові. У період застосування Ge цитрату в обох 
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дозах вищевказаний показник є нижчим від тварин контрольної групи. 

Таблиця 3.45 

Біохімічні показники сироватки крові щурів-самців у поколінні F2 за дії Ge 

цитрату в різних дозах, M ± m, n=5 

Показники 

Група 

контрольна 

дослідні 

II – Ge  

20 мкг/кг м. т.  

III –Ge  

200 мкг/кг м. т. 

Сироватковий Fe, 

мкмоль/л 
55,98±4,13 27,23±0,35*** 40,24±0,90** 

ТІВС, мкмоль/л 93,7±5,02 81,68±1,04 120,7±2,69** 

UIBS, мкмоль/л 37,7±7,9 54,5±0,69 80,5±1,8** 

Коефіцієнт 

насичення 

трансферину, % 

60,64±6,83 33,33±0,05** 33,33±0,01** 

Альбуміни, г/л 31,00±1,38 40,20±1,04** 35,73±0,66* 

Глобуліни, г/л 45,53±1,28 36,90±3,10* 30,33±1,54*** 

А/Гк, ум.од.  0,68±0,04 1,11±0,11** 1,19±0,07*** 

Загальний білок, г/л  76,48±1,83 75,43±2,39 68,36±1,9* 

АлАТ, Од/л 104,20±5,70 79,18±4,89* 78,80±3,82* 

АсАТ, Од/л 236,1±7,80 221,03±13,10 193,90±5,38** 

ЛФ, Од/л 720,8±31,33 509,68±39,36 760,85±17,11 

Сечовина, ммоль/л 6,28±0,33 5,58±0,38 4,70±0,09* 

Креатинін, мкмоль/л 71,45±3,90 62,88±3,02 59,74±2,40* 

МСМ, ум.од 1,15±0,03 0,83±0,02*** 0,82±0,04*** 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Однак слід зазначити високу статистично вірогідну різницю цього показника, 

що становило 10,6 % щодо контролю за впливу Ge у дозі 200 мкг /кг маси тіла. 

Альбумін-глобуліновий коефіцієнт (А/Гк) у характеристиці білкового метаболізму є 

комплексним показником загальної активності катаболізму та анаболізму. Так, за 
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впливу Ge цитрату встановлено вірогідно значущо високі показники рівня 

альбумінів, де різниця щодо контролю становила в II дослідній групі – 29,7, у III – 

15,3 %. Рівень глобілінів у крові тварин дослідних груп мав статистично вірогідні 

нижчі значення щодо контролю, зокрема в II дослідній групі на 19,0, у III – 33,4 %. 

Виявлені відхилення вмісту альбумінів і глобулінів сироватки крові призвели до 

істотного збільшення альбуміно-глобулінового коефіцієнта за впливу Ge у дозі 20 

мкг/кг м. т. – на 63,2 %, а за Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – на 75,0 %. Зростання 

коефіцієнта спостерігається при переважанні анаболічних процесів над 

катаболічними. 

Вивчення активності амінотрансфераз в крові тварин є важливим фізіолого-

біохімічним тестом для оцінки стану внутрішніх органів. Якщо рівень АлАТ 

підвищується, ймовірно, виникає проблема з нирками, печінкою, легенями або 

підшлунковою залозою. У нашому випадку активність АлАТ в крові тварин обох 

дослідних груп була меншою на 24 % (p <0,05), ніж у тварин контрольної групи. 

Щодо АсАТ, то вона в більшій мірі сконцентрована в тканинах, і менше в сироватці. 

Найбільша активність даного ферменту сфокусована в серцевих, ниркових, м'язових 

тканинах, частина розташовується в нервових тканинах. У тварин, яким випоювали 

меншу дозу Ge, активність цього ензиму була на рівні контролю, а за дії високої 

концентрації активність АсАТ зменшувалася на 17,9 % (p <0,01). 

Слід також відзначити тенденцію до зниження в сироватці крові тварин II 

дослідної групи активності лужної фосфатази на 29,3 % щодо показників у 

контрольних тварин, і підвищення її у тварин III дослідної групи на 5,6 %. Зміни в 

активності ферментів можуть бути обумовлені інгібуючим впливом Ge цитрату на 

вивільнення цих ензимів клітинами печінки і кісткової тканини. 

Аналіз крові на вміст сечовини проводиться в першу чергу для визначення 

видільної здатності нирок. Підвищення її рівня в біохімічному аналізі крові свідчить 

про недостатню їх роботу. У тварин, яким випоювали з водою Ge цитрат рівень 

сечовини був нижчим від показників контрольної групи, зокрема за дії Ge у дозі 20 

мкг/кг м. т. – на 11,2 %, 200 мкг/кг м. т. – на 25,2 % (p <0,05). 

Креатинін є інтегральним показником роботи нирок і збільшення його рівня 
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може вказувати на порушення їх функції, в т. ч. на ниркову недостатність. У тварин 

обох дослідних груп рівень креатиніну був нижчим порівняно з контролем: в II 

дослідній групі на 12 %, III – на 16,2 % (p <0,05). 

При патологічних процесах, особливо їх тривалому перебігу, в біологічних 

рідинах організму накопичується значна кількість продуктів метаболізму, більшість з 

яких за молекулярної маси (МСМ) відноситься до середніх молекул, які 

несприятливо впливають на метаболічні процеси в організмі. Під впливом Ge 

цитрату вміст речовин середньої молекулярної маси в сироватці крові щурів-самців 

F2 обох дослідних груп менший, ніж у тварин контрольної групи: за застосування Ge 

у дозі 20 мкг/кг м. т. – на 27,8 % (p <0,001) , а 200 мкг/кг м. т. – на 28,7 % (p<0,001). 

Отже, тривале випоювання Ge цитрату у різних дозах зменшує кількість заліза в 

сироватці крові щурів-самців F2. У тварин другої дослідної групи спостерігається 

тенденція до зниження, однак у щурів, яким застосовували велику дозу Ge цитрату, 

встановлено статистично значуще збільшення загальної залізозв'язувальної 

здатності сироватки крові. У тварин обох дослідних груп встановлено збільшення 

залишкової залізозв'язуючої здатності сироватки і зменшення насичення 

трансферину Fe щодо показників контрольної групи. 

За використання Ge цитрату в обох дозах стан білкового обміну в організмі 

тварин змінюється. Відзначена перевага анаболічних процесів над катаболічними. 

Використання як малої, так і великої дози Ge цитрату, порівняно з тваринами 

контрольної групи, призводило до зменшення активності ферментів АлАТ, АсАТ, 

ЛФ, а також зниження рівня в крові сечовини, креатиніну та МСМ. 

Аналіз одержаних результатів досліджень вказує на певні відмінності 

біологічного впливу щоденного випоювання Ge цитрату на організм самців щурів F3, 

зокрема на біохімічні процеси в крові. Результати біохімічних досліджень крові 

тварин, що наведені в таблиці 3.46, вказують на певні відмінності величин окремих 

показників щодо тварин контрольної групи. За однакового рівня Fe в крові щурів 

дослідних і контрольної груп встановлено збільшення ТІВС у тварин II дослідної 

групи у 2,0 рази (p<0,05) щодо контролю. У тварин, яким застосовували велику дозу 

Ge цитрату загальна ферумзв'язувальна здатність трансферину є вищою від тварин 
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контрольної групи у 1,7 раза (p<0,05). Застосування малої дози Ge цитрату зумовлює 

збільшення залишкової зв’язувальної здатності сироватки крові у 3,5 раза (p<0,01) 

щодо контролю, а за використання вищої концентрації – у 2,5 раза (p<0,05). 

Таблиця 3.46 

Біохімічні показники сироватки крові самців щурів у поколінні F3 за дії  

Ge цитрату в різних дозах, M ± m, n= 5 

Показники 

Група 

контрольна 

дослідні 

II – Ge 20  

мкг/кг м. т. 

III – Ge 200  

мкг/кг м. т. 

Сироватковий Fe, 

мкмоль/л 
55,98±4,13 54,27±16,80 51,00±22,02 

ТІВС, мкмоль/л 93,7±5,02 184,8±32,30* 156,5±20,44* 

UIBS, мкмоль/л 37,7±7,9 130,5±17,00** 105,5±14,20* 

Коефіцієнт насичення 

трансферину, % 
60,64±6,83 29,36±3,97** 40,6±7,11 

Альбуміни, г/л 31,00±1,38 33,57±2,08 25,80±2,52 

Глобуліни, г/л 45,53±1,28 44,33±2,60 42,4±1,88 

А/Гк, ум.од. 0,68±0,04 0,78±0,09 0,61±0,03 

Загальний білок, г/л 76,48±1,83 77,9±0,6 67,87±4,66 

АлАТ, Од/л 104,2±5,70 44,5±6,10*** 79,2±5,80 

АсАТ, Од/л 236,1±7,80 183,2±18,10* 199,1±30,10 

ЛФ, Од/л 720,8±31,33 378,5±41,2** 467,6±21,85** 

Сечовина, ммоль/л 6,28±0,33 6,00±0,23 4,60±0,06** 

Креатинін, мкмоль/л 71,45±3,90 88,80±1,70* 61,93±1,11 

МСМ, ум.од. 1,15±0,03 1,02±0,01** 1,10±0,01 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

У крові тварин II дослідної групи відсоток насичення трансферину є нижчим від 

показників контрольної групи тварин у 2,1 раза (p<0,01), у тварин III дослідної групи 

зберігається тенденція до зменшення у 1,5 раза.   
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За застосування Ge цитрату рівень білка в сироватці крові тварин II дослідної 

групи мав тенденцію до підвищення на 1,9 % щодо контролю, а III – до зменшення 

на 11,3 %. 

Різниці рівнів альбумінів і глобулінів у сироватці крові тварин дослідних груп 

щодо контролю не мають статистично вірогідного підтвердження, однак 

встановлено тенденцію до вищого вмісту альбумінів на 8,3 % та зниження глобулінів 

на 2,6 % у тварин, яким давали Ge 20 мкг/кг м. т.  

У самців, за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., як альбумінова, так і глобулінова 

фракції мали тенденцію до зниження щодо контролю відповідно на 16,8 та 7,3 %. 

Відхилення співвідношення вмісту альбумінів і глобулінів сироватки крові щурів 

призвело до вищого значення А/Г коефіцієнта у тварин II дослідної групи на 14,7 % 

та зниження у III – на 10,3 %.  

Активність АлАТ у крові тварин обох дослідних груп зменшувалась: у тварин 

яким давали Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. – на 57,3 % (p<0,001), у тварин, яким 

випоювали більшу дозу Ge 200 мкг/кг м. т., – на 24 %. Щодо АсАТ, то у тварин, яким 

застосовували нижчу концентрацію Ge активність зменшилась на 22,4 % (p<0,05), а 

за дії вищої концентрації сполуки Ge встановлено тенденцію до її зменшення на 

15,7 %.  

Слід також відмітити статистично значущі результати активності лужної 

фосфатази у крові тварин обох дослідних груп щодо контрольних тварин: у тварин II 

дослідної групи встановлено зниження активності даного ферменту на 52,5 % 

(p<0,01), у тварин III дослідної групи – на 35,1 % (p<0,01).  

У тварин, яким випоювали з водою Ge цитрат рівень сечовини в крові є 

нижчим щодо показників контрольної групи: за Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. – на 4,5 %, а 

Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – на 26,8 % (p<0,01). 

Креатинін – остаточний продукт розпаду креатин-фосфату. Ця речовина 

утворюється в м’язах і виводиться через нирки. Оцінка дії Ge цитрату на організм 

щурів за цим показником свідчить, що у тварин II дослідної групи за тенденції до 

зниження рівня сечовини, встановлено підвищення вмісту креатиніну на 24,3 % 
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(p<0,05), у тварин III дослідної групи за зниження рівня сечовини спостерігаємо 

тенденцію до зниження й креатиніну на 13,3 %, щодо показників контролю.  

За впливу Ge цитрату вміст речовин середньої молекулярної маси в сироватці 

крові щурів обох дослідних груп менший, ніж у тварин контрольної групи за дії Ge у 

дозі 20 мкг/кг м. т. – на 11,3 % (p<0,01), а Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – відзначена 

тенденція до зниження на 4,3 %. 

Застосовані дози Ge цитрату зумовлюють неоднаковий біологічний вплив на 

організм самців щурів, що характеризується змінами в обміні заліза, активності 

ферментів АлАТ, АсАТ, ЛФ та рівня сечовини і креатиніну.  

Нижчий вміст речовин середньої молекулярної маси в сироватці крові самців 

F3 може вказувати на відсутність eндогенної інтоксикації та посилення 

імунобіологічної реакції, спричиненої Ge цитратом, особливо варто відзначити 

вплив нижчої його концентрації, оскільки результати мають статистично вірогідні 

відмінності щодо контролю. 

Дослідження впливу тривалого випоювання Ge цитрату на організм однорічних 

щурів-самців F2 вказує на те, що перебіг фізіологічних процесів має свої 

особливості. За відсутності інтактних тварин однорічного віку, проведено 

порівняння до показників чотиримісячних тварин, яким давали відповідні дози Ge 

цитрату. Аналіз результатів біохімічних досліджень крові піддослідних тварин 

наведені в таблиці 3.47.  

Дослідження вмісту Fe у сироватці крові однорічних щурів показують, що його 

обмін залежить від дози Ge цитрату. Так за впливу на організм нижчої концентрації 

германієвмісної сполуки, Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., в сироватці крові встановлено 

більший вміст Fe у 2,4 раза, ТІВС у 2,8 раза та UIBS у 3,0 раза, щодо 

чотиримісячних тварин, яким давали таку ж дозу Ge цитрату, і всі різниці мають 

статистично вірогідне підтвердження. За дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. встановлено 

статистично значуще зменшення вмісту Fe в 1,6 раза, ТІВС в 1,3 раза та UIBS в 1,5 

раза щодо чотиримісячних тварин, яким давали таку ж концентрацію досліджуваної 

сполуки.   
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Таблиця 3.47 

Біохімічні показники сироватки крові самців щурів у поколінні F2 за дії  

Ge цитрату в різних дозах, M ± m, n=5 

Показники 

Дослідні групи 

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

чотири 

місяці 

дванадцять 

місяців 

чотири 

місяці 

дванадцять 

місяців 

Сироваткове залізо, 

мкмоль/л 
27,23±0,35 66,5±5,5*** 40,24±0,90 27,7±3,5** 

ТІВС, мкмоль/л 81,68±1,04 227,9±5,3*** 120,7±2,69 92,1±7,1** 

UIBS, мкмоль/л 54,5±0,69 161,4±5,92*** 80,5±1,8 55,4±9,1* 

Коефіцієнт насичення 

трансферину, % 
33,33±0,01 29,2±2,22 33,33±0,06 33,33±0,04 

Альбуміни, 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 білок, 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. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо 

чотиримісячних самців відповідних (ІІ і ІІІ) дослідних груп.  

 

Порівнюючи з чотиримісячними самцями, яким давали відповідні дози Ge 

цитрату, то у тварин обох дослідних груп, яким виповнилося один рік, встановлено 

вірогідно значущі результати досліджених білкових фракцій на тлі незначної 

тенденції до зменшення рівня загального білка. Так, у крові самців прослідковується 

нижчий рівень альбумінів (у II групі – на 44,2, у III – на 21,6 %) та вищий глобулінів 

(у II групі – на 33,7, у III – на 30,2 %). Також значні відмінності є у 

альбумін/глобуліновому співвідношенні, цей показник є нижчим ніж у самців 

відповідних груп чотиримісячних самців на 58,6 %, за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т., та 40,34 % – за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. 
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Інтенсивність синтезу білкових компонентів залежить також від активності 

ферментних систем, тому важливим у дослідженні обміну протеїнів є вивчення 

активності амінотрансфераз у крові тварин. 

Порівняння активності ферментних систем однорічних самців з відповідними 

показниками чотиримісячних тварин вказує на неоднозначний вплив досліджуваної 

сполуки на організм старших щурів. Слід відмітити статистично значущі результати 

зменшення активності АсАТ у тварин II дослідної групи (на 23,8 %) та ЛФ у тварин 

III дослідної групи (на 43,6 %). Також встановлено значно меншу активність ЛФ (на 

22,7 %) у тварин, яким застосовували Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. 

Важливим діагностичним тестом, що характеризує не тільки стан білкового 

обміну, а й функціонування печінки і нирок є визначення концентрації сечовини в 

сироватці крові. У річних самців, яким випоювали Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. 

встановлено вірогідно вищий її рівень на 52,6 % щодо груп чотиримісячних тварин з 

відповідною концентрацією германієвмісної сполуки, що може вказувати на певні 

порушення в роботі нирок. У тварин, за дії вищої дози Ge цитрату, Ge 200 мкг/кг 

м. т., у цей віковий період встановлено лише тенденцію до вищого рівня сечовини. 

Також виявлено тенденцію до вищого рівня креатиніну в сироватці крові у самців 

обох дослідних груп, яким виповнився один рік. 

Щодо визначення в сироватці крові вмісту МСМ, то у однорічних самців II і III 

груп цей показник порівняно з чотиримісячними тваринами має вірогідні різниці: 

збільшення відповідно на 27,7 та 41,5 %. 

Отже, тривале випоювання Ge цитрату щурам протягом поколінь F0, F1 та 

самцям F2 до річного віку забезпечило продовження тривалості життя у тварин 

дослідних груп. 

Обмін Fe у сироватці крові однорічних щурів залежить від дози Ge цитрату. 

Так, за впливу на організм нижчої концентрації германієвмісного препарату, Ge у 

дозі 20 мкг/кг м. т., встановлено більший вміст Fe в сироватці крові, а також 

збільшення ТІВС та UIBS. За дії вищої концентрації германієвмісної сполуки, Ge у 

дозі 200 мкг/кг м. т., спостерігали зменшення вмісту в сироватці Fe та нижче 

значення ТІВС та UIBS. 
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Встановлено зміни білкового обміну у однорічних самців обох дослідних груп 

щодо показників чотиримісячних тварин, яким давали відповідні дози Ge цитрату, 

що характеризувалися нижчими рівнями в сироватці крові альбумінів, глобулінів та 

їх коефіцієнту, на тлі незначного зменшення рівня загального білка. У період 

застосування Ge цитрату спостерігається зниження функціонування ферментних 

систем, зокрема активності АсАТ та ЛФ. Вміст сечовини в сироватці крові 

однорічних тварин за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. засвідчує певні зміни у роботі 

нирок та печінки. За впливу Ge цитрату у щурів обох дослідних груп 

характеризується вірогідним збільшенням вмісту речовин середньої молекулярної 

маси в сироватці крові. 

 

3.2.4 Репродуктивна здатність організму самиць щурів у поколіннях F1, F2 

та F3 за дії Ge цитрату в різних дозах 

Аналіз репродуктивної здатності самиць щурів контрольної та I, II, III дослідних 

груп у поколінні F1 за першої їх вагітності вказує на певний біологічний вплив Ge 

цитрату в застосованих дозахна організм (табл. 3.48). 

Зокрема, встановлено коливання числа спаровування самиць до їх запліднення. 

Так, тварини за впливу Ge у дозах 10 та 200 мкг/кг м. т. запліднювалися швидше, ніж 

тварини контрольної групи відповідно на 11,3 та 33,3 %, але дія Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т. спричиняла частішу підсадку самиць до самців на 11,3 %. За незначної різниці 

середньої тривалості вагітності у самиць контрольної та II і III груп, встановлено 

довший на 5,8 % її перебіг у тварин I групи. Зауважено певний вплив Ge цитрату на 

багатоплідність самиць. Так, у дослідних групах число щуренят в середньому на 

самицю було більшим від 5,3 до 19,0 % порівняно з контрольною групою, однак 

вищезазначені результати не мали статистично вірогідного підтвердження.  

У самиць контрольної та II дослідної груп не виявлено смертності щуренят, але 

у I групі число мертвих щуренят становило дві особини, а III – одна. В загальному, у 

самиць щурів всіх дослідних груп, яким застосовували різні дози Ge цитрату, 

встановлено тенденцію до більшого числа плодів: так відсоток живих щуренят на 

самицю у тварин I групи становив 108,7; II – 105,3 та III – 115,8 %, щодо інтактних 
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тварин.  

Таблиця 3.48 

Репродуктивна здатність організму самиць щурів у поколінні F1  

першої вагітності у період застосування Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна, 

n =4 

I – Ge 10 

мкг/кг м. т., 

n = 4 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n =6 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т., 

n =4 

Маса тіла самиці, г 193,8±6,04 200,1±7,87 205,6±8,84 189,9±5,56 

 % від контролю 100,0 103,3 106,0 98,0 

Запліднюваність, число підсадок 1,5±0,29 1,3±0,33 1,7±0,42 1,00±0 

 % від контролю 100,0 88,7 111,3 66,7 

Тривалість вагітності, діб 21,7±0,25 23,00±0,0 21,8±0,40 22,0±0,40 

 % від контролю 100,0 105,8 100,2 101,2 

Кількість народжених щуренят 

на самицю, гол 
9,5±0,96 11,0±0,88 10,0±0,63 11,3±0,70 

 % від контролю 100,0 115,8 105,3 119,0 

Кількість 

мертво- 

народжених  

 щуренят 

всього, гол. 0 2 0 1 

на самицю, гол 0 0,7±0,33 0 0,25±0,25 

Кількість живих щуренят на 

самицю, гол 
9,5±0,96 10,3±0,88 10,0±0,63 11,0±0,60 

 % від контролю 100,0 108,7 105,3 115,8 

Народи-

лось на 

самицю 

самців 
гол. 4,5±0,50 6,3±0,50 4,8±0,50 6,3±0,30* 

 % 47,4 61,2 48,0 57,3 

 % від контролю 100 138,5 106,7 140,0 

самиць 
гол. 5,0±0,54 4,0±0,58 5,2±0,50 4,7±0,67 

 % 52,6 38,8 52,0 42,7 

 % від контролю 100,0 80,0 104,0 94,0 

Середня маса щуреняти на 

першу добу, г 

6,1±0,17 

(n=52) 

6,2±0,14 

(n=21) 

6,6±0,74*** 

(n=59) 

5,4±0,27* 

(n=38) 

 % від контролю 100 101,6 108,4 88,5 

Середня маса гнізда, г 57,9±5,60 64,1±6,36 66,1±4,54 59,4±0,60 

 % від контролю 100,0 110,7 114,2 102,6 

Краніокаудальний  

розмір, см 

4,15±0,093 

(n=52) 

4,30±0,155 

(n=21) 

4,04±0,149 

(n=59) 

4,04±0,124 

(n=38) 

 % від контролю 100,0 103,6 96,4 96,4 

Маса гнізда на 37 добу 

(молочність самиць), г 
802,4±51,2 892,9±21,13 858,9±49,01 1023,0±81,5 

 % від контролю 100,0 111,3 107,0 127,5 

Примітка. *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Застосування германієвмісної сполуки впливало також на співвідношення 

самці/самиці у гнізді, що більше виражено в I (6,3 : 4,0) = 1,6) і в III (6,3 : 4,7) = 1,3) 
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групах, в той час як у контролі встановлено більше самиць (4,5 : 5,0) = 0,9). У тварин 

II групи цей коефіцієнт становив 0,93 (4,8 : 5,2), що вказує на відмінності впливу 

випоювання самицям великих, середніх і малих доз Ge цитрату на формування статі 

у щурів. Середня величина маси тіла щуреняти в перший день після народження є 

вірогідно нижчою у тварин III групи на 11,5 % щодо контрольних тварин і становить 

5,4 г, що може зумовлюватися більшою кількістю щуренят (на 119,0 %). У той час як 

у I і II групах цей показник перевищував контроль на 1,6 і 8,4 % (6,2 і 6,6 г 

відповідно), однак статистично вірогідними є лише результати у щуренят II групи.  

Краніокаудальний розмір щуренят суттєво не відрізнявся між контрольною і 

дослідними групами. Підвищення багатоплідності самиць дослідних груп 

зумовлювало вищу середню масу гнізда у I групі на 10,7, у II – на 14,2 і III – на 

2,56 %. 

Порівняльне вивчення рівня молочності самиць щурів за масою щуренят на 37 

добу за дії Ge цитрату показало, що її середній показник був найвищим в III групі 

тварин, яким випоювали Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., і становив 1023,0 г, що на 27,5 % 

вище, ніж у контрольній групі тварин (802,4 г). 

Порівняльне вивчення рівня молочності самиць щурів за масою щуренят на 37 

добу за дії Ge цитрату показало, що її середній показник був найвищим в III групі 

тварин, яким випоювали Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., і становив 1023,0 г, що на 27,5 % 

вище, ніж у контрольній групі тварин (802,4 г). За впливу Ge у дозі 10 мкг /кг м. т. 

маса щуренят в гнізді становила 892,9 г, що на 16,1 % нижче, ніж в III групі, але на 

11,3 % вище, ніж у тварин контрольної групи. Найнижча молочність тварин серед 

дослідних груп відзначена у самиць II групи, однак цей показник був також 

більшим, ніж у тварин контрольної групи на 7,0 %. 

Представлені результати досліджень впливу випоювання щурам Ge цитрату у 

різних дозах на репродуктивну здатність самиць F1 у другу вагітність свідчать про 

посилення його дії на організм щурів, порівняно з першою вагітністю (табл. 3.49). 

Порівняльний аналіз вказує на вищу запліднюваність цих самиць щодо тварин 

першої вагітності за дози Ge у дозі 20 мкг /кг м. т., та нижчу – за дії Ge у дозі 200 

мкг /кг м. т., однак щодо інтактних самиць другої вагітності, то показники були рівні, 
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або вище контролю.  

Таблиця 3.49 

Репродуктивна здатність організму самиць щурів у поколінні F1  

другої вагітності у період застосування Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна 

n=3 

II – Ge 20 мкг 

/кг м. т., n=3 

III – Ge 200 мкг 

/кг м. т., n=3 

Маса тіла самиць, г 237,5±2,5 256,7±22,0 248,3±7,3 

 % від контролю 100,0 108,1 104,5 

Запліднюваність, число підсадок 1,7±0,33 1,3±0,33 1,7±0,33 

 % від контролю 100,0 79,6 100,0 

Тривалість вагітності, діб 22,0±0 22,7±0,7 22,0±0,6 

 % від контролю 100,0 103,2 100,0 

Кількість народжених щуренят на самицю, гол 9,7±0,67 10,0±1,60 12,3±0,88 

 % від контролю 100 103,4 127,5 

Кількість мертво- 

народжених щуренят 

всього, гол. 2 0 1 

на самицю, гол 0,67±0,33 0 0,33±0,33 

Кількість живих щуренят, гол 9,00±0,00 10,0±1,6 12,00±1,0* 

 % від контролю 100,0 111,1 133,3 

Народилось на 

самицю 

самців 
гол. 3,7±0,33 4,7±0,67 5,7±0,33* 

 % 40,8 46,7 47,2 

 % від контролю 100,0 127,3 154,5 

самиць 
гол. 5,3±0,33 5,3±0,67 6,3±0,90 

 % 59,2 53,3 52,8 

 % від контролю 100,0 100,0 118,8 

Середня маса гнізда, г 57,0±1,90 65,1±1,90 73,26±5,0* 

 % від контролю 100,0 114,2 128,5 

Середня маса щуреняти на першу добу, г 
6,3±0,14 

(n=27) 

6,5±0,16 

(n=30) 

6,1±0,06* 

(n=34) 

 % від контролю 100,0 96,7 91,45 

Краніокаудальний розмір, см 
4,0±0,05 

(n=27) 

4,1±0,1 

(n=30) 

3,9±0,6 

(n=34) 

 % від контролю 100,0 101,0 95,8 

Маса гнізда на 37 добу (молочність самиць), г 784,5±35,23 845,88±120,2 1056±79,86 

 % від контролю 100,0 107,8 134,6 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.   
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Щодо тривалості вагітності, то у тварин контрольної та III дослідної груп вона 

становила 22 доби. У вищезазначених групах самиць виявлено мертвонародження, 

де відсоток смертності від загальної кількості щуренят становив відповідно 3,5 та 

1,4 %. У самиць, яким давали Ge у дозі 200 мкг /кг м. т., усі народжені плоди були 

живими, а тривалість вагітності була довшою щодо інтактних тварин на 0,7 доби. 

Випоювання щурам великої дози германійвмісної сполуки, Ge у дозі 200 мкг/кг 

м. т., спричиняло аналогічний як у першій вагітності стимулюючий ефект на 

багатоплідність і життєздатність приплоду. Так, загальна кількість народжених 

щуренят на самицю була вищою на 27,5 %, а живих – на 33,3 % щодо таких же 

показників у інтактних тварин, однак статистично вірогідними є лише результати 

народження живих щуренят.  

Багатоплідність у самиць за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. була значно нижчою, ніж 

у самиць III групи, однак вищою щодо інтактних тварин. Загальна кількість 

народжених та живих щуренят була відповідно більшою на 3,4 та 11,1 % щодо цих 

показників у тварин контрольної групи.  

У період другої вагітності, порівняно з першою, не встановлено аналогічного 

впливу досліджуваної сполуки на формування статі. У гнізді обох дослідних груп за 

визначення співвідношення самці/самиці переважає число самиць і коефіцієнти 

співвідношення рівні, що становить 0,9 (у II групі (4,7 : 5,3), у III – (5,7 : 6,3)). Слід 

зазначити, що у приплоді самиць щурів III дослідної групи, яким давали Ge у дозі 

200 мкг/кг м. т., встановлено статистично вірогідне більше число самців, щодо 

інтактних тварин. Середня маса новонароджених щуренят у тварин II дослідної 

групі була вищою щодо контролю на 3,3 %, у III групі – статистично вірогідно 

нижчою на 8,6 %. Така ж закономірність спостерігається і щодо краніокаудальних 

розмірів плодів. Так у потомства самиць II дослідної групи цей показник має 

незначну тенденцію до збільшення на 0,1, а III – до зменшення на 4,2 %. Нижчі щодо 

контрольних щуренят краніокаудальні розміри та маса тіла новонароджених плодів у 

III дослідній групі можуть бути зумовлені вищою багатоплідністю самиць. Більше 

число народжених особин у тварин дослідних груп зумовлює більшу, щодо тварин 

контрольної групи, середню масу гнізда у II групі самиць – на 14,2, а III – на 28,5 %.  
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У другу лактацію, за дії Ge у дозі 200 мкг /кг м. т., встановлено статистично 

невірогідний, але досить помітно високий показник молочності самиць, що 

становить 1056 г, який є вищим на 34,6 % щодо тварин контрольної групи. У самиць, 

яким випоювали Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., молочність була вищою від тварин 

контрольної групи на 7,8 %, однак нижчою щодо самиць III дослідної групи на 

26,8 %. Тривале, щоденне випоювання щурам з водою Ge цитрату у поколінні F2 

справило позитивний вплив на репродуктивну здатність самиць. 

У дослідних групах покращилася фертильність самиць (у II – на 0,4; III – на 

6,4 %) щодо тварин контрольної групи (табл. 3.50).  

Також збільшилася тривалість вагітності: у тварин II групи на 4,9, а тварин III – 

на 3,6 %, і ці дані мають вірогідне підтвердження. Встановлено дозозалежний вплив 

Ge цитрату на збільшення кількості народжених щуренят на самицю. 

Так, за дози Ge у дозі 20 мкг /кг м. т., їх число було вищим, ніж у контролі на 

13,9 %, а вища доза, Ge у дозі 200 мкг /кг м. т., сприяла збільшенню кількості плодів 

на 37,8 %. У цьому поколінні щурів лише у самиць III дослідної групи виявлено 

загибель одного щуреняти.  

Підвищення багатоплідності самиць II і III груп приводило до вірогідного 

збільшення, порівняно з тваринами контрольної групи, середньої маси гнізда 

відповідно на 17,1 і 25,0 г (33,6 і 49,1 %). Результати вказують на стимулюючий 

вплив як малої, так і великої доз Ge цитрату на плодючість цих тварин. 

Співвідношення в гнізді самців до самиць у тварин контрольної групи 

становить їх рівне число (4,5 : 4,5). Однак за впливу Ge цитрату у гнізді обох 

дослідних груп, як і поколінні F2 (друга вагітність), встановлено менше число 

самців, так у II групі співвідношення самці/самиці (5,0 : 5,3) = 0,9 і в III – (5,6 : 6,6) = 

0,8.  

Порівнюючи результати середньої маси новонароджених щуренят 

встановлено, що за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. цей показник є вищим щодо 

тварин контрольної групи на 20,5 %, а Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – на 9,9 % і ці дані 

мають вірогідно значуще підтвердження.   
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Таблиця 3.50 

Репродуктивна здатність організму самиць щурів у поколінні F2  

першої вагітності у період застосування Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n=4) 

II – Ge 20 мкг /кг 

м. т. (n=4) 

III – Ge 200 мкг 

/кг м. т. (n=6) 

Маса тіла самиць, г 215,0±14,72 225,0±3,87 222,5±7,50 

 % від контролю 100,0 104,7 103,5 

Запліднюваність, число підсадок 1,25±0,25 1,20±0,20 1,17±0,17 

 % від контролю 100,0 96,0 93,6 

Тривалість вагітності, діб 22,5±0,29 23,6±0,25* 23,3±0,21* 

 % від контролю 100,0 104,9 103,6 

Кількість народжених щуренят на самицю, гол 9,0±0,41 10,2±0,85 12,4±1,03* 

 % від контролю 100,0 113,9 137,8 

Кількість мертво- 

Народжених щуренят 

всього, гол. 0 0 1 

на самицю, гол 0 0 0,167±0,167 

Кількість живих щуренят, гол 9,0±0,41 10,2±0,85 12,2±1,11* 

 % від контролю 100,0 113,3 135,6 

Народи-

лось на 

самицю 

самців 
гол. 4,5±0,50 5,0±0,00 5,6±0,51 

 % 50,0 48,8 45,9 

 % від контролю 100 111,1 124,4 

самиць 
гол. 4,5±0,29 5,2±0,85 6,6±0,93 

 % 50,0 51,2 54,1 

 % від контролю 100,0 116,7 146,7 

Середня маса гнізда, г 51,0±2,67 68,1±3,64* 76,0±5,94** 

 % від контролю 100,0 133,6 149,1 

Середня маса щуреняти на першу добу, г 
5,7±0,06 

(n=26) 

6,8±0,09** 

(n=33) 

6,2±0,09*** 

(n=72) 

 % від контролю 100,0 120,5 109,9 

Краніокаудальний розмір, см 
3,6±0,02 

(n=26) 

4,3±0,03** 

(n=33) 

4,0±0,04** 

(n=72) 

 % від контролю 100,0 119,4 111,1 

Маса гнізда на 37 добу (молочність самиць), г 636,5±71,5 874,6±44,73* 959,5±60,08* 

 % від контролю 100,0 135,3 147,4 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.   
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Ця статистично вірогідна закономірність спостерігається і щодо 

краніокаудальних розмірів плодів в середньому на групу. У гнізді тварин II групи ця 

величина у новонароджених становила 4,3 см, що на 19,4 % більше, ніж в контролі, а 

III – 4,0 г, це більше на 11,1 %.  

Також встановлено високу молочність самиць. Так, за впливу Ge у дозі 20 

мкг/кг м. т. цей показник був вірогідно вищим від тварин контрольної групи на 

37,4 %, а за Ge у дозі 200 мкг / кг м. т. – 50,7 %.  

Аналіз результатів, які отримали, випоюючи тваринам різні дози Ge цитрату, 

вказують на прямопропорційну залежність молочності самиць від величини дози. 

Так, у тварин за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. цей показник є нижчим на 9,7 % 

щодо тварин, яким давали Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. Щодо тварин контрольної групи, 

то за впливу сполуки Ge молочність самиць збільшилась від 35,3 до 47,4 %. 

Отже, проведений аналіз отриманих результатів досліджень репродуктивної 

здатності самиць щурів F1 та F2 вказує на виражену позитивну дію застосованих з 

водою доз Ge цитрату функцію відтворення самиць у першу і другу вагітності та 

життєздатність приплоду, що більше проявлялося у тварин III дослідної групи. 

 

3.2.5 Гематологічні показники самиць щурів за дії Ge цитрату в різних 

дозах 

Отримані результати досліджень впливу щоденного випоювання Ge цитрату на 

організм щурів-самиць F1 вказують на певні відмінності як з боку морфології крові, 

так і її біохімічних показників (табл.3.51).  

Так, у тварин I дослідної групи, яким давали Ge у дозі 10 мкг/кг м. т., 

морфологічні показники крові порівняно з тваринами контрольної групи не мали 

статистично значущих відмінностей. Однак спостерігалася тенденція до зниження 

кількості еритроцитів на 5,0 %, підвищення гематокриту на 27,0 % і вмісту 

гемоглобіну на 3,4 % на тлі збільшення середнього об’єму еритроцитів на 23,8 % і 

незначного підвищення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті на 5,0 %  

У тварин II і III дослідних груп, яким випоювали Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. і Ge у 

дозі 200 мкг/кг м. т., спостерігали однакову закономірність зміни гематологічного 
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профілю. У самиць щурів II дослідної групи встановлено зменшення кількості 

еритроцитів на 7,2 % і збільшення вмісту гемоглобіну на 2,7 %, гематокриту на 

13,5 %, середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті на 7,9 % і середнього об’єму 

еритроцитів на 16,9 %. У тварин III дослідної групи встановлено зменшення 

кількості еритроцитів на 4,5 %, збільшення вмісту гемоглобіну на 14,4 %, показника 

гематокриту на 27,0 % (p<0,05), середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті на 

14,4 % і середнього об'єму еритроцитів на 23,4 %. 

Таблиця 3.51 

Морфологічні показники крові щурів-самиць у поколінні F1 за дії Ge цитрату  

в різних дозах, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n=4) 

дослідні 

I- Ge 10 

мкг/кг м. т. 

(n=3) 

II- Ge 20 

мкг/кг м. т. 

(n=4) 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т. 

(n=3) 

Еритроцити, Т/л 6,00±0,80 5,70±0,26 5,57±0,21 5,73±0,24 

Гемоглобін, г/л 136,5±11,30 141,1±21,29 140,1±13,80 156,1±12,54 

Гематокрит, л/л 0,37±0,005 0,47±0,004 0,42±0,004 0,47±0,003** 

Середня концентрація 

гемоглобіну в 

еритроцитах, % 

36,3±3,09 30,1±3,29 32,2±3,84 33,00±2,19 

Середній вміст 

гемоглобіну в 

еритроциті, пг 

23,7±2,36 24,9±4,24 25,6±3,12 27,2±1,04 

Середній об'єм 

еритроцитів, мкм3 
66,9±9,39 82,9±11,55 78,3±6,50 82,6±3,45 

Лейкоцити, Г/л 6,5±0,47 9,5±2,54 11,6±1,76* 8,2±0,47* 

Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
23,6±1,90 25,3±1,3 27,5±2,83 31,3±1,76* 

Лімфоцити, % 72,8±2,30 71,3±1,76 68,7±2,46 67,3±2,4 

Моноцити, % 2,8±0,50 2,0±0,01 1,7±0,30 0,7±0,67 

Еозинофіли, % 0,8±0,50 1,3±0,67 2,2±0,70 0,7±0,67 

Базофіли, % - - - - 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

У тварин дослідних груп порівняно з тваринами контрольної групи також 

спостерігалися зміни показників білих клітин крові. Встановлено тенденцію до 

збільшення кількості лейкоцитів в крові самиць щурів першої групи на 47,0 % і 
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статистично вірогідне зростання в тварин II і III груп відповідно на 79,6 та 26,9 % 

(p<0,05). У тварин III групи встановлено статистично вірогідне збільшення кількості 

нейтрофілів на 24,6 % (p<0,05). 

Отже, при тривалому випоюванні з водою самцям щурів F1 досліджуваних доз 

Ge цитрату, морфологічні показники крові порівняно з аналогами з контрольної 

групи, окрім рівня гематокриту у тварин III дослідної групи, не мають статистично 

вірогідних відмінностей, проте встановлено тенденцію до зменшення кількості 

еритроцитів, збільшення вмісту гемоглобіну, гематокриту, середнього вмісту 

гемоглобіну в еритроциті і середнього об'єму еритроцитів.  

У тварин всіх дослідних груп встановлено збільшення кількості лейкоцитів в 

крові, а II і III груп виявлено різницю в показниках лейкоцитарної формули 

порівняно з тваринами контрольної групи. 

В результаті проведених досліджень виявлено певний біологічний вплив 

щоденного випоювання Ge цитрату на організм самиць щурів F2 (табл. 3.52).  

Так, у тварин, яким давали Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., за відсутності різниці 

щодо контролю у кількості еритроцитів, концентрації гемоглобіну та показнику 

гематокриту встановлено вірогідне зниження середньої концентрації гемоглобіну в 

еритроциті на 4,7 % (p<0,01). У тварин II дослідної групи, яким давали Ge у дозі 20 

мкг/кг м. т. таких змін не встановлено.  

Кількість лейкоцитів у крові тварин обох дослідних груп вірогідно 

відрізняється щодо контрольних тварин. У І дослідній групі їх кількість є меншою 

на 47,8 % (p<0,01), у ІІ – на 52,7 % (p<0,01). Також встановлено відмінності 

лейкограми між дослідними і контрольною групами зі статистично значущим 

підвищенням відсотків сегментоядерних нейтрофілів у II дослідній групі на 32,1 % 

(p<0,05), а III – на 27,2 % (p<0,05).  

Отже, випоювання самицям щурів у поколіннях F0, F1, F2 з водою Ge цитрату у 

різних дозах зумовлює зміни в червоних і білих клітинах крові тварин. Встановлено 

вірогідне зниження середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті у тварин II 

дослідної групи, яким давали Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., крові тварин обох дослідних 

груп – статистично значуще підвищення відсотків сегментоядерних нейтрофілів на 
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фоні вірогідного зменшення кількості лейкоцитів. 

Таблиця 3.52 

Морфологічні показники крові самиць щурів у поколінні F2 за дії  

Ge цитрату в різних дозах, M ± m, n = 6 

Показники 

Група 

контрольна 

дослідні 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т. 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т. 

Еритроцити, Т/л 6,0±0,28 5,79±0,17 6,2±0,1 

Гемоглобін, г/л 110,0±4,4 111,0±0,6 113,7±3,3 

Гематокрит, л/л 0,32±0,01 0,33±0,01 0,35±0,01 

Середня концентрація 

гемоглобіну в еритроцитах, % 
33,9±0,19 32,4±1,5 32,3±0,23** 

Середній вміст гемоглобіну в 

еритроциті, пг 
18,3±0,22 19,4±0,46 18,3±0,52 

Середній об'єм еритроцитів, 

мкм3 
54,0±1,28 57,1±1,20 56,5±1,4 

Лейкоцити, Г/л 18,6±1,40 9,7±0,60** 8,8±0,80** 

Нейтрофіли 

сегментоядерні, % 
26,5±1,50 18,0±1,16* 19,3±1,33* 

Лімфоцити, % 68,3±1,80 75,3±2,90 76,0±3,10 

Моноцити, % 5,2±1,50 6,0±1,16 1,3±0,67 

Еозинофіли, % 1,7±0,90 0,7±0,67 2,7±0,67 

Базофіли, % – – – 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Вивчення впливу Ge цитрату у різних дозах, Ge у дозах 20 і 200 мкг /кг м. т., 

на організм щурів-самиць F3, вказує на певні морфологічні зміни крові (табл. 3.53).  

Так, у тварин обох дослідних груп на тлі нижчого щодо контролю числа 

еритроцитів (II – 2,0 і III – 6,7 %), встановлено значне, однак статистично не 

вірогідне, збільшення концентрації гемоглобіну у самиць II дослідної групи на 

12,6 %, у III – 15,9 %. У самиць, яким давали з водою Ge цитрат спостерігалася 

тенденція до нижчого рівня гематокриту, зокрема у II дослідній групі на 12,5; у III – 

9,4 %. 

Для нормального функціонування еритроцитів ключове значення має їх 

наповнення гемоглобіном.   
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Таблиця 3.53 

Морфологічні показники крові самиць щурів у поколінні F3 за дії Ge цитрату  

в різних дозах, M ± m, n=6 

Показники 

Група 

контрольна 

дослідні 

II – Ge 20 мкг/кг 

м. т. 

III – Ge 200 мкг/кг 

м. т. 

Еритроцити, Т/л 6,00,28 5,90,34 5,60,24 

Гемоглобін, г/л 110,04,40 123,805,00 127,504,50 

Гематокрит, л/л 0,320,01 0,360,01 0,350,01 

Середня концентрація 

гемоглобіну в 

еритроциті, % 
33,950,19 35,87±0,44* 37,48±1,15** 

Середній вміст 

гемоглобіну в 

еритроциті, пг 
18,30,22 21,3±0,43*** 24,5±1,92* 

Середній об'єм 

еритроцитів, мкм3 
54,01,28 59,6±1,58* 60,2±2,00* 

Лейкоцити, Г/л 18,6±1,4 9,3±0,70*** 12,6±1,00* 

Нейтрофіли 

сегерментоядерні, % 
26,5±1,50 26,2±1,16 28,5±2,20 

Лімфоцити, % 68,3±1,80 65,0±1,80 62,5±2,60 

Моноцити, % 5,2±1,50 4,8±0,50 5,0±0,60 

Еозинофіли, % 1,7±0,90 4,5±0,50** 4,0±0,80* 

Базофіли, % – - - 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Аналіз результатів середньої концентрації та середнього вмісту гемоглобіну в 

еритроциті вказує на вірогідне збільшення обох показників у крові тварин дослідних 

груп. Так, у самиць, яким давали Ge 20 мкг/кг м. т. вище наведені показники були на 

5,7 та 16,4 % вищими щодо контролю. Застосування Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. 

сприяло підвищенню цих показників відповідно на 10,4 та 33,4 % щодо тварин 

контрольної групи. Також встановлено статистично вірогідно більший середній 

об’єм еритроцитів у самиць II дослідної групи на 10,3 %, III – 11,5 % порівняно до 

контролю. 

Встановлено відмінності у морфологічній картині білих клітин крові між 
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дослідними і контрольною групами тварин з статистично вірогідним зниженням 

числа лейкоцитів у II групі у два рази і III – у 1,4 раза та вірогідним збільшенням 

відсотків еозинофілів у лейкоформулі самиць II дослідної групи у 3,6 та III – у 3,2 

раза. 

Отже, тривале випоювання з водою Ge цитрату у період фізіологічного і 

статевого дозрівання щурів-самиць F3 зумовлює зміни в червоних та білих клітинах 

крові тварин, із тенденцією до збільшення вмісту гемоглобіну та рівня гематокриту з 

вірогідним підвищенням таких показників: середньої концентрації та середнього 

вмісту гемоглобіну в еритроциті, а також більшим їх середнім об’ємом. 

Встановлено зміни у морфологічній картині білих клітин крові з вірогідним 

зниженням числа лейкоцитів та збільшенням відсотків еозинофілів у лейкоформулі 

обох дослідних груп. 

Дослідження морфологічної картини крові самиць щурів F1 та F2, які 

отримували відповідні дози Ge цитрату в період їх росту та розвитку, під час 

вагітності та лактації, а також протягом чотирьох місяців після відлучення 

потомства, вказують на значний вплив досліджуваної сполуки на перебіг 

фізіологічних процесів у організмі тварин.  

Результати, які наведені в таблиці 3.54 вказують на те, що у самиць F2 які 

постійно отримували різні дози Ge цитрату після пологів ще чотири місяці, є вищим, 

щодо інтактних тварин число еритроцитів. Так у самиць II дослідної групи на 

10,1 %, III – на 11,6 %, гемоглобіну відповідно на 16,4 та 15,3 % та величини 

гематокриту – на 13,5 та 8,11 % і ці різниці мають статистично вірогідне 

підтвердження.  

При обчисленні індексів еритроцитарної ланки гемограми, у вищенаведених 

самиць дослідних груп встановлено вірогідну значущість отриманих даних. Так, 

середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, а також середній вміст 

гемоглобіну в окремому еритроциті є вищі щодо інтактних тварин, у самиць II 

дослідної групи ця різниця становить відповідно 4,4 та 5,4 %, III – 8,2 та 4,0 %. 

Щодо числа лейкоцитів у крові, то у самиць F2 обох груп встановлено нижче їх 

число ніж у інтактних тварин, однак статистично вірогідну різницю на 36,0 % 
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встановлено тільки за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., а за дії Ge у дозі 20 мкг /кг м. 

т прослідковується лише тенденція до нижчої кількості клітин на 7,2 %.  

Таблиця 3.54 

Морфологічні показники крові самиць щурів у поколіннях F1 і F2 після перших 

та других пологів у період застосування Ge цитрату в різних дозах, M ± m, n=4 

Показники 

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

* 

158,00±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, % 

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. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Відмінності у лейкограмі самиць F2 за впливу обох концентрацій 

досліджуваної германієвмісної сполуки мають однакову закономірність, що 

проявляється у нижчому, щодо контрольних тварин, відсотку нейтрофілів (II, III – 
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6,7) та еозинофілів (II – 1,7, III – 1,4) і вищому – лімфоцитів (II – 11,3, III – 15,3) та 

моноцитів (II – 1,6, III – 2,0). Слід зазначити, що різниця у показниках крові тварин 

обох дослідних груп, щодо контрольних самиць, у відсотках нейтрофілів і 

лімфоцитів має статистично вірогідне підтвердження.  

Різниці даних, отриманих при морфологічних дослідженнях крові між 

самицями F1, які постійно отримували різні дози Ge цитрату до четвертого місяця, 

щодо показників крові інтактних самиць F2, вказують на аналогічні закономірності, 

які ми спостерігали у дослідних групах тварин F2 після перших пологів. За впливу 

нижчої дози германіємісної сполуки, Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., встановлено вищими: 

на 10,1 % – число еритроцитів, на 16,8 % – рівень гемоглобіну та на 10,8 % – 

величина гематокриту з статистично вірогідним підтвердженням.  

За впливу Ge 200 мкг/кг м. т. встановлено майже аналогічні статистично 

значущі закономірності: встановлено вищими на 18,8 % – рівень гемоглобіну та на 

16,2 % – величину гематокриту, однак число еритроцитів має тенденцію до 

незначного зниження на 2,9 %. Щодо еритроцитарних індексів, то у самиць F1 II 

дослідної групи встановлено статистичну вірогідність значень середньої 

концентрації гемоглобіну в еритроцитах, де різниця, щодо контролю, становить 

5,6 %.  

Показники середнього вмісту гемоглобіну в окремому еритроциті та середнього 

об’єму еритроцитів хоч мають вищі щодо інтактних тварин значення відповідно на 

5,7 та 0,6 %, однак різниця не має статистично вірогідного підтвердження. 

У самиць F1 III дослідної групи встановлено тенденцію до зменшення 

середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах на 1,4 %, збільшення показника 

середнього вмісту гемоглобіну в окремому еритроциті на 16,9 % і середнього об’єму 

еритроцитів на 18,5 %. 

У тварин F1 обох дослідних груп встановлено низьке число лейкоцитів у крові, 

однак статистично вірогідна різниця щодо контролю є у самиць, яким давали більшу 

дозу Ge цитрату, Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., що становить 47,2 %. За меншої дози, Ge 

у дозі 20 мкг/кг м. т., різниця значна, і становить 29,2 %, однак результати 

статистично невірогідні. Лейкограма в цій групі самиць має аналогічні відмінності 
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щодо інтактних тварин, які прослідковуються й у самиць F2, після перших пологів, 

зокрема це значно нижчий відсоток нейтрофілів (II – 7,7 (p<0,05), III – 3,4), та вищий 

лімфоцитів (II – 1,7 (p<0,01), III – 1,4 (p<0,01)).  

Також встановлено статистично вірогідно вищий відсоток моноцитів у II 

дослідній групі самиць (3,3) і незначне його зменшення у III дослідній групі самиць 

(0,7). Відсоток еозинофілів, як у всіх попередніх дослідних групах має тенденцію до 

зниження. 

Отже, тривале випоювання Ge цитрату самицям F2 (перші пологи) та F1 (другі 

пологи) сприяє підвищенню числа еритроцитів, рівня гемоглобіну та величини 

гематокриту. Також у тварин всіх дослідних груп середня концентрація гемоглобіну 

в еритроцитах є вищою щодо контролю, окрім самиць F1, яким давали більшу дозу 

Ge цитрату. Інші еритроцитарні індекси: середній вміст гемоглобіну в окремому 

еритроциті та середній об’єм еритроцитів є вищими щодо показників інтактних 

самиць. Число лейкоцитів у крові самиць всіх дослідних груп є нижчим від 

контролю, а їх лейкограма має однакову закономірність щодо нижчого відсотка 

нейтрофілів, і вищого – лейкоцитів. 

 

3.2.6 Біохімічні показники крові самиць щурів за дії Ge цитрату в різних 

дозах 

Щоденне випоювання Ge цитрату впливає на організм щурів-самиць F1, про що 

свідчать результати біохімічного дослідження крові, наведені в таблиці 3.55.  

Аналіз показників сироватки крові тварин усіх дослідних груп вказує на 

тенденцію до збільшення кількості Fe. Однак статистично вірогідна різниця 

(збільшення в два рази), щодо тварин контрольної групи, відзначена за застосування 

лише найбільшої дози Ge цитрату (Ge 200 мкг/кг м. т.). Ці зміни корелюють з 

тенденцією до збільшення в крові тварин цих груп рівня гемоглобіну. Відомо, що Fe 

є важливим елементом, який бере участь в передачі кисню до кожної клітини 

організму, проте високий його рівень в крові може мати негативні наслідки для 

здоров’я. Концентрація Fe в крові нестабільна і може коливатися у великих межах 

навіть протягом однієї доби, тому його необхідно зіставляти з іншими показниками.   
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Таблиця 3.55 

Біохімічні показники сироватки крові щурів-самиць F1 за дії Ge цитрату в 

різних дозах, M ± m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n=4) 

дослідні 

I – Ge 10 

мкг/кг м. т., 

(n=3) 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т. 

(n=4) 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т. 

(n=3) 

Сироватковий Fe, 

мкмоль/л 
25,0±4,60 30,0±5,27 29,0±6,30 51,4±7,20* 

ТІВС, мкмоль/л 147,2±1,80 130,2±6,30* 164,7±3,10* 146,2±14,05 

UIBS, мкмоль/л 125,1±5,00 100,2±3,80* 135,5±9,2 94,8±7,10* 

Коефіцієнт 

насичення 

трансферину, % 

15,1±2,95 22,8±3,07** 17,7±4,1 34,6±1,67** 

Альбумін, г/л 25,7±1,27 38,1±3,98* 29,0±2,31 25,0±3,41 

Глобуліни, г/л 28,23±1,72 19,77±1,63* 24,18±1,52 24,5±3,10 

А/Гк, ум.од.  0,9±0,06 1,9±0,19** 1,2±0,12 1,0±0,18 

Загальний білок, г/л 53,9±2,5 57,9±5,04 53,2±2,9 49,5±1,50 

АлАТ, Од/л 61,8±11,40 75,0±4,20 62,6±4,70 68,1±10,50 

АсАТ, Од/л 143,3±15,80 144,9±14,33 137,8±11,60 148,2±32,01 

ЛФ, Од/л 313,0±10,40 371,9±28,00 497,2±25,50* 414,8±20,70 

Сечовина, ммоль/л 4,0±0,28 7,8±0,15*** 3,8±0,32 6,8±0,86* 

Креатинін, мкмоль/л 65,8±4,20 57,4±0,70 79,2±5,70 49,1±0,30* 

МСМ, ум. од. 1,07±0,004 1,09±0,012 1,06±0,005 1,09±0,009 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

У нашому випадку загальна Fe-зв'язувальна здатність сироватки крові у тварин 

I дослідної групи була вірогідно меншою на 13,1 % (p<0,05), а II дослідної групи – 

більшою на 10,6 % (p<0,05) щодо контролю. У тварин, яким застосовували велику 

дозу Ge цитрату, цей показник був однаковий з тваринами контрольної групи. У 

нормі приблизно третина трансферину збагачується Fe (сатурація трансферину). 

Важливо визначити, скільки Fe може зв'язати білок – трансферин, який відповідає за 

зв'язування цього мікроелементу і його транспортування в крові. 
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В організмі 2/3 Fe пов'язане з апотрансферином, який циркулює в крові і в 

потрібний момент може зв'язатися з Fe (ТІВС). У період застосування тваринам 

малої (Ge 10 мкг/кг м. т.) і великої (Ge 200 мкг/кг м. т.) дози Ge цитрату залишкова 

зв'язувальна здатність сироватки крові статистично значущо зменшувалася щодо 

контролю відповідно на 19,9 і 24,2 % (p<0,05). За впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. 

проявлялась тенденція до збільшення вище зазначеного показника на 8,3 %. 

Відношення пов'язаного з трансферином Fe до показника загальної Fe- зв'язувальної 

здатності – це коефіцієнт (відсоток) насичення трансферину Fe. У тварин, які 

отримували Ge цитрат, відсоток насичення трансферину вищий від показників 

контрольної групи тварин відповідно на 51,3 (p<0,01); 17,8; 120,6 (p<0,01) %. 

За впливу Ge цитрату концентрація загального білка в сироватці крові має 

тенденцію до нижчого її рівня у щурів IIІ дослідної групи – на 8,2 % щодо контролю. 

У тварин I дослідної групи цей показник є більшим на 7,4 %. Рівень білка залежить 

головним чином від синтезу і розпаду двох основних білкових фракцій – альбуміну і 

глобулінів. У дослідних групах тварин, на тлі зниження вмісту глобулінів (у I – на 

30,0 (p<0,05), II – на 14,0, III – на 13,2 %), встановлено вищий щодо контролю рівень 

альбумінів у самиць I і II груп відповідно на 48,4 (p<0,05) та 12,8 %, у III – нижчий 

на 2,7 %. Виявлені різні відхилення рівня альбумінів і глобулінів в сироватці крові 

вагітних самиць дослідних груп спричинили вищий, ніж у контрольних тварин, 

альбуміно-глобуліновий коефіцієнт у I групі – на 10,9 (p<0,01), II – на 32,4, III – на 

6,0 %. 

Амінотрансферази є каталітично досконалими ферментами і важливим 

фізіолого-біохімічним тестом для оцінки стану всього організму, оскільки вони 

містяться практично у всіх органах. У нашому випадку активність АлАТ у тварин 

усіх дослідних груп була на рівні контролю. Незначна тенденція до збільшення 

активності АлАТ спостерігалась за впливу малої дози (Ge 10 мкг/кг м. т.) Ge цитрату. 

Дослідження лужної фосфатази сироватки крові зазвичай становить інтерес у 

зв'язку з діагностикою стану печінки і кісткової тканини. Слід зазначити тенденцію 

до збільшення в сироватці крові тварин I дослідної групи активності лужної 

фосфатази на 18,8 % і III – на 32,5 % щодо показників у контрольних тварин. 
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Статистично вірогідну різницю показників з контрольними тваринами встановлено у 

тварин II дослідної групи, де встановлено збільшення активності цього ферменту на 

58,8 % (p<0,05). Ці результати можуть вказувати на посилення синтезу ЛФ у самиць 

щурів за дії Ge цитрату, що більш виражено Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. Фізіологічне 

підвищення активності лужної фосфатази сироватки крові встановлено у вагітних 

тварин, що пов'язано з додатковим джерелом надходження лужної фосфатази з 

тканин плаценти. 

Концентрація сечовини в крові залежить від інтенсивності її синтезу і 

виведення з організму. Визначення сечовини є важливим діагностичним тестом, що 

характеризує як стан білкового обміну, так і функціонування печінки і нирок. У 

тварин I і III дослідних груп рівень сечовини є вищим від показників контрольної 

групи. Зокрема Ge у дозі 10 мкг/кг м. т. – на 95 % (p<0,001), Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. 

– на 70 % (p<0,05). У щурів, які отримували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. рівень сечовини 

відповідав показникам контрольної групи тварин. 

Як і сечовина, креатинін відноситься до речовин азотистого обміну, які 

виводяться з організму з сечею. Його рівень показує можливі порушення з боку двох 

систем організму: де він утворюється – тобто м'язової, і де він виводиться, тобто 

сечовидільної. Так, у тварин I дослідної групи кількість креатиніну нижча від 

аналогів контрольної групи на 12,7 %, а III – на 25,4 % (p<0,05). У щурів II дослідної 

групи цей показник має тенденцію до збільшення на 20,4 %. Звертає на себе увагу 

закономірність, що за вищого рівня сечовини щодо тварин контрольної групи, 

спостерігали нижчий рівень креатиніну. 

У біологічних рідинах організму при патологічних процесах накопичуються 

речовини середньої молекулярної маси. Накопичення МСМ є маркером 

ендоінтоксикації, в подальшому вони посилюють перебіг патологічного процесу, 

набуваючи властивостей вторинних токсинів, впливаючи на життєдіяльність всіх 

систем і органів. Цей показник має важливе діагностичне значення, тому визначення 

його доповнює інформативність загального аналізу дії Ge цитрату на організм 

тварин. Під впливом Ge цитрату вміст речовин, що мають середню молекулярну 

масу, в сироватці крові щурів-самиць F1 всіх дослідних груп відповідають 
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показникам тварин контрольної групи. 

Тривале випоювання Ge цитрату впливає на обмін Fe в організмі самиць-щурів. 

У всіх тварин дослідних груп змінювалася загальна і залишкова Fe- зв'язувальна 

здатність сироватки крові, а також коефіцієнт насичення трансферину Fe. 

У тварин, за впливу досліджуваних доз Ge цитрату, різні відхилення рівня 

білків, альбумінів і глобулінів в сироватці крові призвели до істотного збільшення 

альбуміно-глобулінового коефіцієнта. 

У період застосування Ge цитрату активність амінотрансфераз (АсАТ і АлАТ), 

залишалася на рівні аналогів контрольної групи, а лужної фосфатази збільшувалася 

у тварин усіх дослідних груп. 

Встановлено вплив Ge цитрату на стан обміну білків в організмі самиць-щурів, 

а також на функціональний стан печінки і нирок. Зокрема, у крові тварин I і III 

дослідних груп встановлено підвищення рівня сечовини і зменшення кількості 

креатиніну, а щурів II групи – тенденцію до збільшення рівня креатиніну щодо 

тварин контрольної групи. 

У результаті проведених досліджень виявлено вірогідно менше виражений 

біохімічний вплив тривалого щоденного випоювання Ge цитрату на організм самиць 

щурів F2 (табл. 3.56).  

Аналіз результатів вказує на тенденцію до зміни визначених показників щодо 

тварин контрольної групи. За однакового рівня Fe в крові дослідних і контрольної 

груп встановлено зменшення ТІВС у тварин першої дослідної групи на 17,0 % щодо 

контролю. У тварин, яким застосовували більшу дозу Ge цитрату загальна Fe-

зв'язувальна здатність трансферину є нижчою від тварин контрольної групи на 

21,0 %. Застосування тваринам меншої дози Ge цитрату зумовлює тенденцію до 

зниження залишкової зв’язувальної здатності сироватки крові у 1,9 раза щодо 

контролю, а за дії більшої дози – ця здатність зменшується на 13,4 %. 

У тварин II дослідної групи, відсоток насичення трансферину, тобто ступінь 

наявності у трансферині ділянок для зв’язування Fe, є вищим від показників 

контрольної групи тварин на 31,2 %, а тварин III дослідної групи зберігається 

тенденція до зменшення на 16,5 %.   
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Таблиця 3.56 

Біохімічні показники сироватки крові самиць щурів у поколінні F2 за дії Ge 

цитрату в різних дозах, M ± m, n=6 

 

Показники 

 

Група 

контрольна 

дослідні 

II – Ge 20 мкг/кг 

м. т. 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т. 

Сироватковий Fe, 

мкмоль/л 
48,0±4,6 46,4±3,60 31,5±4,90 

ТІВС, мкмоль/л 132,2±13,00 109,7±13,00 104,4±8,20 

UIBS, мкмоль/л 84,2±14,04 45,1±4,00 72,9±12,70 

Коефіцієнт насичення 

трансферину, % 
37,5±5,10 49,2±0,1 31,3±8,00 

Альбумін, г/л 26,5±2,35 27,0±2,89 31,6±2,10 

Глобуліни, г/л 42,8±2,00 37,5±2,89 27,9±2,36** 

А/Гк, ум.од. 0,6±0,03 0,8±0,20 1,0±0,21 

Загальний білок, г/л 69,0±4,50 64,5±0,01 59,5±3,10 

АлАТ, Од/л 69,1±11,80 76,8±15,50 45,8±9,80 

АсАТ, Од/л 149,7±16,90 154,8±9,30 136,7±12,50 

ЛФ, Од/л 394,5±65,80 257,9±25,70 278,9±84,50 

Сечовина, ммоль/л 6,8±0,66 8,2±0,90 9,6±1,00 

МСМ, ум. од 1,04±0,02 1,07±0,045 1,07±0,033 

Примітка. ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Обмін білків в організмі вагітних самиць щурів за впливу Ge цитрату у 

поколінні F2, як і у попередньому, має низку невірогідних відмінностей від тварин 

контрольної групи. Так, рівень білка в сироватці крові всіх дослідних груп є нижчим 

від контролю: у тварин II групи на 6,5, у тварин III – на 13,8 %. На тлі вищого, щодо 

інтактних тварин, рівня альбумінів у тварин обох дослідних груп (у II – на 2,0, у III – 

на 19,3 %), встановлено нижчий вміст глобулінів. Слід зазначити, що у тварин, яким 

давали більшу дозу Ge цитрату, рівень глобулінів був нижчим щодо контролю на 

34,8 % і ці дані мають статистично вірогідне підтвердження. У цьому поколінні 

тварин альбумін-глобуліновий коефіцієнт також був вищим від контрольних самиць 

у II дослідній групі – на 30,7 % у III – на 69,4 %.  

Для оцінки стану внутрішніх органів важливим фізіолого-біохімічним тестом є 

вивчення у крові тварин активності амінотрансфераз. У наших дослідженнях 
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активність АлАТ і АсАТ у тварин II дослідної групи збільшилася, відповідно, на 

11,1 % та 3,4 % щодо контролю. У тварин, яким застосовували більшу дозу Ge 

цитрату – Ge 200 мкг/кг м. т., активність АлАТ і АсАТ була нижчою, відповідно, на 

33,7 % та 8,7 % від тварин контрольної групи. 

Слід також відмітити, що результати активності лужної фосфатази у крові 

тварин обох дослідних груп, щодо контрольних тварин, вказують на тенденцію до 

зниження у тварин II дослідної групи на 34,6 %, у тварин III дослідної групи – на 

29,3 %.  

Видільна здатність нирок характеризується вмістом сечовини у крові. 

Підвищення її рівня свідчить про недостатню їх фільтруючу здатність. У тварин, 

яким випоювали з водою Ge цитрату рівень сечовини в крові є вищим від показників 

контрольної групи, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. – на 20,5 %, а 200 мкг/кг м. т. – на 

41,2 %. 

За впливу Ge цитрату у тварин обох дослідних груп невірогідно зростає вміст 

речовин середньої молекулярної маси в сироватці крові щурів, щодо тварин 

контрольної групи, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. – на 2,4 %, а Ge 200 мкг/кг м. т. – на 

2,1 %. 

Застосування як малої, так і великої дози Ge цитрату за однакового рівня Fe в 

крові обох дослідних груп простежується тенденція до зниження загальної та 

залишкової Fe- зв'язувальної здатності сироватки крові, знижується активність 

лужної фосфатази і збільшується концентрація сечовини і МСМ.  

За впливу досліджуваних дозах Ge цитрату у F3 поколінні тварин, як і у 

попередньому F2, рівень білка в сироватці крові всіх дослідних груп є нижчим щодо 

контролю і вищим альбумін-глобуліновий коефіцієнт (табл. 3.57).  

У тварин, яким застосовували меншу дозу Ge цитрату, Ge 20 мкг/кг м. т., 

встановлено тенденцію до вищого відсотка насичення трансферину Fe та 

збільшення активності АлАТ і АсАТ. У тварин, яким застосовували вищу дозу, Ge 

200 мкг/кг м. т., активність АлАТ і АсАТ була нижчою, також нижчим був відсоток 

насичення трансферину Fe.  
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Таблиця 3.57 

Біохімічні показники сироватки крові самиць щурів у поколінні F3 за дії  

Ge цитрату в різних дозах, M ± m, n=6 

Показники 

Група 

контрольна 

дослідні 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т. 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т. 

Сироватковий Fe, мкмоль/л 48,0±4,6 31,0±5,00 43,9±10,20 

ТІВС, мкмоль/л 132,2±13,00 127,0±13,70 117,8±14,40 

UIBS, мкмоль/л 84,2±14,04 96,1±10,40 73,9±5,50 

Коефіцієнт насичення 

трансферину, % 
37,6±5,10 26,8±3,50 35,8±3,90 

Альбумін, г/л 26,5±2,35 25,7±1,70 33,1±2,17 

Глобуліни, г/л 42,8±2,00 41,8±1,22 32,7±1,00* 

А/Гк, ум.од. 0,6±0,03 0,6±0,04 1,0±0,10* 

Загальний білок, г/л 69,3±4,3 67,5±2,4 64,2±1,9 

АлАТ, Од/л 69,1±11,80 82,5±4,60 90,7±10,00 

АсАТ, Од/л 149,7±16,90 175,7±7,30 168,4±11,00 

ЛФ, Од/л 394,5±65,80 279,1±0,03 344,7±15,20 

Сечовина, ммоль/л 6,8±0,66 6,2±0,50 7,7±0,50 

Креатинін, мкмоль/л 65,8±4,20 66,40±3,50 63,30±2,00 

МСМ, ум.од 1,04±0,020 1,15±0,030* 1,08±0,037 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Проведені дослідження впливу Ge цитрату в дозах Ge 20 і 200 мкг/кг маси тіла 

на організм щурів-самиць F3 вказують на відсутність статистично вірогідних 

відмінностей з боку біохімічних показників крові у тварин дослідних і контрольної 

груп, однак прослідковується певна тенденція їх змін.   
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Так, у тварин, яким давали Ge цитрат встановлено менший рівень вмісту Fe в 

сироватці крові самиць, зокрема у II групі – на 35,4 %, у III – на 8,5 %. Також 

відстежується зниження загальної Fe- зв'язувальної здатності сироватки крові у 

самиць II групи – на 4,0 %, III – 1,9 %. Щодо показника «залишкова Fe- зв'язувальна 

здатність сироватки крові», то за застосування меншої дози Ge, 20 мкг/кг м. т., він є 

вищим на 14,1 %, а у дозі Ge 200 мкг/кг м. т., – нижчим на 12,2 % щодо контролю. 

Відсоток насичення трансферину Fe у крові самиць обох дослідних груп є нижчий, 

щодо тварин контрольної групи, у самиць II групи – на 10,7 %, III – 1,8 %.  

Активність амінотрансфераз, як ферментів, що каталізують реакцію 

трансамінування, у тварин, яким випоювали Ge цитрат є вища ніж у контрольної 

групи. Так, активність АлАТ, у сироватці крові тварин II групи є вищою на 19,4 %, 

III – на 31,3 %, ніж у інтактних тварин. 

Аспартатамінотрансфераза синтезується внутрішньоклітинно, і в нормі лише 

невелика частина цього ферменту потрапляє в кров. Активність ферменту АсАТ в 

сироватці крові пропорційна ступеню ушкодження тканини і різниця активності 

його у самиць дослідних і контрольної груп має тенденцію до збільшення на 12–

17 %.  

Загальна кількість білків, що виявлені в сироватці крові самиць щурів 

дослідних груп є нижчою, ніж у контрольних тварин: у II групі – на 2,6 %, у III на – 

7,4 %. Щодо двох основних білкових фракцій, то у тварин, яким давали меншу дозу 

Ge цитрату, Ge 20 мкг/кг м. т., то вони мають тенденцію до зниження. Рівень 

альбуму є нижчим ніж у контролі на 3,0 %, а глобулінів – на 2,4 %. За нижчого 

вмісту обох білкових фракцій у крові цих тварин, їх співвідношення дорівнює 

контролю і альбумін-глобуліновий коефіцієнт становить 0,62 умовних одиниць. За 

впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. встановлено вищий на 25,0 % рівень альбуміну, ніж 

у контрольній групі тварин, однак результати не мають статистично вірогідного 

підтвердження. У цій дослідній групі тварин отримано статистично значущі 

результати щодо вмісту у сироватці крові самиць глобулінів, яких є на 23,4 % менше 

ніж у тварин контрольної групи. За впливу більшої дози Ge цитрату альбумін- 
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глобуліновий коефіцієнт є більший одиниці і його різниця щодо контролю є 

статистично вірогідна які становить 64,5 %.  

ЛФ у сироватці крові становить загальну активність її ізоферментів, що 

містяться в печінці, кістках, нирках, слизовій оболонці кишечнику та плаценті. У 

тварин F1, яким давали Ge цитрат встановлено аналогічно F2 невірогідно нижчу її 

активність, ніж у контрольних тварин. У тварин дослідних груп вміст сечовини в 

крові є нижчим за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. – на 8,8 %, а Ge у дозі 200 мкг/кг 

м. т. – вищим на 13,2 % щодо показників контрольної групи. Аналіз результатів 

вмісту креатиніну вказує на тенденцію до нижчого його рівня у самиць III групи на 

3,8 %. Даний показник у тварин II дослідної групи був на рівні контролю. 

Вміст речовин середньої молекулярної маси в сироватці крові 

використовується як маркер інтоксикації різного генезу для визначення ступеня 

тяжкості патологічного процесу. Застосування Ge цитрату спричинює вищу, щодо 

контролю, концентрацію МСМ, однак статистично вірогідними є лише результати у 

тварин, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., де різниця між дослідною і контрольною 

групами становила 10,2 % (р<0,05). У тварин III дослідної групи відзначена лише 

тенденція до збільшення даного показника на 3,2 %. 

Отже, довготривале випоювання з водою Ge цитрату протягом чотирьох 

поколінь, в період фізіологічного і статевого дозрівання щурів, у самиць F3 

зумовлювало тенденцію до змін в обміні Fe, в активності ферментів АлАТ, АсАТ, ЛФ 

та рівня сечовини і креатиніну. 

Загальна кількість білків у сироватці крові самиць щурів обох дослідних груп 

є нижчою ніж у контрольних тварин. За впливу меншої дози Ge цитрату альбумін-

глобуліновий коефіцієнт дорівнює контролю, а вищої – як і у всіх попередніх 

поколіннях, переважає контрольні значення. 

Статистично вірогідне підвищення щодо контролю вмісту речовин середньої 

молекулярної маси в сироватці крові самиць II групи можуть вказувати на посилення 

імунної реактивності їх організму, спричинену тривалим впливом малої, Ge 20 

мкг/кг м. т., дози Ge цитрату.  
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Біохімічна картина крові самиць щурів F2 (одні пологи) та F1 (двоє пологів), 

які отримували відповідні дози Ge цитрату в період їх росту, розвитку, вагітності, 

лактації та протягом чотирьох місяців після відлучення потомства до часу забою, що 

представлена у таблиці 3.58, вказує на широке залучення до біохімічних процесів 

фізіологічно-активної германієвмісної сполуки.  

Аналізом отриманих показників обміну Fe в сироватці крові самиць F2 після 

одних пологів встановлено, що за впливу Ge 20 мкг/кг м. т. його вміст є вищим, ніж 

у контрольних тварин, на 12,7 %, а за Ge 200 мкг/кг м. т., – нижчим на 19,8 %, однак 

дані не мають статистично-вірогідного підтвердження. У самиць F1 після других 

пологів, закономірність щодо вмісту цього мікроелемента зберігається, де за малої 

дози Ge цитрату його величина вища щодо контролю на 3 %, а вищої – зменшується 

на 37, 2 %. Ці дані також не мають вірогідного результату. 

Загальна Fe- зв'язувальна властивість трансферину в сироватці крові самиць F2 

після одних пологів за дії Ge 20 мкг/кг м. т. є нижчою ніж у контрольних тварин на 

4,2 %, а за дії Ge 200 мкг/кг м. т. – вищою на 7,4 %.  

Після двох пологів, у самиць F1 різні дози досліджуваної сполуки виявляють 

відмінності на біохімічні показники, ніж у тварин після одних пологів. Показник 

ТІВС за нижчої дози є вищим на 15,8 %, а за вищої – вірогідно нижчим у два рази 

щодо контролю. 

Ненасичена Fe-зв'язувальна здатність сироватки крові (UIBS) у всіх дослідних 

груп є тенденційно вища, щодо інтактних тварин, окрім самиць F1 після двох пологів 

за дії найвищої застосованої дози Ge цитрату, Ge 200 мкг/кг м. т., де цей показник є у 

два рази нижчим від контролю, результат має статистично вірогідне підтвердження. 

У сироватці крові самиць F2 після одних пологів за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг 

м. т. і самиць F1 після двох пологів за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. показник, який 

вказує на наявність у трансферині ділянок для зв’язування Fe має тенденцію до 

зменшення щодо контрольних тварин, відповідно на 15,1 та 13,1 %, а у самиць F2 

після одних пологів за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. і самиць F1 після двох пологів 

за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – є вищим контрольних значень на однаковий 

відсоток, що становить 14,5 частки.  
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Таблиця 3.58 

Біохімічні показники сироватки крові самиць щурів, після пологів за дії Ge 

цитрату в різних дозах, M ± m, n=4 

Показники 

Група 

контрольна  

F2 

після одних 

пологів  

дослідні 
F2 після одних пологів F1 після двох пологів 

II/1– Ge 20 

мкг/кг м. т. 

III/1 – Ge 

200 мкг/кг 

м. т. 

II/2 – Ge 20 

мкг/кг м. т. 

III/2 – Ge 

200 мкг/кг 

м. т. 
Сироватковий 

Fe, мкмоль/л 
60,5±12,70 68,2±6,40 48,5±11,20 62,3±4,80 38,0±4,30 

ТІВС, 

мкмоль/л 
213,7±12,10 204,7±19,10 229,6±10,35 247,3±3,40 

114,0±12,90*

* 

UIBS, 

мкмоль/л 
153,2±24,50 136,4±12,70 181,1±0,84 185,0±8,10 76,0±8,60* 

Коефіцієнт 

насичення 

трансферину, 

% 

29,1±7,70 33,33±0,01 24,7±1,10 25,3±2,30 33,33±0,03 

Альбумін, 

г/л 
28,3±0,78 40,4±5,14 36,5±1,91* 39,8±2,86* 

41,3±0,84 

*** 
Глобуліни, 

г/л 
52,1±0,58 

41,9±2,06 

** 

39,4±1,91 

** 
38,7±0,19* 

35,4±0,40 

*** 

А/Г 0,54±0,010 1,00±0,170 0,94±0,090* 1,04±0,130* 
1,17±0,040 

*** 
Загальний 

білок, г/л 
80,4±1,03 83,9±2,70 75,9±0,10* 78,5±1,00 76,7±1,41* 

АлАТ, Од/л 57,8±3,90 62,3±3,50 60,3±13,28 52,6±5,90 76,1±5,80 
АсАТ, Од/л 177,3±5,80 157,7±15,50 176,3±18,50 144,2±5,00* 198,4±16,30 

ЛФ, Од/л 359,6±40,8 
129,5±22,00 

** 
213,5±29,70 151,6±10,00* 210,8±22,60* 

Сечовина, 

ммоль/л 
10,1±0,90 7,5±0,40* 6,6±0,10* 6,6±0,90* 5,7±0,10** 

Креатинін, 

мкмоль/л 
67,9±0,80 

99,0±3,20 

*** 

85,9±3,60 

** 

85,4±1,40 

*** 
66,3±0,05 

МСМ, ум.од 1,09±0,001 
1,023±0,006 

*** 

1,037±0,003*

** 

1,03±0,001 

*** 
0,88±0,05* 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  
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Рівень загального білка в сироватці крові всіх дослідних груп є нижчим від 

контрольних тварин, окрім самиць F1 за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. після двох 

пологів, де його відсоток має тенденцію до збільшення на 4,4 частки. Слід 

зазначити, що за дії більшої дози Ge, 200 мкг/кг м. т., результати мають статистично 

вірогідне підтвердження і становлять: у самиць F2 після одних пологів – 5,6 % і 

самиць F1 після двох пологів – 4,6 %. 

Рівень альбумінів в сироватці крові всіх дослідних тварин є вищим порівняно з 

показниками інтактних самиць, зокрема у тварин F2 після одних пологів: у II/1 групі 

на 42,8 %, III/1 – на 29,0 % (р<0,05) та F1 після двох пологів: у II/2 групі на 40,7 % 

(р<0,05), III/2 – на 46,0 % (р<0,001). 

Також встановлено, що у самиць за впливу Ge цитрату в обох дозах рівень 

глобулінів є нижчим, ніж у контролі. Так, у тварин II/1 дослідної групи на 19,5 % 

(р<0,01), III/1 – на 24,3 % (р<0,01), II/2 – на 25,7 % (р<0,05), III/2 – на 32,0 % 

(р<0,001). 

Співвідношення альбумінів і глобулінів сироватки крові усіх дослідних груп 

самиць щурів є високе і становить більше або наближено до одиниці. Білковий 

коефіцієнт у самиць, яким випоювали Ge цитрат, у 1,7 – 2,16 раза вищий, ніж у 

інтактних тварин. 

Вивчаючи активність амінотрансфераз у сироватці крові тварин встановлено, 

що статистично вірогідні результати отримано лише у самиць F1 після двох пологів 

за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., де різниця активності АсАТ щодо інтактних 

особин становила 18,7 %. Слід зазначити значущо нижчі показники активності 

лужної фосфатази у крові тварин II/1 і III/1 груп (самиць F2 після одних пологів), 

відповідно на 63,9 (р<0,01) і 40,6 %, та у II/2 і III/2 груп (самиць F1 після двох 

пологів), 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 щодо показників контрольної групи і діапазон різниць щодо інтактних 

тварин становить від 25,7 до 43,6 %. Слід вказати про статистично вірогідну різницю 

щодо інтактних тварин у всіх дослідних групах. 

Оцінка дії германієвмісної сполуки на організм щурів за показником рівня 
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креатиніну в сироватці крові свідчить про його вищий вміст у самиць II/1 дослідної 

групи на 45,8 % (р<0,001) та II/2 – на 25,8 % (р<0,001) порівняно з показниками у 

тварин контрольної групи. У групі тварин III/1 рівень креатиніну залишається 

вищим, як у попередніх групах і цей відсоток становить 26,5 часток (р<0,01), а після 

двох пологів, у групі III/2 його рівень є нижчим на 2,4 % щодо контролю. 

За впливу Ge цитрату вміст речовин середньої молекулярної маси в сироватці 

крові у самиць всіх дослідних тварин є менший, ніж у тварин контрольної групи. 

Найбільшою різницею щодо інтактних тварин є показник у самиць F1 після двох 

пологів за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., що становить 19,3 % (p<0,001). У тварин 

решти груп встановлено різницю в межах 4,9 та 6,2 % (p<0,001). 

Отже, випоювання щурам з водою Ge цитрату у попередньому (F0) поколінні, а 

також самицям F1 та F2 в період їх росту, розвитку, першої і другої вагітності, 

лактації та протягом чотирьох місяців після відлучення потомства до часу забою, 

зумовлює низку змін в організмі тварин на біологічному рівні, що впливає на 

протікання фізіолого-біохімічних процесів. 

У самиць F1 після двох пологів, за застосування германієвмісної сполуки у дозі 

Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., на тлі тенденції до зниження вмісту рівня Fe, 

простежується вірогідне зниження загальної та залишкової Fe- зв'язувальної 

здатності сироватки крові. 

Також встановлено зміни в білковому обміні самиць дослідних груп, що 

характеризуються зменшенням рівня білків у більшої чистини особин. Рівень 

альбумінів в сироватці і білковий коефіцієнт крові тварин всіх дослідних груп є 

вищим, а глобулінів нижчим порівняно з показниками інтактних самиць. 

Використання Ge цитрату призводило до зменшення активності ферменту АсАТ 

у крові самиць F1 після двох пологів за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., і зниження 

активності лужної фосфатази у тварин всіх дослідних груп. 

Вміст сечовини і креатиніну в сироватці крові дослідних самиць засвідчує певні 

зміни у роботі нирок та печінки. 

Кількісний вміст речовин МСМ, який дає можливість визначити ступінь 

ендогенної інтоксикації у біологічних рідинах, вказує на менший їх рівень у 
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сироватці крові самиць всіх груп, яким випоювали з водою цитрат Ge.  

 

3.2.7 Вплив Ge цитрату в різних дозах на ембріональний, фетальний і 

постнатальний розвиток щурів 

Щури – поліестричні тварини з спонтанним типом овуляції. Статевий цикл у 

щурів лінії Wistаr зазвичай триває близько 4–5 діб. Саме через такі проміжки часу 

самиця входить в еструс, що триває приблизно 12 годин. Фазу еструсу можна 

визначити за поведінкою самиці (вона нервує, підводить задню частину тіла), а 

також за вагінальним мазком. При типовій тічці в полі зору мікроскопа виявляються 

естральні клітини різної форми (рис. 3.8), що є ефективним часом для спаровування 

за умов підсадки самиці до самця.  

 
Рис. 3.8 Нативний вагінальний мазок самиці щура до спаровування. Естральні 

клітини. Ок. 10, об. 20 

 

За часом, еструс збігається з дозріванням фолікулів у яєчниках. Таким чином, 

готовою до запліднення самиця щура стає з моменту першої овуляції, в той час 

сперматозоїд є здатним запліднити яйцеклітину. Оптимальним для початку 

спаровування вважається 75-денний вік самиць. 

Якщо у самиці не настала чергова тічка, то це в більшості випадків свідчить 

про її вагітність. У наших дослідженнях першою добою вагітності вважали день 
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виявлення сперматозоїдів у вагінальному мазку (рис. 3.9). 

 

 
Рис 3.9 Нативний вагінальний мазок самиці щура після спаровування.  

1 - естральні клітини, 2 - сперматозоїди. Ок. 10, об. 40 

 

Дослідженнями ембріональної і фетальної токсичності Ge цитрату у самиць 

щурів F1 в застосованих дозах не встановлено вірогідних відмінностей між 

тваринами контрольної та дослідних груп (табл. 3.59)  

Результатами досліджень виявлена незначна різниця у кількості жовтих тіл 

вагітності між інтактними та тваринами дослідних груп, де відсоток від контролю 

становить у самиць I дослідної групи 94 , II – 96 і III – 99.  

У всіх групах покоління F1 відсутні резорбції плодів та їх завмирання під час 

вагітності, тому кількість місць імплантації ембріонів співрозмірна з кількістю 

живих плодів, що становить у тварин I дослідної групи 95 , II – 91 і III – 100,7 % від 

контролю. За практично однакової кількості жовтих тіл вагітності ми не відзначали 

великої різниці щодо кількості місць імплантації, а також наявності живих плодів у 

самиць як контрольної, так і дослідних груп. Однак встановлено тенденцію до більш 

високого рівня загальної ембріональної смертності у самиць II групи, що зумовлено 

збільшенням кількості передімплантаційної смертності ембріонів в цій групі. В I і III 

експериментальних групах з використанням Ge цитрату показники як 

1 

2 
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передімплантаційної, так і загальної ембріональної смертності були нижчими від 

показників контрольної групи відповідно на 1,23 та 1,42 %.  

Таблиця 3.59 

Ембріональний і фетальний розвиток щуренят у самиць щурів F1  

за впливу Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Показники 

Група – доза 

контролна, 

n =4 

I – Ge 10 

мкг/кг 

м. т., 

n = 3 

II – Ge 20 

мкг/кг 

м. т., 

n =4 

III – Ge 

200 мкг/кг 

м. т., 

n =3 

Кількість жовтих тіл вагітності на 

одну самицю, шт. 
11,7±1,18 11,0±0,58 11,2±0,63 11,7±0,33 

 % від контролю 100,0 93,6 95,7 99,3 

Кількість місць імплантації на 

одну самицю, шт. 
11,2±0,75 10,7±0,33 10,2±0,48 11,3±0,33 

 % від контролю 100,0 94,8 91,1 100,7 

Кількість живих плодів на одну 

самицю, шт. 
11,2±0,75 10,7±0,33 10,2±0,48 11,3±0,33 

 % від контролю 100,0 94,8 91,1 100,7 

Кількість мертвих плодів на одну 

самицю, шт. 
0 0 0 0 

Кількість резорбцій на одну 

самицю, шт. 
0 0 0 0 

Передімплантаційна смертність, % 4,26 3,03 8,89 2,86 

Постімплантаційна смертність, %. 0 0 0 0 

Загальна ембріональна 

смертність, % 
4,26 3,03 8,89 2,86 

Маса плода на першу добу, г 4,1±0,27 3,9±0,15 3,6±0,03 4,0±0,07 

 % від контролю 100,0 94,9 86,0 97,1 

Краніокаудальний розмір плода, 

см 
3,6±0,03 3,6±0,04 3,6±0,05 3,7±0,03 

 % від контролю 100,0 100,6 100,3 102,5 

Кількість досліджених плодів 45 32 41 34 

Зовнішній огляд плодів: кількість 

плодів з аномаліями розвитку, % 
0 0 0 0 
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Нижчі показники кількості живих плодів на тлі підвищення 

передімплантаційної смертності ембріонів у самиць щурів II групи, які отримували 

Ge у дозі 20 мкг, або в 2 рази більшу дозу, ніж в I групі (10 мкг), можуть вказувати на 

вибіркову слабовиражену дію застосованої дози Ge цитрату на розвиток та 

імплантацію ембріонів щурів в ранній період. 

Однак отримані результати не дають переконливого наукового обґрунтування 

для твердження про високу токсичність Ge цитрату в зазначеній дозі. На такі 

висновки вказують і дані про відсутність резорбції ембріонів і постімплантаційної 

смертності у самиць дослідних груп, а також однакові показники маси плода та їх 

краніокаудальних вимірювань. Проведенням макроскопічного огляду плодів, 

отриманих від контрольних самиць та самиць, яким випоювали Ge у дозах 10, 20 і 

200 мкг/кг м. т., аномалій в розвитку потомства не виявлено. 

У плодів дослідних і контрольної груп були відсутні вади формування та 

розвитку відділів лицевого та мозкового черепу, вушні раковини та повіки очей були 

закриті, передня черевна стінка зрощена, без ознак пупкової грижі. Хвіст добре 

розвинений, фізіологічної довжини. Кінцівки мали розвинуте плече, передпліччя, 

кисть, стегно, гомілку та стопу. Положення, форма кінцівок, кількість пальців та їх 

розміри у плодів контрольної і дослідних груп перебували в межах норми. На шкірі 

відсутні ознаки порушення пігментації та покриття анатомічних відділів тіла. 

Отримані результати вказують на відсутність достовірно вираженої токсичної 

дії Ge цитрату, отриманого методом нанотехнології, на організм щурів покоління F1 в 

ембріональний і фетальний періоди росту і розвитку да дії Ge у дозах 10 і 20 мкг/кг 

м. т. Встановлено прояв інгібуючого його впливу на ці показники в тварин III групи, 

які отримували Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. Вказані результати підтверджують 

дослідження впливу малої і великої доз Ge цитрату на організм вагітних самиць 

щурів покоління F2. Результати досліджень представлені у таблиці 3.60 вказують на 

незначну різницю у кількості жовтих тіл вагітності (96,6 %) у тварин II (дослідної) 

групи, яким застосовували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. та інтактних тварин (100 %).  

Щодо місць імплантації, то у тварин контрольної групи їх кількість становить 

9,7 шт., у той час як у тварин II і III груп – 9,6 і 11,2 штук. Характерно, що 
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передімплантаційна смертність була найвищою у тварин контрольної групи і 

становила 17,1 % і зменшувалась у тварин, яким застосовували Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т. (15,5 %) та 200 мкг – 9,5 %.  

Таблиця 3.60 

Ембріональний і фетальний розвиток щуренят у самиць щурів F2  

за впливу Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Показники 

Група – доза 

контрольна, 

n =6 

II - Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n =7 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т., 

n =6 

Кількість жовтих тіл вагітності на 

одну самицю, шт.  
11,7±2,10 11,3±1,0 12,3±0,18 

 % від контролю 100,0 96,6 105,1 

Кількість місць імплантації на одну 

самицю, шт. 
9,7±0,40 9,6±0,53 11,2±0,48* 

 % від контролю 100,0 99,0 115,5 

Кількість живих плодів на одну 

самицю, шт. 
9,7±0,40 9,6±0,53 11,2±0,48* 

 % від контролю 100,0 99,0 115,5 

Кількість мертвих плодів на одну 

самицю, шт. 

0 0 0 

Кількість резорбцій на одну самицю, 

шт. 
0 0 0 

Передімплантаційна смертність, % 17,1 15,2 9,5 

Постімплантаційна смертність, %. 0 0 0 

Загальна ембріональна смертність, % 17,1 15,2 9,5 

Маса плода на першу добу, г 4,2±0,7 4,0±0,01 3,8±0,07*** 

 % від контролю 100 95,2 90,5 

Краніокаудальний розмір плода, см 3,6±0,05 3,5±0,03 3,4±0,03*** 

 % від контролю 100,0 97,5 94,4 

Кількість досліджених плодів 58 67 67 

Зовнішній огляд плодів: кількість 

плодів з аномаліями розвитку, % 
0 0 0 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Аналіз показників ембріонального розвитку у тварин III дослідної групи, яким 

застосовували Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., вказує на збільшення кількості жовтих тіл 

вагітності на 5 %, а місць імплантації на 15 % (результати статистично вірогідні).  
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Передімплантаційна смертність у тварин III групи становила 9,5 %, що в 1,8 

раза менше, ніж у інтактних тварин. Отже, у тварин обох дослідних груп не 

визначено токсичної дії досліджуваної сполуки на репродуктивну систему самиць 

щурів F2. У тварин, яким застосовували Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. констатували 

певний стимулюючий ефект на індукцію овуляції та збільшення кількості живих 

плодів, на тлі вірогідно нижчих показників їх маси та краніокаудального розміру. 

У тварин контрольної та дослідних груп під час вагітності не відбувалось 

резорбції ембріонів і показник постімплантаційної смертності дорівнював нулю. 

Отже, відсутність мертвих плодів та резорбованих ембріонів у тварин усіх груп 

вказує, що показник передімплантаційної смертності рівний показнику загальної 

смертності.  

 Порівнюючи масу тіла плодів II групи з масою тіла плодів інтактної групи 

можна відзначити незначне (на 4,8 %) зменшення цього показника у тварин, яким 

застосовували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. Щодо тварин III дослідної групи, то аналіз 

результатів їх показників вказує на статистично вірогідне її зниження на 9,5 %, що 

може свідчити про певний інгібуючий вплив великої дози Gе цитрату на ріст маси 

тіла плодів. Це підтверджується і меншими краніокаудальними розмірами плодів у 

тварин обох дослідних груп щодо плодів інтактної групи. Зокрема, у тварин, яким 

застосовували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., цей показник є меншим на 2,5 % і становить 

(3,5±0,03) см, а для тварин, яким застосовували вищу дозу сполуки – Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т. – на 5,6 % і становить 3,4±0,03 см. Отже, застосування Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т. характеризується підвищенням показників плодючості самиць, що 

проявляється збільшенням кількості жовтих тіл вагітності, живих плодів на 1 

самицю за відсутності постімплантаційної смертності порівняно з інтактною групою 

тварин. Зниження маси плодів у самиць III дослідної групи, ймовірно, є проявом 

компенсаторно-пристосувальних реакцій організму самиці для забезпечення 

можливості повноцінного виношування більшої (на 15,5 %) кількості потомства. 

Проведений макроскопічний огляд плодів не виявив видимих вад їх розвитку як в 

контрольній, так і дослідних групах. Отже, не встановлено токсичного впливу Ge 

цитрату на розвиток плодів, оскільки не виявлено аномалій їх розвитку. 
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Дослідження токсичної дії Ge цитрату у різних дозах на репродуктивну 

систему самиць F3 вказують на різницю у кількості жовтих тіл вагітності на одну 

самицю у тварин II-ої дослідної групи, яким застосовували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., 

проти інтактних тварин, яка становить 0,9 шт., (8,0 %). У тварин III дослідної групи, 

яким застосовували Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., цей показник становить 0,7 штук 

(6,2 %) (табл. 3.61).  

Таблиця 3.61 

Ембріональний і фетальний розвиток щуренят у самиць щурів F3  

за впливу Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Показники 

Група – доза 

контрольна, 

n =6 

II - Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n =10 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т., 

n =10 

Кількість жовтих тіл вагітності на 

одну самицю, шт.  
11,3±0,61 12,2±1,0 12,0±0,37 

 % від контролю 100,0 108,0 106,2 

Кількість місць імплантації на одну 

самицю, шт. 
9,5±0,34 11,0±0,93 11,3±0,34*** 

 % від контролю 100,0 115,8 118,9 

Кількість живих плодів на одну 

самицю, шт. 
9,5±0,34 11,0±0,93 11,3±0,34*** 

 % від контролю 100,0 115,8 118,9 

Кількість мертвих плодів на одну 

самицю, шт. 
0 0 0 

Кількість резорбцій на одну 

самицю, шт. 
0 0 0 

Передімплантаційна смертність, % 16,2 9,8 5,8 

Постімплантаційна смертність, %. 0 0 0 

Загальна ембріональна 

смертність, % 
16,2 9,8 5,8 

Маса плода на першу добу, г 4,3±0,06 4,3±0,08 3,6±0,08*** 

 % від контролю 100,0 101,2 83,2 

Краніокаудальний розмір плода, см 3,7±0,03 3,4±0,03 3,2±0,03*** 

 % від контролю 100,0 90,6 85,0 

Кількість досліджених плодів 57 110 113 

Зовнішній огляд плодів: кількість 

плодів з аномаліями розвитку, % 
0 0 0 

Примітка. *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  
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Щодо місць імплантації ембріонів, то у тварин контрольної групи їх кількість 

становить 9,5 штук, у той час як у тварин II і III груп – 11,0 та 11,3 штук, що вище, 

ніж у контрольних самиць відповідно на 15,8 та 18,9 %. Характерно, що результати, 

які отримані від впливу більшої дози сполуки, є статистично вірогідними.  

Передімплантаційна смертність була найвищою у тварин контрольної групи і 

становила 16,2 %, у тварин II групи – 9,8 %, що в 1,7 раза менше, ніж у інтактних 

тварин. У III групі самиць, яким застосовували більшу дозу Ge цитрату – Ge 200 

мкг/кг м. т., цей показник був найнижчий і становив 5,8 %, що у 2,8 раза менше 

порівняно з контрольною групою. Показник загальної ембріональної смертності 

рівний показнику передімплантаційної, оскільки у тварин контрольної та дослідних 

груп не встановлено резорбованих ембріонів і мертвих плодів. Отже, досліджувані 

дози Ge цитрату не виявляють токсичної дії на вагітних самиць та не впливають на 

загальний хід ембріогенезу щурів. У тварин, яким застосовували Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т., констатували стимулюючий ефект на дозрівання та овуляцію 

яйцеклітин, високий рівень імплантації ембріонів та збільшення кількості живих 

плодів що було встановлено у самиць F2.  

Статистично вірогідне зменшення – на 16,8 % маси тіла плодів самиць III 

дослідної групи, яким застосовували Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., щодо інтактних 

тварин, є не що інше як реакція організму самиці на виношування більшої (на 

18,9 %) кількості потомства.  

Аналогічну картину ми спостерігали у самиць покоління F2 де для 

забезпечення можливості повноцінного виношування потомства у самиць 

включалися компенсаторно-пристосувальні реакції на велику кількість плодів. З цим 

пов’язано і статистично вірогідне зниження щодо контрольних тварин краніо-

каудальних розмірів плодів у самиць III дослідної групи на 15 %. 

Провівши зовнішній огляд плодів контрольної і дослідних груп встановлено, 

відповідно до віку, правильне формування і розвиток відділів лицевого та мозкового 

черепу, вушних раковин, повік очей, черевної стінки, хребта, хвоста та кінцівок, 

відсутні ознаки порушення пігментації шкіри, гематоми та набряки, відсутнє 

каліцтво.  
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Аналіз результатів морфологічного дослідження стану внутрішніх органів 

ембріонів самиць щурів, які в період вагітності отримували шляхом випоювання Ge 

цитрату у різних дозах, показав, що всі плоди контрольної і обох дослідних груп 

відповідали стандартним критеріям розвитку. Дослідження проводили, 

використовуючи стандартні розсічення 10 плодів з кожної групи (рис. 3.10).  

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3.10 Схема розрізів ембріонів щурів за методикою Вільсона 

 

На першому етапі, відділивши голову від тулуба паралельним до нижньої 

щелепи розрізом, ми провели оцінку формування органів і тканин в ділянці голови 

здійснивши п’ять розрізів.  

Перший розріз (рис. 3.11) проходив перпендикулярно нижній щелепі 

безпосередньо за вібрисами. 

На цьому зрізі оцінювали стан нижньої щелепи, переднього відділу твердого 

піднебіння і носової порожнини. У всіх переглянутих плодів не виявлено патологій 

розвитку нижньої і верхньої щелеп, тверде піднебіння суцільне, без ознак 

розщеплення, носова перегородка не скривлена, язик розміщений у ротовій 

порожнині і вільно рухається.  
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Рис. 3.11 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. Перший розріз: А – 

контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі Ge 

200 мкг/кг м. т. 1 - передній відділ твердого піднебіння і носові порожнини, 2 – язик, 

3- нижня щелепа 

 

Другий розріз (рис. 3.12) провели через середину очних яблук, що охоплює і 

нюхові цибулини. Результати обстеження вказують на відсутності патологій у 

зовнішньому вигляді та розташуванні обох очних яблук та орбіт. В лобовій частині 

головного мозку розміщені нюхові бульбочки.  

 

 

  

 

Рис. 3.12 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. Другий розріз: А – 

контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі Ge 

200 мкг/кг м. т. 1 – нюхові бульбочки, 2 – очні яблука та орбіти 

 

Третій розріз (рис. 3.13) провели через великий поперечний діаметр черепа з 

метою вивчення стану головного мозку (кори великих півкуль, бокових, третього і 

четвертого шлуночків).   
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У всіх плодів відділи головного мозку розвинуті пропорційно і великі півкулі, 

бічні, третій і четвертий шлуночки головного мозку розвинені добре, без видимих 

порушень. Лівий і правий бічні шлуночки головного мозку візуалізуються як вузькі 

щілини, третій шлуночок – невеликого розміру та кільцеподібної форми. Всередині 

головного мозку між мозочком і довгастим мозком, розміщений четвертий 

шлуночок, що формою нагадує намет. 

 

 

 

  

Рис. 3.13 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. Третій розріз: 

А – контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі 

Ge 200 мкг/кг м. т. 1- головний мозок, 2 – бічні і третій шлуночки головного мозку  

Четвертий розріз (рис. 3.2.14) провели паралельно третьому, досліджуючи 

мозочок і довгастий мозок.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.14 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. Четвертий розріз: А – 

контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі Ge 

200 мкг/кг м. т. 1 – мозочок, 2 – довгастий мозок  

 

У результаті мікроанатомічного дослідження не виявлено патологій у будові 

довгастого мозку, який знаходився у нижній частині стовбура головного мозку і 

безпосередньо переходив у спинний мозок. Не виявлено аномалій розміщення і 
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розвитку мозочку, який розміщувався позаду від довгастого мозку під потиличними 

частками півкуль головного мозку. 

П’ятий розріз (рис. 3.15) провели через гортань, спинний мозок, судини і 

слинні залози. Розміщення, розміри та вигляд вищенаведених органів відповідали 

фізіологічним нормам розвитку плода.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. П’ятий розріз: А – 

контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі Ge 

200 мкг/кг м. т. 1 – спинний мозок, 2 – гортань, 3 – трахея, 4 – слинні залози 

Шостий розріз (рис. 3.16) проводили перед передніми кінцівками.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.16 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. Шостий розріз: А – 

контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі Ge 

200 мкг/кг м. т. 1 – спинний мозок, 2 – стравохід, 3 – трахея  

 

На цьому розрізі обстежували стравохід, трахею, спинний мозок та великі 

судини. Стравохід, що є прямим продовження глотки мав вигляд трубчастого 

порожнистого органу без ознак стенозу. Спереду від нього розміщувалася трахея, 

трубчастої будови з добре розвиненими кільцями. Діаметр кровоносних судин 
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візуально оцінювався як однаковий у всіх плодів дослідних і контрольної груп. 

Спинний мозок був розміщений у хребтовому каналі і мав вигляд тяжа. 

Сьомий розріз (рис. 3.17) проходив через органи грудної порожнини 

безпосередньо за передніми кінцівками.  

 

 

 

 

Рис. 3.17 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. Сьомий розріз: А – 

контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі Ge 

200 мкг/кг м. т. 1 – тяж спинного мозку, 2 – продовження трубчастого стравоходу, 3 – 

легені, бронхи, 4 – серце  

 

Візуалізувалися чотирьохкамерне серце з правим і лівим його шлуночками, 

чотиридольна права та однодольна ліва легені, добре розвинуті бронхи, 

продовження трубчастого стравоходу та тяж спинного мозку. Всі органи були 

звичайної топографії й розмірів. 

Восьмий розріз (рис. 3.18) проводили посередині між сьомим розрізом і 

пупковим кільцем. Оглядали печінку, яка мала типове розміщення, була 

фізіологічної консистенції і кольору та складалася із шести дольок. Шлунок – 

великий, на розрізі складчастий. Вилучивши з розрізу черевної порожнини печінку 

провели обстеження стану діафрагми. Констатували її куполоподібну форму та 

цілісність.  
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Рис. 3.18 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. Восьмий розріз: А – 

контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі Ge 

200 мкг/кг м. т. 1 – шлунок, 2 – печінка, 3 – діафрагма 

 

Дев’ятий розріз (рис. 3.19) проходив нижче пупкового кільця.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.19 Плоди щурів 21 доби ембріонального розвитку. Дев’ятий розріз: А – 

контрольна група; Б – Ge цитрат у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.; В – Ge цитрат у дозі Ge 

200 мкг/кг м. т. 1 - печінка, 2 – кишківник 
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Всі органи черевної порожнини, які видно на цьому зрізі, зокрема печінка, 

кишечник та підшлункова залоза були нормальної топографії, без ознак патології. 

Позаду шлунка розмішена підшлункова залоза, компактних розмірів, що складається 

з головки, тіла і хвоста. Обережно видаливши петлі кишківника та печінку, 

обстежували органи тазу: нирки, сечовід, сечовий міхур, пряму кишку, внутрішні 

статеві органи. У тварин контрольної і дослідних груп розміщення обох нирок 

асиметричне. Будова верхніх сечових шляхів не порушена, на розрізі нирки – чашки 

й балії не збільшені у розмірах, відсутні ознаки гідронефрозу. Сечоводи рівномірної 

товщини трубчастої форми. Сечовий міхур малих розмірів. На верхньому полюсі 

кожної з нирок візуалізувалися овальної форми наднирники. Пряма кишка – без 

видимої патології. У самиць в тазовій порожнині знаходили матку, роги якої 

тягнулися до нирок де за нирками розташовувались яїчники, у самців відзначали 

добре розвинуті парні тестикули з придатками. 

Отже, порівнюючи результати аналізу розрізів плодів щура на всіх рівнях 

дослідних груп з контрольною не було виявлено відхилень як зовнішнього розвитку, 

так і розвитку внутрішніх органів, тому можемо констатувати факт відсутності 

тератогенної дії Ge цитрату у дозах Ge 20 та 200 мкг/кг м. т. протягом чотирьох 

поколінь поспіль. 

 

3.2.8 Сенсорно-рухові рефлекси та поведінкові реакції щуренят у 

поколіннях F2 і F3 за дії Ge цитрату в різних дозах 

Ріст і розвиток потомства характеризується своєчасним формуванням 

сенсорно-рухових рефлексів, що є основою формування складної і різноманітної 

поведінки тварин. Для оцінки розвитку фізіологічних рефлексів використовуються 

різні тестові випробування тварин, зокрема у гризунів – це перевертання на рівній 

поверхні у першу добу життя, поворот тварини на 180° на похилій поверхні та 

уникнення обриву – на 6 добу, уникнення обриву з візуальним стимулом на 15 добу 

та перевертання у повітрі на 17 добу. Стан фізичного розвитку потомства також 

визначається кількістю рухів у період проведення тесту «маятниковий рефлекс» на 8 
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добу та тестом «м′язова сила» на 15 добу – утримання на дротяній сітці протягом 15 

сек (табл. 3.62).  

Таблиця 3.62 

Динаміка розвитку сенсорно-рухових рефлексів у щурів у поколінні F2 у 

підсисний період за дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Досліджувані параметри 

Доба 

спосте-

режень 

Група 

контроль-

на 

(n = 38) 

I – Ge 10 

мкг/кг 

м. т.  

(n = 41) 

II – Ge 20 

мкг/кг 

м. т.  

(n = 59) 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т.  

(n = 44) 

Кількість щуренят на 

самицю 
1 9,4±0,75  10,5±1,5  10,0±0,63  11,0±0,60 

Перевертання на рівній 

поверхні, % 1 
81,6 94,5 89,0 87,0 

Різниця щодо контролю, % х 12,9 7,4 5,4 

Негативний геотаксис, % 
6 

50,4 48,6 78,9 67,8 

Різниця щодо контролю, % х -1,8 28,5 17,4 

Уникнення обриву, % 
6 

96,5 100,0 92,2 100,0 

Різниця щодо контролю, % х 3,5 -4,3 3,5 

Маятниковий рефлекс, к-ть 

рухів, M±m 8 
27,2±2,03 28,3±3,49 27,1±1,68 21,3±1,55* 

Різниця щодо контролю, % 100,0 1,0 -0,4 -21,7 

Уникнення обриву (з 

візуальним стимулом), % 15 
100 ,0 100,0 92,8 100,0 

Різниця щодо контролю, % х 0 -7,2 0 

М'язова сила, % 
15 

71,5 84,7 83,8 69,8 

Різниця щодо контролю, % х 13,2 12,3 -1,7 

Перевертання в повітрі, % 
17 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Різниця щодо контролю, % х 0 0 0 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Перевертання на рівній поверхні. Аналіз отриманих даних виявив швидше 

формування цього рефлексу у тварин дослідних груп. У щуренят, яким випоювали 
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Ge у дозі 10 мкг/кг м. т. (I група) на першу добу даний рефлекс був сформований у 

94,5 % особин. У той час як у тварин, яким застосовували Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. (II 

група) рефлекс сформувався у 89 % особин, а за Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. (III) – у 

87 % особин. Отже, у щуренят дослідних груп відповідно на 12,9, 7,4 та 5,4 % 

більше проявлявся даний рефлекс у першу добу життя, ніж у тварин контрольної 

групи. 

Негативний геотаксис. Даний рефлекс, який визначали на 6 добу, був 

сформований у більшого на 28,5 % числа тварин II та на 17,4 % – III груп, проте у I 

групі цей рефлекс проявляли на 1,8 % особин менше, ніж у контролі. 

Уникнення обриву. Даний рефлекс був сформований у щуренят I та III груп на 

6 добу, що на 3,5 % більше, ніж у тварин контрольної групи. Кількість тварин II 

групи, у яких проявлявся даний рефлекс, була менша на 4,3 % . 

Маятниковий рефлекс. Аналіз результатів маятникового рефлексу виявив 

статистично вірогідне зменшення кількості рухів у щуренят III групи на 21,7 % 

(р<0,05), ніж у контрольних тварин. У тварин I та II груп встановлено незначні 

відхилення цього показника (+1,04) та (–0,37) від контролю. 

Уникнення обриву (з візуальним стимулом). На 15 добу у всіх тварин I та III 

груп цей рефлекс був повністю сформований, проте у II групі – тільки 92,8 % тварин 

володіли цим рефлексом. 

М’язова сила. Найвищі результати витривалості показали тварини I та II груп. 

Кількість щуренят, що утримувались на дротяній сітці протягом 15 сек. становила 

відповідно на 13,2 та 12,3 % більше ніж в контрольній групі. Однак кількість тварин 

III групи, у яких сформувався цей рефлекс була меншою на 1,7 % щодо контролю. 

Перевертання в повітрі. Усі тварини контрольної і дослідних груп на 17 добу 

швидко перевертались у повітрі і падали на всі чотири кінцівки, зберігаючи добру 

орієнтацію. Це вказує на те, що у всіх щуренят цей рефлекс був повністю 

сформований. 

Отже, у тварин I групи з 7 тестів на визначення швидкості формування 

сенсорно-рухових рефлексів і точної координації рухів 4 показники є вищими, ніж у 

тварин контрольної групи, лише показник геотаксису є на 1,8 % нижчим від 
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контролю. У тварин II групи з 7 тестів – 3 показники вищі щодо контролю, 2 – 

нижчі, у тесті «уникнення обриву» та «уникнення обриву з візуальним стимулом», і 

2 – рівні з показниками контролю. У тварин III групи спостерігається аналогічна 

тенденція змін розвитку сенсорно-рухових рефлеків як у тварин II групи, однак у 

тварин III групи показники були нижчі у тестах «маятниковий рефлекс» (р<0,05) та 

«м'язова сила». 

Аналіз фізичного розвитку щуренят покоління F2 виявив пришвидшення 

відкривання очей у особин за впливу всіх досліджуваних доз Ge цитрату, що 

свідчить про стимулюючий ефект германієвмісних сполук на фізіологічний розвиток 

тварин (табл. 3.63).  

Таблиця 3.63 

Відкривання очей у щуренят у поколінні F2 за впливу Ge цитрату в різних 

дозах, %, M±m 

Доба 

спосте-

режень 

Група 

контрольна 

(n = 38) 

I – Ge 10 

мкг/кг м. т.  

(n = 41) 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т.  

(n = 59) 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т.  

(n = 44) 

14 0 16,7 5,8 30,3 

15 43,4 55,5 54,2 65,6 

16 98,8 100 100 100 

17 100 100 100 100 

 

Проведення тесту «відкрите поле» на 14 та 18 доби росту і розвитку щуренят 

дає можливість вивчити швидкість формування сенсорно-рухових рефлексів та 

пізнавальну активність тварин у підсисний період (табл. 3.64). 

Локомоція.  Аналіз поведінки щуренят у тесті «відкрите поле» за показником 

«кількість пересічень» характеризує загальний рівень активації рухових рефлексів. 

Як видно з таблиці 3.2.34, на 14 та 18 доби життя горизонтальна рухова активність, 

визначена за кількістю перетнутих квадратів тваринами I групи протягом 

тестування, збільшилась відповідно на 40,1 та 20,1 % (р<0,05) порівняно з 

контролем.  
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Таблиця 3.64 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність щурів у поколінні 

F2 у тесті «відкрите поле» за дії Ge цитрату в різних дозах, M ± m 

Показники 

Доба 

спосте-

режень 

Група 

контрольна 

(n = 38) 

I – Ge 10 

мкг/кг м. т.  

(n = 41) 

II – Ge 20 

мкг/кг м. т.  

(n = 59) 

III – Ge 200 

мкг/кг м. т.  

(n = 44) 

Локомоція, 

кількість квадратів  

( % до контролю) 

14 
4,39±0,41 

(100) 

6,12±0,67* 

(139,4) 

5,2±0,34 

(118,5) 

5,33±0,46 

(121,4) 

18 
14,7±1,56 

(100) 

17,6±1,58* 

(119,7) 

13,5±1,03 

(91,8) 

12,9±1,02 

(87,7) 

Кількість заглядань 

у отвори  

( % до контролю) 

14 
0,20±0,065 

(100) 

0,25±0,123 

(125,0) 

0,42±0,072* 

(210,0) 

0,26±0,071 

(130) 

18 
0,34±0,109 

(100) 

0,10±0,066 

(29,4) 

0,62±0,112 

(182,4) 

0,33±0,099 

(97,1) 

Грумінг, кількість 

умивань  

( % до контролю) 

14 
0,05±0,03 

(100) 

0,19±0,09 

(380,0) 

0,12±0,037 

(240,0) 

0,17±0,052 

(340,0) 

18 
0,34±0,088 

(100) 

0,14±0,078 

(41,2) 

0,33±0,055 

(97,1) 

0,32±0,064 

(94,1) 

Кламбінг, кількість 

стійок 

( % до контролю) 

14 
0,21±0,07 

(100) 

0,50±0,15* 

(238,1) 

0,21±0,06 

(100) 

0,22±0,08 

(104,8) 

18 
0,8±0,18 

(100) 

1,1±0,27* 

(137,5) 

1,5±0,20* 

(187,5) 

1,6±0,23* 

(200,0) 

Рерінг, кількість 

стійок  

(рази до контролю) 

14 0 
0,095±0,095 

(-) 

0,23±0,09 

(-) 

0,06±0,03 

(-) 

18 
0,05±0,04 

(1,0) 

0,48±0,19** 

(9,6) 

0,80±0,16** 

(16,0) 

0,64±0,12**

* 

(12,8) 

Кількість болюсів 

( % до контролю) 

14 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

Аномалії руху, 

кількість 

14 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Отримані дані за цим показником тестування тварин II та III дослідних груп на 
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14 добу є більшими відповідно на 18,5 і 21,4 % , а на 18 добу – меншими на 7,9 %; 

11,9 % щодо контролю, однак результати є статистично не вірогідними.  

Кількість заглядань у отвори. Показник ніркового рефлексу свідчить про 

формування здатності тварини досліджувати «відкрите поле». На 14 добу 

орієнтувально-пізнавальні рефлекси більш розвинені у тварин всіх дослідних груп, 

ніж у контрольній групі. Однак статистично вірогідними є лише результати щуренят 

II групи – де число заглядань у нірки є більшим у 2,2 раза (р<0,05). На 18 добу цей 

показник залишався високим у тварин II групи (збільшення у 1,8 раза), проте у 

тварин I групи встановлено суттєве його зменшення у 3,6 раза.  

Грумінг. Косметична поведінка у щурів, як фактор емоційності, є важливою 

характеристикою тварин у «відкритому полі». Емоційна активність щуренят усіх 

дослідних груп на 14 добу була вищою від контролю в середньому у 2 – 3 рази. На 

18 добу у щурів II та III груп показник грумінгу залишався на рівні контролю, а для 

тварин I групи суттєво зменшився – у 2,4 раза. 

Кламбінг та рерінг. Вертикальна рухова активність свідчить про етологічну та 

пошукову-пізнавальна активність тварин. У щурів I групи як пристінкові, так і вільні 

стійки є частішими щодо контролю як на 14, так і на 18 добу життя. Так, рівень 

кламбінгу у тварин цієї групи на 14 добу збільшився у 2,4 раза (р<0,05), на 18 добу – 

1,2 раза (р<0,05). Рефлекс «вільна стійка» у тварин I групи сформований на 14 добу 

(у контролі він відсутній), на 18 добу частота рерінгу збільшилась у 9,3 раза 

(р<0,01). Щодо тварин II та III груп, то частота кламбінгу на 18 добу збільшувалася 

відповідно у 1,9 та 2,1 раза (р<0,05), а рерінгу – у 15,7 (р<0,01) та 12,5 (р<0,001) 

раза.  

Кількість болюсів. Під час проведення тестувань в умовах «відкритого поля» у 

тварин всіх груп були відсутні акти дефекації. 

Аномальні рухи були відсутні у тварин як контрольної, так і дослідної груп.  

Отже, проведення тесту «відкрите поле» дало можливість виявити зміни в 

розвитку і формуванні орієнтувально-пізнавальних, рухових та емоційних рефлексів 

щурів під впливом Ge цитрату у різних дозах, що проявилося у збільшенні 

спонтанної горизонтальної рухової активності (I група) та частоти пізнавальних 
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рухів: заглядання у нірки (II група) та пристінкової і вільної стійки (I, II та III групи). 

Дослідженнями впливу Ge цитрату у різних дозах на ріст і розвиток потомства 

щурів F2 і формування у них сенсорно-рухових та поведінкових реакцій 

встановлено: у тварин, яким випоювали Ge цитрат встановлено тенденцію до 

швидшого формування сенсорно-рухових рефлексів і точної кооринації рухів 

протягом підсисного періоду, використання малої дози Ge цитрату (Ge 10 мкг/кг 

м. т.) сприяє отриманню кращих результатів щодо прояву цих рефлексів у ранньому 

віці. Застосування Ge цитрату у різних дозах призводить до відмінностей порівняно 

з контролем формування сенсорних і рухових рефлексів та поведінки тварин у тесті 

«відкрите поле»: Ge у дозі 10 мкг/кг м. т. – збільшується горизонтальна рухова та 

пошуково-пізнавальна активність тварин; Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. та Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т. суттєво збільшується, особливо на 18 добу, число пристінкових та 

вільних стійок. 

Проведення тесту «відкрите поле» на 40 добу росту і розвитку щурів дало 

можливість виявити як дозозалежну, так і статеву подібність і різницю в розвитку 

поведінкових елементів самців і самиць покоління F2 за дії малої і великої доз Ge 

цитрату. Також даний тест дозволив оцінити вираженість і динаміку елементарних 

поведінкових актів у гризунів у стресових умовах, що виникають у відповідь на 

переміщення лабораторної тварини в середовище, відмінне від його щоденного 

утримання (табл. 3.65, 3.66).  

Локомоція.  Загальний рівень активації, що характеризується за показником 

«кількість пересічень» у самиць, яким випоювали Ge цитрат, є нижчим щодо 

інтактних тварин, однак результати не є статистично вірогідними. За впливу Ge у 

дозі 10 мкг/кг м. т. встановлено незначне (1 %) зменшення горизонтальної рухової 

активності самиць, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. цей показник був меншим на 

10,5 % від контролю. За впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. активність тварин була 

меншою на 7,9 % щодо контрольних тварин, але більшою на 2,6 %, ніж у самиць II 

дослідної групи.  

Отримані дані тестування самців вказують на меншу їх рухову активність у II 

та III дослідних групах відповідно на 14,0 та 16,7 % щодо інтактних тварин. У 
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самців, яким випоювали меншу дозу Ge цитрату – I дослідна група, активність була 

вищою на 16,9 % щодо контрольних тварин. 

Таблиця 3.65 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність самиць у поколінні 

F2 у тесті «відкрите поле» на 40 добу росту і розвитку за впливу Ge цитрату в 

різних дозах, M±m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n = 25) 

I - Ge 10 

мкг/кг м. т. 

(n = 18) 

II - Ge 20 

мкг/кг м. т. 

(n = 31) 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т. 

(n = 20) 

Локомоція, кількість 

квадратів 
47,2±4,82 46,7±6,17 42,3±3,02 43,5±3,14 

 % від контролю 100,0 99,0 89,5 92,1 

Кількість заглядань у 

отвори 
9,0±1,15 10,6±2,09 8,0±0,66 9,5±0,80 

 % від контролю 100,0 117,8 88,5 105,5 

Грумінг, кількість 

умивань 

(у т. ч. довше 10 

сек., %) 

1,9±0,29 

(22,45) 

1,4±0,53 

(0) 

1,4±0,22 

(15,4) 

1,0±0,22* 

(17,7) 

 % від контролю 100,0 75,7 73,0 54,5 

Кламбінг, кількість 

стійок 
6,4±0,67 6,9±1,38 6,7±0,52 6,9±0,51 

 % від контролю 100,0 107,8 104,7 107,8 

Рерінг, кількість 

стійок 
0,4±0,11 0,3±0,29 0,6±0,14 0,4±0,12 

 % від контролю 100,0 82,9 182,9 111,4 

Кількість болюсів 0,6±0,18 0,5±0,10 0,6±0,15 0,5±0,15 

 % від контролю 100,0 87,9 0 86,2 

Аномалії руху, 

кількість 
0 0 0 0 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Кількість заглядань у отвори. Зниження орієнтувально-пізнавальної реакції 

встановлено у самиць II групи ( на 11,5 %), та підвищення у тварин I (на 16,9 %) та 

III груп (на 5,1 %). В той час як у самців направлена пізнавальна активність більше 

виражена у тварин, яким давали з водою Ge у дозі 10 мкг/кг м. т., де число заглядань 

у нірки є більшим на 30,9 %. У тварин II і III груп встановлено суттєве зменшення 
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цього показника, відповідно на 16,7 та 17,7 % щодо контрольних тварин.  

Таблиця 3.66 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність самців у поколінні 

F2 у тесті «відкрите поле» на 40 добу росту і розвитку за впливу Ge цитрату в 

різних дозах, M±m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n = 13) 

I - Ge 10 

мкг/кг м. т. 

(n = 23) 

II - Ge 20 

мкг/кг м. т. 

(n = 28) 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т. 

(n = 24) 

Локомоція, кількість 

квадратів 
39,1±5,8 45,7±2,81 33,6±3,32 32,6±2,95 

 % від контролю 100,0 116,9 86,0 83,3 

Кількість заглядань у 

отвори 
9,0±1,24 11,8±1,3 7,5±0,71 7,4±0,69 

 % від контролю 100,0 130,9 83,3 82,3 

Грумінг, кількість умивань 

(у т. ч. довше 10 сек., %) 

2,0±0,32 

(30,0) 

1,2±0,51 

(0) 

1,7±0,22 

(29,5) 

1,5±0,2 

(16,4) 

 % від контролю 100,0 61,5 87,5 75,5 

Кламбінг, кількість стійок 4,9±0,92 8,38±0,7* 6,2±0,49* 5,7±0,62*  

 % від контролю 100,0 171,2 126,5 116,3 

Рерінг, кількість стійок 0,3±0,14 0,2±0,10 0,6±0,14 0,4±0,12 

 % від контролю 100,0 79,3 189,7 148,3 

Кількість болюсів 0,35±0,21 1,47±0,57 1,62±0,24 0,85±0,20 

 % від контролю 100,0 320,0 362,9 142,9 

Аномалії руху, кількість 0 0 0 0 

Примітка: * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

Грумінг. Косметична поведінка самиць, як фактор емоційності, є відмінна від 

тварин контролю у всіх дослідних груп. Кількість умивань у самиць I, II і III груп 

менша щодо інтактних тварин відповідно на 24,3, 27,0 та 45,5 %, однак статистично 

вірогідними є лише результати у тварин III групи (р<0,05). Тривалий грумінг у 

самиць I дослідної групи відсутній, у II і III групах його число від загальної кількості 

актів грумінгу є меншим щодо контролю відповідно на 7,1 та 4,8 % 

Встановлено, що рівень реакцій грумінгу у самців всіх дослідних груп є 

нижчим від контрольних тварин відповідно на 38,5, 12,5 та 24,5 %. У тварин, яким 

давали з водою Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. виявлено меншу, щодо контролю, кількість 

довготривалих умивань. У самців за впливу Ge у дозі 10 мкг/кг м. т. цей показник 
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дорівнював нулю. 

Кламбінг та рерінг. У самиць всіх дослідних груп встановлено збільшення 

рівня кламбінгу від 4,7 до 7,7 % щодо інтактних тварин. Показники рерінгу 

знижувалися на 17,1 % у тварин I дослідної групи, а III – підвищувалися на 11,4 % 

щодо інтактних тварин. У самиць III дослідної групи кількість вільних стійок була 

вищою, ніж у тварин контрольної групи у 1,8 раза, хоча дані не мають вірогідного 

підтвердження. 

Рівень кламбінгу у самців усіх дослідних груп ( I, II та III ) був вищий ніж у 

тварин контрольної групи відповідно на 71,2, 26,5 та 16,3 % і результати мають 

статистично вірогідне підтвердження. 

Кількість болюсів. У наших дослідженнях вегетативні реакції самців всіх 

дослідних груп і кількість болюсів мали вищі у 4,6 – 2,4 раза показники, ніж у 

інтактних. У самиць I та III дослідних груп число болюсів було менше щодо 

контролю відповідно на 12,7 та 13,8 %, а II групи не змінювалось і дорівнювало 

показнику інтактних тварин. 

Не встановлено аномальних рухів у тварин як контрольної, так і дослідних 

груп. 

Отже, у поколінні F2 у тварин всіх дослідних груп обох статей за дії Ge 

цитрату прослідковується тенденція до зменшення числа перетнутих квадратів. 

Винятком є самці і самиці, які піддавались впливу Ge у дозі 10 мкг/кг м. т., у яких 

встановлено тенденцію до збільшення локомоторної їх активності. 

Дослідження тваринами отворів у підлозі «відкритого поля», показало, що у 

поколінні F2 за дії дози Ge у дозі 10 мкг/кг м. т. у обох статей щурів встановлено 

тенденцію до збільшення числа досліджених тваринами отворів, а за впливу Ge у 

дозі 20 мкг/кг м. т. – зменшення їх пошукової активності . За впливу дози Ge у дозі 

200 мкг/кг м. т. встановлено незначне підвищення цього показника у самців і 

зниження у самиць. Як самиці, так і самці дослідних груп, яким випоювали з водою 

Ge цитрат, демонструють лише тенденцію до зниженнярівня реакцій грумінгу щодо 

інтактних тварин, однак у самиць за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., частота актів 

грумінгу вірогідно нижча від тварин контрольної групи.  
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У самців покоління F2 всіх дослідних груп встановлено особливо високу 

частоту кламбінгу, однак статистично вірогідні результати отримані лише за впливу 

Ge у дозах 10 та 200 мкг/кг м. т. Встановлено зменшення рівня рерінгу у тварин обох 

статей за дії Ge у дозі 10 мкг/кг м. т. та підвищення – за дії Ge у дозах 20 і 

200 мкг/кг м. т. 

У самиць і самців дослідних груп не встановлено щодо інтактних тварин 

суттєвої різниці у числі болюсів. 

Як вже зазначалося вище, найбільш значним для виявлення ступеня розвитку 

нервової системи у щуренят є дослідження емоційно рухової поведінки тварин і їх 

здатності до точної координації рухів. Фізіологічний розвиток щурів покоління F3 

оцінювали за тими ж показниками, що й у тварин покоління F2 (табл. 3.67). 

 Перевертання на рівній поверхні. Досліджуваний рефлекс як і для щуренят 

попереднього покоління, має тенденцію до швидшого формування у тварин, яким 

випоювали з водою Ge цитрат. У першу добу росту і розвитку щуренят II дослідної 

групи даний рефлекс був сформований у 87,9 % особин , а III – 78,9 %, що 

відповідно більше на 16,5 та 7,5 %, ніж у інтактних тварин.  

Негативний геотаксис. Рефлекс, який визначали на 6 добу росту і розвитку, 

був сформований у щуренят контрольної групи швидше. Встановлено незначні 

відхилення його щодо контролю у тварин дослідних груп. Так, тварини II групи 

менше володіли цим рефлексом на 4,9 %, а III – на 1,5 %, ніж у контрольній групі.  

Уникнення обриву. Аналіз результатів тестувань виявив, що у всіх щуренят 

дослідних груп проходить швидше формування цього рефлексу порівняно з 

тваринами контрольної групи. За умов задавання Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. на 6 добу 

росту і розвитку всі щуренята володіли даним рефлексом, що на 6,13 % більше, ніж 

у контролі. 

Маятниковий рефлекс. Встановлено статистично вірогідне більше число (10,0) 

маятникових рухів у щуренят II групи, ніж у контрольних тварин. У тварин III 

дослідної групи даний показник дорівнював показнику інтактних щуренят. 

Уникнення обриву (з візуальним стимулом). На 15 добу у всіх тварин 

контрольної та дослідних груп цей рефлекс був повністю сформований.   
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Таблиця 3.67 

Динаміка розвитку сенсорно-рухових рефлексів у щурів у поколінні F3  

у підсисний період за впливу Ge цитрату в різних дозах, M±m 

Досліджувані параметри 

Доба 

спосте-

режень 

Група 

контрольна 

(n = 36) 

II - Ge 20 

мкг/кг м. т. 

(n = 41) 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т.  

(n = 73) 

Кількість щуренят на самицю 1 9,0±0,4  10,2±0,66  12,2±0,9* 

Перевертання на рівній 

поверхні, % 1 
71,4 87,9 78,9 

Різниця щодо контролю, % х 16,5 7,5 

Негативний геотаксис, % 
6 

78,8 73,9 77,3 

Різниця щодо контролю, % х - 4,9 - 1,5 

Уникнення обриву, % 
6 

93,9 100 95,8 

Різниця щодо контролю, % х 6,1 1,9 

Маятниковий рефлекс, к-ть 

рухів, M±m 8 
26,9±2,5 36,9±2,4** 26,6±1,8 

Різниця щодо контролю, % 100, 7,2 -1,1 

Уникнення обриву (з 

візуальним стимулом), % 15 
100,0 100,0 100,0 

Різниця щодо контролю, % х 0 0 

М’язова сила, % 
15 

82,3 84,8 83,3 

Різниця щодо контролю, % х 2,5 1,0 

Перевертання в повітрі, % 
17 

100,0 100,0 1000, 

Різниця щодо контролю, % х 0 0 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

М′язова сила. Число щуренят, що утримувались на дротяній сітці протягом 15 

секунд у дослідних групах було більше, ніж у контрольній. Так, у II групі середнє 

число особин становило 84,8 %, у III – 83,3 %, і відповідно різниця щодо контролю 

становила 2,5 та 1,0 %. 

Перевертання в повітрі – це тест на емоційно-рухову поведінку і здатність до 

точної координації руху. В усіх тварин як контрольної, так і дослідних груп на 17 
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добу рефлекс перевертання у вільному падінні був повністю сформований. 

Аналогічну картину ми спостерігали у щуренят F2. 

Отже, у тварин II групи з 7 тестів на визначення ступеня розвитку і 

функціональної активності нервової системи 4 показники є вищими, ніж у тварин 

контрольної групи, лише показник «негативний геотаксис» є на 4,9 % нижчим від 

контролю. У тварин III групи з 7 тестів – 3 показники вищі щодо контролю, 1 – 

нижчий («негативний геотаксис») і 3 – рівні з показниками контролю. 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.  

Дослідженням постнатального розвитку щуренят F3 встановлено 

пришвидшене відкривання очей за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. Ge цитрату (табл. 

3.68). За дози Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., на 17 добу число особин з відкритими очима 

було менше ніж у контролі на 5,2 %, хоча у щуренят очі почали відкриватись 

швидше (1,4 %). 

Таблиця 3.68 

Відкривання очей у щуренят у поколінні F3 за впливу Ge цитрату в різних 

дозах, %, M±m 

Доба 

спосте-

режень 

Група  

контрольна 

(n = 36) 

II - Ge 20 мкг/кг м. т. 

(n = 41) 

III - Ge 200 мкг/кг м. т.  

(n = 73) 

14 0 15,7 1,4 

15 0 67,7 46,6 

16 26,3 96,1 70,7 

17 100 100 94,8 

18 100 100 100 

 

Швидкість дозрівання рефлексів F3 оцінювали, як і в попередньому поколінні 

за допомогою тесту «відкрите поле» (табл. 3.69). 

Локомоція.  Дослідження рухової активності, яка визначалася шляхом 
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підрахунку кількості перетнутих квадратів, виявили істотні відмінності між 

дослідними групами тварин на 14 добу росту і розвитку.  

Таблиця 3.69 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність щурів  

у поколінні Fз у тесті «відкрите поле» за впливу Ge цитрату в різних дозах, M±m 

Показники 

Доба 

спосте-

режень 

Група 

контрольна, 

n = 36 

II - Ge 20 

мкг/кг м. т., 

n = 41 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т., n 

= 73 

Локомоція, кількість 

квадратів ( % до контролю) 

14 
5,15±0,47 

(100) 

4,14±0,62* 

(80,4) 

7,33±0,51* 

(142,3) 

18 
14,06±2,36 

(100) 

21,11±1,53* 

(150,1) 

18,77±1,2 

(133,5) 

Кількість заглядань у отвори 

( % до контролю) 

14 
0,12±0,06 

(100) 

0,18±0,06 

(150,0) 

0,21±0,08 

(175,0) 

18 
1,00±0,49 

(100) 

0,04±0,03** 

(4,0) 

0,61±0,14 

(61) 

Грумінг, кількість умивань 

( % до контролю) 

14 0 
0,20±0,06* 

(-) 

0,043±0,024 

(-) 

18 
0,24±0,11 

(100) 

0,42±0,09 

(175) 

0,14±0,04 

(58,3) 

Кламбінг, кількість стійок 

( % до контролю) 

14 0 
2,18±0,25*** 

(-) 

0,73±0,14** 

(-) 

18 
2,65±0,52 

(100) 

2,18±0,37 

(82,3) 

2,09±0,23 

(78,9) 

Рерінг, кількість стійок 

(рази до контролю) 

14 0 
0,03±0,02 

(-) 

0,03±0,02 

(-) 

18 
0,41±0,24 

(1,0) 

1,27±0,3 

(3,1) 

0,48±0,01 

(1,2) 

Кількість болюсів 

( % до контролю) 

14 0 0 0 

18 0 0 0 

Аномалії руху, кількість 

щуренят/ % 

14 0 0 0 

18 0 2/2,8 3/9,1 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.   
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Так, у щуренят, матерям яких випоювали малу дозу Ge цитрату (II дослідна 

група) встановлено вірогідне зниження рівня локомоції щодо тварин контрольної та 

III дослідної груп відповідно на 19,6 і 43,5 %. Також встановлено вірогідне 

підвищення у 1,4 раза рухової активності щуренят III дослідної групи порівняно до 

контролю. 

Число перетнутих квадратів у тварин обох дослідних груп на 18 добу було 

більше, ніж у контролі. У тварин II групи встановлено вірогідне підвищення рівня 

локомоторної активності на 50 %, а III групи – на 33,5 %. 

Кількість заглядань у отвори. Нірковий рефлекс у тварин контрольної і 

дослідних груп був вже сформований на 14 добу. У щуренят, яким давали малу і 

велику дозу Ge цитрату різниця числа заглядань у нірки щодо контролю є висока, 

хоча статистично невірогідна. Так, у тварин II групи цей показник є вищим на 50, а 

III – на 75 %, ніж у інтактних тварин. 

На 18 добу орієнтувально-пізнавальна реакція щурів дослідних груп різко 

падає, особливо у тварин, яким давали Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. Середнє число 

заглядань у нірки становить 0,04 дій (р<0,01), що у 2,5 раза менше, ніж у 

контрольних тварин і також менше у 0,5 раза щодо показників на 14 добу їх росту і 

розвитку. У щуренят, яким застосувували Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. з Ge цитрату цей 

показник менший від контрольних тварин на 39 %, але вищий щодо 14 доби життя у 

2,9 раза. 

Грумінг. Проведеними випробуваннями щуренят у тесті «відкрите поле» 

встановлено, що у 14-добовому віці у всіх щуренят, матерям яких випоювали Ge 

цитрат, вже сформована повноцінна косметична поведінка і кількість умивань на 

групу становила від 0,043 (III група) до 0,2 (р<0,01) (II група) дій. У цей період 

життя у тварин контрольної групи ще не сформований рефлекс грумінгу, тобто 

відсутня дія тварин, спрямована на підтримку чистоти свого тіла і шерсті. На 18 

добу у всіх тварин як контрольної, так і дослідних груп вже сформований і 

розвинений рефлекс грумінгу. Однак показник «гігієнічної поведінки» між двома 

дослідними групами мав суттєві відхилення, у щуренят II групи цей показник є 

вищий у 1,8, а III групи – нижчий у 1,7 раза щодо контролю. 
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Кламбінг та рерінг. На 14 добу життя щуренят встановлено достатньо 

сформовані вертикальні компоненти рухової поведінки, такі як кламбінг та рерінг, 

чого ми не спостерігали у тварин контрольної групи. Так, кількість стійок з опорою 

на стінку в середньому у тварин II дослідної групи становила 2,18 дій (р<0,001), у III 

групі – 0,73 дій (р<0,01). Кількість вільних стійок у щуренят обох дослідних груп є 

однакова і становить 0,03 дій в середньому на групу. 

Кількість болюсів. У віці 14 та 18 діб у щуренят під час проведення тесту 

«відкрите поле» актів дефекації не встановлено. 

Аномалії руху. Двоє щуренят з II та троє з III дослідних груп у 18 добовому віці 

вистрибували за межі борту арени «відкритого поля», на висоту 26 см, що не 

проявлялось в попередніх дослідженнях. 

Проведення тесту «відкрите поле» дало можливість виявити зміни в поведінці 

тварин під впливом Ge цитрату. Особливим є те, що на 14 добу життя у тварин 

дослідних груп встановлено формування рефлеку грумінгу, появу пізнавальних 

вертикальних рухів: кламбінгу та рерінгу, позабортове вистрибування, чого не 

спостерігали у тварин контрольної групи.  

Прояв окремих поведінкових елементів у самиць і самців 40-добового віку за 

впливу Ge цитрату у різних дозах вивчали, як у поколінні F2, аналізуючи результати 

тесту «відкрите поле» (табл. 3.70, 3.71).  

Локомоція. Число квадратів, перетнутих самицями за впливу Ge у дозі 20 

мкг/кг м. т. становить на 21,1 % більше, ніж у інтактних тварин, однак за впливу Ge 

у дозі 200 мкг/кг м. т. встановлено зменшення активності тварин щодо контролю на 

13,1 %. У самців обох дослідних груп даний показник малозначуще різниться від 

контролю (–0,62 і 5,2 %), однак порівняно до самиць за дії однакової дози Ge, а саме 

20 мкг/кг м. т., горизонтальна рухова активність самців вірогідно зменшувалася на 

25,3 %.  

Кількість заглядань у отвори. У самиць дослідження отворів у підлозі, за 

впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., є вищою у 2,3 раза (р<0,001), ніж у контролі, отже 

орієнтувально-пізнавальна їх активність є вищою. У самців цієї групи також 

встановлено більше у 1,7 раза (р<0,01) число досліджених отворів, ніж у інтактних 
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тварин. Однак цей показник є меншим у 1,28 раза (р<0,05) порівняно зі значеннями 

їх у самиць. Доза Ge 200 мкг/кг м. т. не має значного впливу на пізнавальну 

активність самиць і різниця числа досліджених отворів щодо контролю в середньому 

у групі становить 0,6. Різниця у кількості досліджених отворів між самцями 

контрольної і III дослідної груп становить 20,9 %, проте ці зміни також не мають 

вірогідності порівняно з їх значеннями у контролі. 

Таблиця 3.70 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність самиць у поколінні 

F3 у тесті «відкрите поле» на 40 добу росту і розвитку за впливу Ge цитрату в 

різних дозах, M±m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n = 17) 

II - Ge 20 мкг/кг 

м. т.  

(n = 20) 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т.  

(n = 37) 

Локомоція, кількість квадратів 53,1±3,29 64,3±2,83*  46,1±3,1 

 % від контролю 100,0 121,1 86,9 

Кількість заглядань у отвори 6,3±1,02 14,5±0,89*** 6,9±0,82 

 % від контролю 100,0 229,39 109,2 

Грумінг, кількість умивань 

(у т. ч. довше 10 сек., %) 

2,2±0,41 

(15,4) 

0,6±0,21*** 

(33,3) 

1,5±0,21 

(17,5) 

 % від контролю 100,0 29,95 68,66 

Кламбінг, кількість стійок 8,1±0,65 9,3±0,54 7,1±0,35 

 % від контролю 100,0 115,72  78,17 

Рерінг, кількість стійок 1,42±0,43 1,32±0,35 1,11±0,2 

 % від контролю 100,0 92,96 78,17 

Кількість болюсів 0 0,09±0,06 0,61±0,22 

Аномалії руху, кількість 0 0 0 

Примітка. * - р < 0,05; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної 

групи.  
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Таблиця 3.71 

Орієнтувально-пізнавальна, рухова та емоційна активність самців у поколінні 

F3 у тесті «відкрите поле» на 40 добу росту і розвитку за впливу Ge цитрату в 

різних дозах, M±m 

Показники 

Група 

контрольна 

(n = 19) 

II - Ge 20 

мкг/кг м. т.  

(n = 21) 

III - Ge 200 

мкг/кг м. т.  

(n = 35) 

Локомоція, кількість квадратів 48,3±3,63 48,0±3,20♦♦♦ 50,9±2,60 

 % від контролю 100,0 99,4 105,4 

Кількість заглядань у отвори 6,6±1,03 11,3±1,03**♦ 8,0±0,69 

 % від контролю 100 170,2 120,9 

Грумінг, кількість умивань 

(у т. ч. довше 10 сек., %) 

2,4±0,39 

(0) 

0,7±0,16*** 

(37,5) 

1,1±0,19** 

(7,5) 

 % від контролю 100 29,7 48,3 

Кламбінг, кількість стійок 7,4±0,80 7,5±0,64♦ 6,5±0,56 

 % від контролю 100,0 101,2 88,0 

Рерінг, кількість стійок 1,4±0,58 1,0±0,31 1,5±0,26 

 % від контролю 100,0 73,5 110,3 

Кількість болюсів 0 0,65±0,26♦ 0,57±0,17 

Аномалії руху, кількість 0 0 0 

Примітки: ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної 

групи.  

                   ♦ - р < 0,05; ♦♦♦ - р < 0,001, вірогідність результатів щодо самиць. 

 

Грумінг. Доволі суттєво, порівняно з показниками контролю, як у самців, так і 

самиць при застосуванні Ge цитрату в обох дозах зменшилося число умивань 

Так, у щурів обох статей II дослідної групи встановлено вірогідне зменшення 

актів грумінгу на 70,0 %. У самців III групи також виражено достовірне зниження 

цього показника на 51,7 %, проте у самиць цієї групи, хоча різниця щодо контролю і 

велика (31,3 %), однак показник не має вірогідного підтвердження.На тлі зменшення 
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числа умивань, у щурів всіх дослідних груп різко збільшувалась тривалість грумінгу. 

Так, кількість актів умивань, які тривали довше 10 секунд, у самиць II дослідної 

групи була більшою на 15,1 %, III групи – на 2,1 % ніж у контролі. У самців 

контрольної групи тривалих актів грумінгу не встановлено, а за дії Ge цитрату їх 

відсоток від загального числа актів протягом часу спостереження становив: у самців 

II дослідної групи – 37,5, III – 7,5 %. Встановлено зменшення числа коротких і 

збільшення довгих актів грумінгу. 

Кламбінг та рерінг. Рівень кламбінгу в самиць та в самців дослідних груп має 

однакову закономірність. Менша доза Ge спричиняє тенденцію до збільшення числа 

стійок як у самиць, так і у самців, що становить відповідно 9,35 та 7,52 актів. Це на 

15,7 та 1,2 % більше порівняно з показниками контрольної групи. Більша доза Ge 

цитрату зменшує у щурів обох статей число пристінкових стійок на 12 % щодо 

інтактних тварин.  

Аналіз співвідношення між самцями і самицями II дослідної групи за цим 

показником вказує на вірогідно менший рівень кламбінгу в самців цієї групи на 

19,6 %. 

Рерінг – це ще один з параметрів вертикальної рухової активності тварин, що 

має значення при оцінці пізнавальної їх поведінки. Так, у самиць обох дослідних 

груп встановлено тенденцію до зменшення числа вільних стійок щодо контролю, 

однак за більшої дози Ge цитрату (Ge 20 мкг/кг м. т.) цей показник є найвищим і 

становить 21,8 %. Дослідження вертикальної рухової активності самців за дії Ge 

цитрату у різних дозах показали діаметрально протилежні результати щодо 

контролю. Так, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. рівень такої активності є нижчим на 

26,5 %, а за Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – вищим на 10,3 %. 

Кількість болюсів. Оскільки, як показник емоційного статусу особини, певну 

значущість має кількість дефекацій. Виявлення цих актів у щурів F3 дослідних груп 

обох статей на тлі відсутності їх у інтактних щурів може вказувати на вплив Ge 

цитрату в застосованих дозахна рівень тривожності тварин. Тестування з 

підраховуванням числа болюсів вказує, що в середньому по групі у самців за дії Ge у 

дозі 20 мкг/кг м. т. цей показник становив 0,09, у самиць – 0,65 шт, за впливу Ge у 
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дозі 200 мкг/кг м. т. – у самців 0,57, а самиць 0,61 шт.  

Аномальних рухів у тварин як контрольної, так і дослідних груп не 

встановлено. 

Отже, у самиць покоління F3 високий рівень локомоторної активності 

встановлено за впливу на організм Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. Різниця даних показників 

статистично вірогідна як відносно тварин контрольної групи, так і щодо самців цієї 

групи.  

За дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. у щурів обох статей встановлено вищим у 2 рази 

порівняно з тваринами контрольної групи, число досліджених отворів у підлозі 

«відкритого поля» і під впливом вищезазначеної дози самиці поводилися активніше. 

Ці результати мають статистично вірогідне підтвердження, як щодо інтактних 

тварин, так і статевих різниць. 

Аналіз результатів рівня грумінгу вказує на статистично вірогідно нижче 

число актів грумінгу на тлі їх довготривалості у тварин дослідних груп щодо 

інтактних.  

За дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. у самиць встановлено статистично вірогідно 

вище число актів кламбінгу порівняно з самцями тієї ж групи. У обох статей щурів 

встановлено тенденцію до вищого від контролю рівня кламбінгу та нижчого рерінгу. 

За впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. вірогідних статевих різниць щодо контролю не 

виявлено.  

Встановлено відсутність актів дефекації у самців і самиць контрольних груп та 

наявність їх у тварин всіх груп, яким випоювали Ge цитрат. Вегетативні реакції у 

самців були вищими, на що вказує статистично вірогідна різниця у числі болюсів 

між самицями і самцями. 

 Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані в працях [23, 

73, 74, 90, 93, 147, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 201, 202, 203, 

213, 215, 216, 223, 224, 225, 226,373, 374, 376, 649, 650]. 
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3.3 Фізіологічний вплив І цитрату та нанокомплексу І, Se, S цитратів на 

організм щурів 

3.3.1 Фізіологічний розвиток молодих щурів за дії І цитрату та 

нанокомплексу І, Se, S цитратів у різних дозах 

Застосування щурам впродовж 40 діб різних доз І цитрату шляхом випоювання 

з водою вказує на вплив досліджуваної сполуки на інтенсивність їх росту і розвитку 

(табл. 3.72). Це засвідчують статистично невірогідні, однак досить помітні, вищі 

показники маси тіла щурів дослідних груп протягом чотирьох декад досліджень.  

Дія І цитрату в першу декаду досліджень зумовила підвищення показників 

маси тіла у самців обох груп на 2 (І група) і 5 % (ІІ група).  

Через 20 діб у дослідних тварин і надалі зберігається його стимулюючий вплив 

на приріст маси тіла у I групі – на 8, у II – на 5 %. Аналогічна картина приростів 

щурів відзначена і на третю декаду, хоча результати не мають вірогідних різниць 

щодо контролю. Випоювання щурам І цитрату у різних дозах в останню, четверту 

декаду зумовлювало збереження вищих показників їх маси тіла за дії І цитрату в 

обох дозах. 

Порівняно з підготовчим періодом, динаміка маси тіла щурів I та II груп 

протягом чотирьох декад зберігала вищі результати. Це може свідчити про 

позитивний вплив І цитрату у застосованих дозах на ріст і розвиток 

організму щурів.  

Таблиця 3.72 

Маса тіла самців щурів за дії І цитрату в різних дозах, г, M±m, n=6 

Періоди 

досліджень, 

доба 

Група 

контрольна 
дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I – 24 (середня) II – 240 (велика) 

1 251,7±1,7 252,5±3,8 250,8±5,2 

10 276,3±2,9 281,3±6,8 291,0±8,2 

20 270,0±6,6 276,7±6,5 293,3±8,4 

30 286,0±7,8 297,6±7,5 307,7±10,1 

40 286,7±9,3 298,4±7,8 314,7±12,2 

 

Аналізуючи криву відносної інтенсивності росту щурів за впливу І цитрату 
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встановлено, що у тварин I групи була однакова з контрольною групою 

закономірність. Це стосується її зниження на 20 добу випоювання. Однак на 40 добу 

дії найнижчої дози досліджуваної сполуки встановлено вищі показники відносного 

приросту маси тіла у самців I групи порівняно з підготовчим періодом. 

Випоювання щурам І у комплексі з Se та S за аналогічних термінів і умов 

встановлено різноспрямований вплив цих сполук мікроелементів на інтенсивність 

росту тварин (рис. 3.73). Встановлено статистично невірогідні, однак досить 

помітні, вищі показники маси тіла щурів І – ІІІ груп на 10 – 40 доби дослідного 

періоду.  

Випоювання I, Se, S цитратів в першу декаду досліджень зумовило підвищення 

показників маси тіла у самців I (106 %, p <0,05), II (105 %, p < 0,01) та III (103 %) 

груп. Отримані результати можуть вказувати на стимулюючий вплив як малої, так і 

збільшеної в 10 і 100 разів доз I, Se, S цитратів. Однак збільшена в 1000 разів (І - 

2400 мкг/кг м. т.) доза I, Se, S цитратів інгібувала приріст маси тіла тварин IV групи 

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 IV групи вже 

за 10-добового впливу цієї великої дози I, Se, S. 

Таблиця 3.73 

Маса тіла самців щурів за дії комплексу І, Se, S цитратів, г, M±m, n=6 

Періоди 

досліджень, 

доба 

Група 

контрольна 

дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I – 2,4 

(низька) 

II – 24 

(середня) 

III – 240 

(висока) 

IV – 2400 

(токсична) 

1 251,7±1,7 259,2±5,7 250,8±2,0 246,7±4,2 257,5±5,1 

10 276,3±2,9 293,0±5,8* 288,7±2,4** 285,3±3,3 255,3±5,8** 

20 270,0±6,6 292,0±6,8* 283,3±1,6 289,7±5,1* 266,0±9,7 

30 286,0±7,8 306,0±8,2 289,7±3,0 302,3±5,1 271,0±9,3 

40 286,7±9,3 314,0±10,6 295,3±4,2 310,7±7,4 180,3±6,7*** 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Аналіз показників маси тіла самців через 20 діб випоювання цитратів цих 

елементів вказує на збереження стимулюючого впливу I, Se, S цитратів аналогічно 
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як у першу декаду: у I–108 % (p <0,05), II–105 %, (p <0,05), III–107 % (p <0,05). У 

тварин IV групи середній показник маси тіла щурів був найнижчий і становив 

98,5 % від контролю.  

Визначення показників маси тіла щурів дослідних і контрольної груп на 30 

добу дослідного періоду свідчить про збереження спрямованості їх величин проте 

без вірогідності різниць для I, II та III груп аналогічно попередньому (20 діб) 

періоду з посиленням токсичного впливу великої дози I, Se, S цитратів і зниженням 

маси тіла (94,7 %) у щурів IV групи. Випоювання щурам різних доз I, Se, S цитратів 

в останню, четверту, декаду зумовлювало збереження вищих показників їх маси тіла 

в I (109,4 %), II (102,8 %), III (108,4 %) групах. Характерно, що маса тіла щурів IV 

групи зменшилася порівняно з попереднім періодом на 34 % і становила 63 % 

(p<0,05) від контролю. Це вказує на виснаження захисних механізмів організму 

самців цієї групи і розвиток катаболічних процесів за тривалої дії великої дози I, Se, 

S цитратів. 

Аналіз показників динаміки маси тіла щурів II та III груп порівняно з 

підготовчим періодом впродовж 40 діб вказує на вищу інтенсивність росту тварин 

III групи. Аналогічну картину ми спостерігали і за впливу лише І цитрату у II групі. 

Обом групам тварин (в суміші з Se, S (III група) і без них (II група)), ми випоювали 

однакову концентрацію І цитрату (рис. 3.3.1). Однак дія цих доз І в суміші Se і S та 

без них на розвиток щурів був аналогічним. Це може свідчити про переважаючий 

вплив І цитрату у застосованих дозах як в окремому розчині, так і в нанокомплексі I, 

Se, S цитратів на фізіологічний розвиток організму щурів.  

Крива відносної інтенсивності росту щурів I та II груп зберігала однакову з 

контрольною групою закономірність щодо її зниження на 20 добу випоювання 

цитратів вказаних елементів. Однак на 40 добу дії найнижчої дози суміші I, Se, S 

цитратів встановлено вищі показники відносного приросту маси тіла у самців I 

групи порівняно з підготовчим періодом, ніж у II групі. У тварин IV групи за дії 

токсичної дози I, Se, S цитратів спостерігалося незначне (3–5 %) підвищення 

порівняно з підготовчим періодом відносних показників інтенсивності росту до 30 

доби випоювання цитратів, але на нижчому рівні порівняно з контрольною та 
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іншими дослідними групами. Надходження з водою суміші I, Se, S цитратів в 

організм щурів IV групи в останню (30–40 діб) декаду зумовлювало різке зниження 

маси тіла, яка становила 70 % від цього показника в підготовчий період. Це 

підтверджує значний токсичний вплив великої дози суміші I, Se, S цитратів в 

організмі щурів у цей період. 

 
  

 

 

 

 

 

Рис. 3.20 Відносна динаміка зміни маси тіла щурів у період випоювання I, Se, S 

цитратів у різних дозах 

 

Ґрунтуючись на результатах досліджень показників маси внутрішніх органів та 

їх коефіцієнтів мас у щурів, можна констатувати відсутність вірогідних різниць між 

контрольною і дослідними групами, окрім показників селезінки (табл. 3.74).  

У тварин обох груп виражене вірогідно нижче значення, щодо контролю, маси 

селезінки та коефіцієнтів її маси у щурів I і II груп відповідно на 40,5/32,6 та 

41,9/38,7 %. Це може свідчити про значний інгібуючий вплив випоювання І цитрату 

як в малій, так і великій дозах на ріст і розвиток цього органу. Також доцільно 

відзначити невірогідне, однак досить суттєве, збільшення маси тимусу у щурів обох 

груп: I – на 10,3 і II – на 27,6 %.   
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Таблиця 3.74 

Маса тіла та внутрішніх органів і коефіцієнти їх мас у самців щурів за дії І 

цитрату в різних дозах, M±m, n=6 

Орган 

Група 

контрольна 

 

дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I – 24 (середня) II – 240 (велика) 

Маса тіла 286,7±9,3 298,4±7,8 314,7±12,2 

Маса органу (г) / коефіцієнт маси (г/кг) 

Легені 
1,67±0,15 

5,8±0,63 

2,07±0,14 

7,1±0,58 

1,62±0,08 

5,2±0,40 

Серце 
0,90±0,05 

3,1±0,16 

0,85±0,03 

2,9±0,11 

0,97±0,02 

3,1±0,16 

Печінка 
7,27±0,28 

25,4±0,72 

7,48±0,45 

25,4±1,17 

7,15±0,28 

23,7±0,97 

Селезінка 
0,89±0,03 

3,1±0,15 

0,53±0,03 *** 

1,8±0,13 *** 

0,60±0,02 *** 

1,9±0,06 *** 

Тимус 
0,29±0,04 

1,2±0,16 

0,32±0,04 

1,0±0,14 

0,37±0,04 

1,3±0,21 

Нирки 
1,82±0,08 

6,3±0,21 

1,67±0,03 

5,8±0,15 

1,83±0,08 

5,8±0,24 

Тестикули 
3,60±0,16 

12,6±0,64 

3,46±0,10 

11,8±0,29 

3,69±0,10 

11,7±0,23 

Примітка. *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Щодо випоювання I, Se, S цитратів, то аналіз показників маси внутрішніх 

органів та їх коефіцієнтів мас у самців вказує на вірогідно виражені відмінності цих 

величин між контрольною та IV групами, а також для селезінки у решти дослідних 

груп, крім II. Зокрема, у самців дослідних груп, крім II групи, встановлено високо 

вірогідне зниження маси селезінки та коефіцієнтів її маси, що більше виражено в IV 

групі (табл. 3.75).  

Отримані результати можуть свідчити, як і в попередньому досліді, про 

визначальний інгібуючий вплив випоювання І цитрату у різних дозах та його 

поєднання з Se та S на розвиток і формування маси та структури цього органу. 

Немає фізіологічного пояснення відсутність змін щодо контролю маси селезінки та 

її коефіцієнту маси у самців II групи за дії середньої дози I, Se, S цитратів порівняно 

з вірогідними їх різницями за дії малої дози в I групі. Вимагає окремого 
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експериментального пошуку біологічне пояснення вірогідного підвищення маси 

тимусу у щурів I групи порівняно з контролем за дії найнижчої дози I, Se, S на тлі 

відсутності різниць маси та коефіцієнтів маси цього органу у тварин решти 

дослідних груп. 

Таблиця 3.75 

Маса тіла та внутрішніх органів і коефіцієнти їх мас у самців щурів за дії І, 

Se, S цитратів у різних дозах, M±m, n=6 

Орган 

Група 

контрольна 

 

дослідні/доза І мкг/кг м. т. 
I – 2,4 

(мала) 

II – 24 

(середня) 

III – 240 

(велика) 

IV – 2400 

(токсична) 
Маса тіла 286,7±9,3 313,8±10,6 295,3±4,2 310,7±7,4 180,3±6,7*** 

Маса органу (г) / коефіцієнт маси (г/кг) 

Легені 
1,67±0,15 

5,8±0,63 

1,96±0,11 

6,3±0,5 

1,59±0,05 

5,4±0,21 

1,70±0,06 

5,0±0,56 

1,49±0,09 

8,1±0,7* 

Серце 
0,90±0,05 

3,1±0,16 

0,98±0,04 

3,1±0,14 

0,95±0,04 

3,2±0,10 

1,12±0,15 

3,6±0,53 

0,65±0,03*** 

3,7±0,16 

Печінка 
7,27±0,28 

25,4±0,72 

7,98±0,42 

24,4±0,86 

8,20±0,41 

27,7±1,18 

7,54±0,33 

24,2±0,90 

5,24±0,35*** 

29,0±1,55 

Селезінка 
0,89±0,03 

3,1±0,15 

0,66±0,04 ** 

2,1±0,15 *** 

0,94±0,03 

3,2±0,14 

0,55±0,04 

*** 

1,8±0,12 

*** 

0,25±0,02 

*** 

1,4±7,6  

*** 

Тимус 
0,29±0,04 

1,2±0,16 

0,46±0,02 ** 

1,3±0,08 

0,32±0,01 

1,1±0,05 

0,30±0,02 

1,0±0,06 

0,25±0,03 

1,3±0,22 

Нирки 
1,82±0,08 

6,3±0,21 

1,90±0,16 

6,0±0,42 

1,95±0,06 

6,6±0,21 

1,93±0,05 

6,2±0,14 

1,74±0,09 

9,6±0,25*** 

Тестикули 
3,60±0,16 

12,6±0,64 

3,92±0,20 

12,4±0,28 

3,86±0,06 

13,1±0,34 

3,94±0,14 

12,7±0,60 

3,19±0,14 

17,7±0,39*** 
Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Ці дані вимагають додаткових експериментальних досліджень. Характерно, що 

в самців I – III груп не встановлено вірогідних різниць показників маси та 

коефіцієнтів маси досліджених внутрішніх органів, крім селезінки, а тимусу тільки в 

I групі. Однак у тварин IV групи встановлено нижчі показники маси всіх 

досліджених органів з вірогідними різницями для серця, печінки і селезінки. Це 
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зумовлювало підвищення значень коефіцієнтів цих органів у самців цієї дослідної 

групи (крім селезінки) з вірогідними різницями для легень, селезінки і тестикулів. 

Зниження показників маси внутрішніх органів та маси тіла щурів IV групи (Р<0,001) 

з підвищенням коефіцієнтів їх мас вказує на виражений токсичний вплив збільшеної 

порівняно з І групою в 1000 разів дози I, Se, S цитратів. 

Застосування різних доз I, Se, S цитратів молодим щурам зумовлює певний 

стимулюючий вплив на інтенсивність росту організму та динаміку показників маси 

тіла за дії малої (І), середньої (ІІ) та великої (ІІІ) доз впродовж 40 діб випоювання 

цих сполук. Одержані результати вказують, що збільшення дози суміші I, Se, S 

цитратів у 1000 разів від малої дози (IV) викликає хронічний токсикоз щурів, що 

розвивається вже в першу декаду дії цитратів цих елементів. Токсичний вплив 

найвищої дози I, Se, S цитратів зумовлює різке зниження маси тіла і маси 

внутрішніх органів – серця (p<0,001), печінки (p<0,001), селезінки (p<0,001), що 

вплинуло на підвищення коефіцієнтів маси легень (p<0,05) нирок і тестикулів 

(p<0,001), але зниження для селезінки (p<0,001) на 40 добу дослідного періоду. 

 

3.3.2 Гематологічні показники організму щурів за дії І цитрату та 

нанокомплексу І, Se, S цитратів 

Проведені дослідження біологічного впливу щоденного випоювання малої і 

великої доз І цитрату виявили низку змін показників крові щодо контрольних тварин 

(табл. 3.76).  

Статистично значущу різницю, щодо контролю, встановлено у середній 

концентрації гемоглобіну в еритроцитах, зокрема встановлено зменшення цього 

показника у I групі на 3,4 %, у II – на 2,4 %. 

На тлі статистично вірогідного зменшення, щодо контролю, числа лейкоцитів у 

тварин I дослідної групи на 26,6 % та II – на 18,7 %, встановлено відмінності 

лейкограми між дослідними і контрольною групами з статистично значущим 

зниженням відсотків лімфоцитів у I дослідній групі на 17,6 % та II – на 14,3 %.  
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Також встановлено тенденцію до збільшення у крові обох дослідних груп 

частки моноцитів (I – на 11,3 %, II – на 2,3 %) та гранулоцитів (I – на 52,1 %, II – на 

24,5 %).  

За впливу як великої, так і малої доз І цитрату показник вмісту тромбоцитів у 

крові щурів є статистично вищим щодо інтактних тварин, зокрема у тварин I 

дослідної групи на 35,5 % та II – на 30,4 %, 

Таблиця 3.76 

Морфологічні показники крові щурів за дії І цитрату, M ± m, n = 6 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I – 24 II – 240 

Еритроцити, Т/л 6,7±0,4 7,6±0,3 7,4±0,1 

від контролю, % 100 113,4 110,5 

Гемоглобін, г/л 156,7±1,1 158,6±4,8 158,7±1,8 

від контролю, % 100 101,2 101,3 

Гематокрит, л/л 0,35±0,02 0,39±0,01 0,38±0,01 

від контролю, % 100 109,6 108,5 

Середня концентрація 

гемоглобіну в еритроцитах, 

g/l 

423,2±1,5 409,0±3,4** 413,2±1,1*** 

від контролю, % 100 96,6 97,6 

Середній вміст гемоглобіну 

в еритроциті, пг 
22,4±0,44 20,8±0,36 21,4±0,19 

від контролю, % 100 92,9 95,5 

Середній об'єм еритроцита, 

мм3 
53,1±0,86 51,0±0,61 51,9±0,38 

від контролю, % 100 96,1 97,7 

Лейкоцити, Г/л 6,4±0,39 4,7±0,57* 5,2±0,5** 

від контролю, % 100 73,4 81,3 

Лімфоцити, % 73,5±2,62 60,6±4,43* 63,0±2,96* 

від контролю  12,9 10,5 

Моноцити, % 9,7±0,80 10,8±0,94 11,2±0,65 

від контролю, %  1,1 1,5 

Гранулоцити, % 18,8±2,47 28,6±4,0 23,4±2,4 

від контролю, %  9,8 4,6 

Тромбоцити, Г/л 456,0±45,5 613,2±45,16* 594,6±24,47* 

від контролю, % 100 134,5 130,4 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.   
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Отже, у щурів, яким випоювали з водою різні дози І цитрату встановлена 

однакова, щодо контролю, закономірність статистично значущих відмінностей 

морфолого-біохімічних показників крові дослідних тварин, що виражається у 

зменшенні середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах, зниженні числа 

лейкоцитів, а у лейкоформулі – зниженні відсотку лімфоцитів. Аналіз отриманих 

результатів досліджень вказує на певний вплив щоденного випоювання І, Se, S 

цитратів на морфологію крові щурів (табл. 3.77).  

Так у тварин, які отримували І, Se, S цитрати у різних дозах, встановлено 

тенденцію до збільшення числа еритроцитів у крові всіх дослідних груп в межах від 

6,0 до 13,4 % та гематокриту – від 5,4 до 9,6 % і незначні коливання концентрації 

гемоглобіну від 3,3 до – 2,5 %. Такі показники, як середня концентрація гемоглобіну 

в еритроцитах, середній вміст гемоглобіну в еритроциті та середній об'єм 

еритроцита у тварин всіх дослідних груп є нижчі контрольних значень. Однак 

вірогідними є лише результати визначення середньої концентрації гемоглобіну в 

еритроцитах щурів II та IV груп, де цей показник є нижчим щодо контролю 

відповідно на 4,2 та 2,0 %. Це характеризує низьку ступінь насичення еритроцитів 

гемоглобіном і відображає стан його утворення.  

Щодо числа лейкоцитів у крові щурів, то застосування І, Se, S цитратів у різних 

дозах не має дозозалежного впливу. Так, у щурів I та III груп встановлено їх 

зниження щодо контролю відповідно на 3,1 та 9,4 %, а тварин II та IV груп – 

підвищення на 10,9 та 30,0 %. Треба зазначити, що велика доза досліджуваної 

сполуки, зокрема 2400 (IV група), дала вірогідно значущі результати. Лейкоцитарна 

формула у тварин, яким застосовували розчини І, Se, S цитратів має певні 

закономірності змін, що залежать від дози досліджуваної сполуки у воді, яку ми 

використовували для випоювання щурів. Так, відсоткова кількість лімфоцитів у 

крові щурів всіх дослідних груп є нижчою, щодо показника у контрольній групі. 

Вірогідно значущими є результати у тварин II, III та IV груп відповідно на 14,3, 12,4, 

та 24,8 %. Це, можливо, вказує на імунодефіцитний стан організму або ниркову 

недостатність, що пов’язано з впливом на організм щурів більших доз І, Se, S 

цитратів.   
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Таблиця 3.77 

Морфологічні показники крові щурів за дії І, Se, S цитратів у різних дозах, 

M±m, n = 6 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I – 2,4 II– 24 III – 240 IV – 2400 
Еритроцити, Т/л 6,7±0,4 7,6±0,2 7,1±0,3 7,1±0,1 7,5±0,4 
від контролю, % 100 113,4 106,0 106,0 111,9 
Гемоглобін, г/л 156,7±1,1 161,8±3,0 152,7±5,5 154,2±2,4 155,1±4,9 
від контролю, % 100 103,3 97,5 98,4 99,0 
Гематокрит, л/л 0,35±0,02 0,39±0,01 0,38±0,01 0,37±0,01 0,37±0,01 
від контролю, % 100 109,6 106,5 105,4 105,4 
Середня 

концентрація 

гемоглобіну в 

еритроцитах, g/l 

423,2±1,5 418,3±4,1 
405,4±1,9 

*** 
414,8±3,6 

415,0±3,0 

* 

від контролю, % 100 98,8 95,8 98,0 98,1 
Середній вміст 

гемоглобіну в 

еритроциті, пг 

22,4±0,44 21,4±0,42 21,3±0,47 21,9±0,24 20,7±0,65 

від контролю, % 100 95,5 95,2 97,8 92,4 
Середній об'єм 

еритроцита, мм3 
53,1±0,86 50,6±0,49 52,6±1,12 52,7±0,38 50,0±1,37 

від контролю, % 100 95,3 99,1 99,3 94,2 
Лейкоцити, Г/л 6,4±0,39 6,2±0,70 7,1±0,36 5,8±0,38 8,3±0,6* 
від контролю, % 100 96,9 110,9 90,6 130,0 

Лімфоцити, % 73,5±2,62 69,2±1,55 
63,0±2,81 

* 

64,4±3,07 

* 

55,3±2,50 

*** 
від контролю, %  - 4,3 - 10,5 - 9,1 - 18,2 

Моноцити, % 9,7±0,80 
12,1±0,66

* 

12,9±0,81 

* 

12,9±1,08 

* 

13,4±0,75 

** 
від контролю, %  2,4 3,2 3,2 3,7 
Гранулоцити, % 18,8±2,47 19,9±1,61 24,1±2,32 20,9±3,0 30,5±2,74* 
від контролю, %  1,1 5,3 2,1 11,7 

Тромбоцити, Г/л 456,0±45,5 480,7±67,1 459,8±55,8 
660,8±21,7

** 
413,0±48,2 

від контролю, % 100 105,4 100,8 144,9 90,6 
Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  
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У всіх групах тварин, яким випоювали досліджувані цитратні сполуки 

мікроелементів, відзначена вірогідно вища, щодо контролю, відсоткова кількість 

моноцитів. Так, у I групі різниця цього показника, щодо контрольних тварин, 

становила 2,4 %, у II і III групах – 3,2 %, а IV групі – 3,7 %, що може вказувати на 

активацію резистентності організму внаслідок впливу І, Se, S цитратів.  

Застосування сполуки І, Se, S цитратів впливає на співвідношення в крові 

різних видів лейкоцитів, підвищуючи відсоток гранулоцитів. Так, у тварин I групи 

різниця щодо контролю становить 5,9 %, II – 28,2 %, III – 11,2 % і IV – 62,5 %. 

Характерно, що результати, які отримані від впливу найбільшої дози 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 велику дозу І, Se, S цитратів. 

У щурів дослідних груп за впливу менших доз І, Se, S цитратів число 

тромбоцитів в крові має незначну різницю щодо контролю. У тварин I і II груп їх 

концентрація була більшою відповідно на 5,4 та 0,8 %. Високий вміст тромбоцитів в 

крові встановлено у тварин III групи, їх концентрація сягає 660,8 Г/л, і відсоток від 

інтактних тварин становить 45,0 %. Слід зазначити, що результат є статистично 

значущим. Нижчий, щодо контролю, показник вмісту тромбоцитів встановлено за 

впливу найвищої дози І, Se, S цитратів, що становить 9,4 %, однак результати не є 

статистично вірогідними. Відомо, що як надмірна, так і недостатня концентрація 

тромбоцитів у крові несе шкоду імунобіологічному статусу організму. 

Отже, за впливу найменшої дози комплексу І, Se, S цитратів встановлено 

тенденцію до змін в червоних клітинах крові. У білих клітинах крові, на тлі 

зменшення у межах фізіологічної норми числа лейкоцитів, відбувається вірогідне 

збільшення відсоткового значення моноцитів, які беруть активну участь у захисних 

реакціях організму. 

Застосування середньої дози І, Se, S цитратів спричиняє вірогідне зменшення 

середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах. У клітинах білих клітин крові 
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відбуваються зміни у відсотковому співвідношенні різних видів лейкоцитів, зокрема, 

вірогідно знижується частка лімфоцитів і підвищується моноцитів.  

Випоювання великої дози досліджуваної суміші цитратів мікроелементів 

призводить до вірогідних змін числа і співвідношення білих клітин крові, що 

полягає у зниженні відсотка лімфоцитів і підвищенні моноцитів. Ця картина змін 

аналогічна, яку ми спостерігали за впливу середньої дози І, Se, S цитратів. Однак 

застосування великої дози щурам ІІІ групи збільшує вміст в крові тромбоцитів. 

Випоювання токсичної дози І, Se, S цитратів тваринам IV групи спричиняє 

найбільше число статистично значущих змін показників крові. Зокрема, зменшення 

середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах, збільшення числа лейкоцитів але 

зниження частки лімфоцитів і підвищення моноцитів та гранулоцитів у лейкограмі. 

 

3.3.3 Біохімічні показники організму щурів за дії І та нанокомплексу І, Se, S 

цитратів у різних дозах 

Випоювання самцям щурів з водою протягом 40 діб І цитрату у різних дозах 

призводить до певних змін з боку біохімічного складу крові (табл. 3.78, 3.79).  

Таблиця 3.78 

Показники обміну протеїну в крові щурів за дії І цитрату в різних дозах, 

(М±m, n=6) 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I– 24 II – 240 

Креатинін, ммоль/л 63,2±1,34 60,3±2,35 61,3±1,21 

Сечовина, ммоль/  8,5±0,39 8,3±0,54 7,2±0,32* 

АлАТ, О/л  47,4±2,83 50,2±2,68 39,0±2,48* 

АсАТ, О/л 140,5±9,95 140,9±10,55 123,9±9,71 

Альбумін, г/л  29,1±1,10 37,3±2,00** 33,1±0,98* 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо тварин контрольної групи.  

 

Результати аналізу вказують на більше виражену біологічну дію досліджуваної 

речовини в дозі І - 240 мкг/кг м. т., II дослідна група. У цих тварин в сироватці крові, 

на тлі незмінного рівня креатину, встановлено вірогідно нижчий до контролю вміст 
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сечовини на 15,3 %. 

Щодо трансфераз, то у цій групі тварин значення АлАТ і АсАТ є нижчими 

щодо тварин контрольної групи відповідно на 17 і 11,8 %, однак різниця активності 

останньої не має вірогідного підтвердження. Вміст альбуміну у крові щурів, як 

одного з важливих показників її транспортної функції в організмі, є вищим щодо 

контролю у тварин обох груп: I – на 28,2 та II – на 13,7 %. Значні зміни відбулись в 

організмі тварин за впливу І цитрату з боку ліпідного та мінерального обміну.  

Таблиця 3.79 

Показники обміну ліпідів та хімічних елементів в крові щурів за дії І цитрату в 

різних дозах, (М±m, n=6) 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I– 24 II – 240 

Триацилгліцероли, ммоль/л 0,76±0,052 0,57±0,060* 0,59±0,030* 

Холестерол, ммоль/л 1,18±0,07 2,14±0,13*** 2,00±0,10*** 

Лужна фосфатаза, О/л 202,0±8,31 158,0±18,77 132,4±4,05*** 

Са, ммоль/л 1,80±0,11 2,04±0,06*** 2,38±0,05*** 

Р неорганічний, ммоль/л 2,56±0,13 2,78±0,08 2,57±0,12 

Примітка. * - р < 0,05; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин контрольної 

групи.  

Так, у тварин за дії обох доз йодовмісної сполуки відбулося зростання вмісту 

холестеролу (I – на 81,4 та II – на 69,5 %) на тлі зменшення триацилгліцеролів (I – на 

22,4 та II – на 25,0 %). Це може характеризуватись різною за інтенсивністю дією 

застосованих доз І цитрату на синтез і використання цих класів ліпідів в обмінних 

процесах організму щурів.  

У сироватці крові, за впливу І цитрату у обох дозах, встановлено вірогідно 

вищий вміст Са, у тварин I дослідної групи – на 69,5 та II – на 81,4 % , що 

підтверджує наявність синергічного зв’язку І і Са. Однак встановлено нижчу 

активність ЛФ у крові тварин дослідних груп, щодо контролю, що більше виражено 

(на 18,9 %) у тварин II групи. 

Дослідження біохімічних показників крові щурів за дії І у комплексі з Se і S 

вказують на зміни в організмі які відбуваються з боку обміну протеїнів, ліпідів і 
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хімічних елементів. Результати вказують на зниження вмісту креатиніну у всіх 

дослідних груп: вірогідні зміни, щодо контролю отримано у щурів, які одержували І 

у дозі 2,4 (на 12,8 %), 24 (на 19,6 % ) мкг/кг м. т. та невірогідні – за дії 240 (на 

12,7 %) і 2400 (на 6,1 %) мкг/кг м. т. (табл. 3.80).  

Таблиця 3.80 

Показники обміну протеїнів в сироватці крові щурів за дії I, Se, S цитратів у 

різних дозах, (М±m, n=6) 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I – 2,4 II– 24 III – 240 IV – 2400 

Креатинін, 

ммоль/л 
64,2±0,36 

56,0±2,19 

** 

51,6±1,21 

*** 
56,5±3,84 60,3±2,35 

Сечовина, 

ммоль/  
8,5±0,39 8,6±0,30 

10,1±0,60 

* 
9,2±0,42 

11,3±0,35 

*** 
АлАТ, 

О/л  
47,4±2,83 38,8±2,95 38,3±3,48 46,4±4,18 

72,2±14,37 

*** 
АсАТ, 

О/л 
140,5±9,95 131,3±16,15 116,9±5,60 150,8±21,36 

268,4±23,25 

*** 
Альбумін, 

г/л  
29,1±1,10 30,2±1,87 31,4±1,11 30,8±1,59 31,8±3,81 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

Застосовані дози йодовмісного комплексу суттєво впливали на концентрацію 

в крові сечовини, як основного продукту розпаду протеїнів та інших азотовмісних 

сполук, особливо за дії 24 і 2400, де вірогідна різниця щодо контролю становила 

відповідно 18,8 та 32,9 %. За впливу дози І - 240 мкг/кг м. т. у комплексі I, Se, S 

цитратів показник хоч менший щодо контролю на 8,2 %, однак результат не має 

вірогідного підтвердження. 

Велика доза І цитрату (І - 2400 мкг/кг м. т.) у комплексі з I, Se, S суттєво 

підвищувала трансферазну активність крові щурів IV дослідної групи з вірогідним 

збільшенням АлАт на 52,3 % і АсАТ – на 91,0 %, що вказує на токсичний вплив цієї 

дози І цитрату.  

Тривале споживання I, Se, S цитратів викликало зміни ліпідного та 

мінерального обміну в організмі щурів (табл. 3.81). Зокрема, у крові щурів II і III 
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дослідних груп підвищувався вміст холестеролу відповідно на 35 та 50,4 % на тлі 

відсутньої вірогідної різниці, щодо контролю, показника «триацилгліцероли» за дії 

всіх доз досліджуваної речовини.  

Таблиця 3.81  

Показники ліпідного та мінерального обміну в сироватці крові щурів за дії 

комплексу I, Se, S цитратів у різних дозах, М±m, n=6 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

I – 2,4 II– 24 III – 240 IV – 2400 

Триацилгліцероли

, ммоль/л 
0,76±0,05 0,91±0,07 0,96±0,08 0,73±0,05 0,70±0,14 

Холестерол, 

ммоль/л 
1,23±0,07 1,41±0,14 

1,66±0,10 

** 
1,85±0,20* 1,50±0,15 

Лужна фосфатаза, 

О/л 
202,0±8,31 

137,1±8,00

*** 
151,9±15,29* 

137,2±7,0 

*** 

141,9±21,10

* 

Са, ммоль/л 1,8±0,11 2,0±0,07 2,3±0,06** 2,1±0,07* 2,0±0,07 

Неорганічний Р, 

ммоль/л 
2,6±0,13 2,3±0,08 2,6±0,11 2,6±0,25 1,7±0,10*** 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

Щодо лужної фосфатази, то її активність була вищою у крові тварин всіх 

дослідних групах, зокрема: у I – на 32,1; II– 24,8; III – 32,1; IV – 29,8 %, щодо 

показників контрольної групи. Встановлено також вищий вміст Са у сироватці крові 

тварин, яким випоювали комплекс I, Se, S цитратів, однак статистично вірогідні 

результати отримано лише за впливу І - 24 мкг/кг м. т. Великі дози І зумовлювали 

вірогідне зменшення концентрації Р неорганічного у крові щурів IV групи у 1,53 

раза щодо інтактних тварин. 

Дослідженнями впливу І цитрату в різних дозах на організм щурів 

встановлено зміни функціональної активності гіпофізу та щитоподібної залози 

(табл. 3.82).  
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Таблиця 3.82 

Рівень гормонів гіпофізу та щитоподібної залози в крові щурів за дії І цитрату 

різних дозах І у комплексі з Se і S, (М±m, n=6) 

Показники 

Група 

контрольна 

дослідні/доза І мкг/кг м. т. 

за впливу I цитрату 
за впливу I, Se, S 

цитратів  
I – 24 II – 240 III – 240 IV – 2400 

Т3 вільний, 

нмоль/л 
5,4±0,21 4,1±0,06 3,3±0,14** 3,0±0,18** 2,5±0,12** 

Тиреоглобулі

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

Антитіла до 

тиреоглобулін

у, МО/мл 

48,9±0,23 53,1±0,43*** 58,5±6,82* 68,1±13,02 64,0±4,37 

Антитіла до 

пероксидази, 

МО/мл  

2,5±0,09 7,4±0,43*** 6,1±0,36*** 5,3±0,11 5,2±0,61** 

Т4, нмоль/л  25,2±2,66 19,8±1,96 17,5±0,34* 20,5±1,67 12,2±1,68** 

Тиреотропін 

(ТТГ), 

мкМО/мл 

0,8±0,04 1,05±0,06* 0,95±0,09 0,5±0,06 0,7±0,105 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо тварин 

контрольної групи.  

 

Так, доза І - 24 мкг/кг м. т. у І цитраті на тлі зменшення вмісту тиреоглобуліну 

у 3,2 раза, збільшувала вміст у крові тиреотропіну на 31,3 %, а також антитіл до 

тиреоглобуліну на 8,6 % та пероксидази у 2,89 раза, з статистично вірогідним 

підтвердженням щодо тварин контрольної групи. Більша доза І - 240 мкг/кг м. т. у І 

цитраті спричинила ще більший гормональний дисбаланс. Так, у цій групі тварин 

встановлено менші концентрації вільних тиреоїдних гормонів Т3 на 38,9 % та Т4 – на 

30,6 % , а також тиреоглобуліну на 58,6 % і вищі значення рівня антитіл до 

тиреоглгбуліну на 19,6 % та пероксидази у 2,4 раза.  

Дослідження гормонального фону крові щурів за дії І у комплексі з Se і S 

вказують на менші, ніж за впливу І цитрату, зміни в роботі щитоподібної залози. 

Встановлено вірогідно суттєве зменшення концентрації вільного тиреоїдного 
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гормону Т3 у крові, зокрема у тварин III дослідної групи на 44,4 %, IV – на 53,0 % 

порівняно з інтактними тваринами.  

Вагоміші вірогідні зміни в роботі щитоподібної залози виявлені у тварин IV 

групи, за впливу більшої дози І, де на тлі підвищення антитіл до пероксидази у 2,1 

раза, встановлено зменшення концентрації вільних тиреоїдних гормонів: у 2,1 раза – 

Т4 та 2,2 раза – Т3, щодо контролю. 

Отже застосування молодим щурам І цитрату в різних дозах окремо та у 

комплексі з Se і S викликало зміни протеїнового, ліпідного та мінерального 

метаболізму в організмі, а також впливало на біосинтетичну активність 

щитоподібної залози і тиреоїдну функцію гіпофіза, що має пряму дозозалежну 

закономірність. Велика доза І у комплексі I, Se, S цитратів зумовлювала вплив на 

відповідні чинники і спричиняла шкідливу дію на організм щурів. 

 

3.4 Біологічна дія нанокомплексу І, Se, S цитратів у різних концентраціях 

у курчат-бройлерів  

3.4.1 Ріст і розвиток курчат-бройлерів за дії нанокомплексу І, Se, S 

цитратів у різних концентраціях за наявності та відсутності кокцидіостатика в 

комбікормі 

Випоювання курчатам-бройлерам з водою I, Se, S цитратів в різних 

концентраціях на тлі введення до комбікорму кокцидіостатика «Кокцисан» сприяло 

підвищенню інтенсивності росту птиці дослідних груп у перші 7 днів, окрім Д ІV. 

Зокрема, у курчат Д 1 – на 9,0 % (р<0,05), Д ІІ – на 7,8 % (р<0,05), Д ІІІ – на 10,2 % 

(р<0,05), Д V – на 8,6 % (р<0,05) (табл. 3.83). 

На 14, 21 і 28 доби вирощування встановлено зниження показників маси тіла 

курчат всіх дослідних груп, зокрема у Д І – на 2,9/4,3/4,7 %, Д ІІ – на 8,7/10,3/10,4 %, 

Д ІІІ – на 11,8 (р<0,05)/15,9 (р<0,05)/15,4 % (р<0,05), Д ІV – на 3,8/8,6/9,4 %, Д V – на 

3,1/10,7 (р<0,05)/10,8 %, щодо контролю, що може бути пов'язано з пригніченням 

біологічної та продуктивної дії I, Se, S цитратів «Кокцисаном». Найнижчу масу тіла 

курчат на 14–35 доби росту встановлено в Д ІІІ групі за дії 20 мкг I/л, що 

підтверджують вірогідні їх різниці між дослідною та контрольною групами. У той 
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час як найменша концентрація (5 мкг I/л) стимулювала ріст курчат Д І групи в 

перший і п'ятий тиждень вирощування, відносна маса тіла яких була вищою на 35 

добу росту на 6,5 %, порівняно з цим показником у птиці контрольної групи. 

Таблиця 3.83 

Динаміка змін маси тіла курчат-бройлерів у період повного 

технологічного циклу вирощування та застосування I, Se, S цитратів у різних 

концентраціях і кокцидіостатика, г, M ± m, n=10 

Доба 

росту 

Група  

контрольна дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у воді мкг/л 

K I Д І– 5 Д ІІ– 10 Д ІІІ – 20 Д ІV – 30 Д V – 40 

1 38,5±0,85 38,7±0,73 38,9±0,83 38,55±0,81 39,8±0,69 38,8±0,61 

7 84,2±2,11 91,8±2,7*  90,8±2,0* 92,8±1,4** 88,4±2,33 91,4±1,9* 

14 206,0±7,6 200,0±7,8 188,2±6,6 181,6±5,11* 198,2±8,94 187,2±4,8 

21 352,2±16,4 337,2±19,2 345,8±15,0 296,2±10,5* 321,8±18,6 314,4±7,2* 

28 
570,8±36,1 545,8±33,8 513,2±25,8 

482,8±16,65

* 
517,2±33,0 509,2±11,5 

35 716,4±42,8 762,9±40,4 715,4±38,5 611,4±20,3* 720,6±48,9 665,2±20,9 

42 
830,0±36,3 

1078,9±58,8*

* 
873,4±43,5 830,2±26,54 975,2±72,2 874,2±29,7 

48 1046,0±35,

6 

1325,6±70,8*

* 

1141,6±35,

3 
1139,2±20,4 

1397,2±62,7*

* 

1080,4±42,

6 
Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо птиці 

контрольної групи.  

 

Маса тіла курчат Д ІІ і Д ІV груп на 35 добу утримувалась на рівні контрольної 

групи, а Д V була меншою на 7,1 %, відповідно. Вилучення «Кокцисану» з 

комбікорму курчат Д І–Д V і К І груп сприяло підвищенню інтенсивності їх росту 

впродовж наступних періодів (42 і 48 доби) в дослідних групах, порівняно з 

контрольною. Це вказує на прояв позитивного метаболічного впливу I, Se, S цитратів 

в організмі курчат-бройлерів за відсутності в комбікормі препарату «Кокцисан» та 

можливого його інгібування за наявності. Більше виражену продуктивну дію на 42 і 

48 доби встановлено у курчат Д І (на 25,5 (р<0,05)/26,7 % (р<0,05) і Д ІV (на 
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17,5/33,6 % (р<0,05) груп. Це може свідчити про відсутність прямої дозової 

залежності впливу I, Se, S цитратів у застосованому співвідношенні цих 

мікроелементів на приріст маси тіла курчат-бройлерів у фінішний період 

вирощування після вилучення кокцидіостатика з раціону. 

Отже, вплив I, Se, S цитратів у застосованих концентраціях на динаміку росту 

курчат-бройлерів більш виражений у завершальний період вирощування (35–48 

доби), за умов вилучення «Кокцисану» з фінішного комбікорму. Вищі показники 

маси тіла птиці встановлено в Д 1 та Д ІV групах за дії І у концентрації 5 і 30 мкг/л.  

Дані аналізу показників динаміки маси тіла птиці, якій не вводили 

кокцидіостатик в комбікорм протягом всього технологічного циклу вказують на 

певні зміни біологічного впливу I, Se, S цитратів на організм за цих умов (табл. 

3.84).  

У птиці контрольної групи (К ІІ), з 14 до 35 доби росту маса тіла 

збільшувалась інтенсивніше, ніж у дослідних груп (табл. 3.4.2). Зокрема, у Д VІ – на 

14 добу і 21 добу – на 2,7 %, 28 добу – на 5,7 %, 35 добу – на 4,0 % і Д VІІ (40 мкг 

I/л) – на 14 добу – на 5,7 %, 21 добу – на 0,4 %, 28 добу – на 1,9 %, 35 добу – на 

3,9 %. На 42 добу використання I, Sе, S цитратів в фінішний період вирощування 

інтенсивність росту птиці збільшилася і жива маса курчат дослідної групи Д VІ (10 

мкг I/л) зрівнялася з показником контрольної групи (К ІІ), а Д VІІ – перевищила 

його. Використання високої концентрації I, Se, S цитратів сприяло збільшенню маси 

тіла птиці у цей період на 11,5 %. На 48 добу нижча концентрація I, Se, S цитратів (Д 

VI) призвела до зниження живої маси курчат-бройлерів порівняно із контрольною 

групою птиці (К ІІ) на 8,8 %.  

За використання вищої концентрації I, Se, S цитратів (Д VІІ) були отримані 

результати, які статистично аналогічні контрольній групі (К ІІ). Отже, більше 

виражену продуктивну дію I, Se, S цитратів без наявності кокцидіостатика в 

комбікормі встановлено на 42 добу росту, особливо за дії високої концентрації I – 

40 мкг/л (Д VІІ).  
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Таблиця 3.84 

Динаміка маси тіла курчат-бройлерів у період застосування всього 

технологічного циклу I, Se, S цитратів у різних концентраціях за відсутності 

кокцидіостатика в комбікормі, г, n=10 

Доба 

рост

у 

Група  

контрольна 
дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у 

воді мкг/л 

К II Д VІ – 10 Д VІІ – 40  

1 38,0±0,6 39,5±0,4 39,6±0,7 

7 88,0±1,0  89,6±2,1 93,0±2,4 

14 202,6±5,8 208,0±8,7 191,0±8,7 

21 335,0±11,9 327,7±19,5 333,8±17,1 

28 524,8±18,2 495,1±33,4 514,8±30,8 

35 663,2±17,3 636,7±42,6 637,5±36,6 

42 762,7±22,5 762,0±65,3 850,0±55,6 

48 1105,1±31,4 1007,0±116,2 1100,8±69,4 

 

Дослідження динаміки маси тіла курчат-бройлерів в період дії I, Se, S цитратів 

вказують на відсутність її вірогідних змін в птиці різних контрольних груп за 

використання кокцидіостатика «Кокцисан» (К І) та за його відсутності (К ІІ) (рис. 

3.4.1 а). 

Порівняльним аналізом маси тіла курчат-бройлерів між дослідними групами, 

яким випоювали з водою однакові концентрації І у комплексі I, Se, S цитратів, 10 

мкг/л (Д ІІ і Д VI) і 40 мкг/л (Д V і Д VІІ), за наявності або відсутності 

кокцидіостатика в комбікормі встановлено, що за впливу низької концентрації 

(10 мкг/л) маса тіла курчат-бройлерів була нижчою протягом всього періоду їх 

утримання, окрім 14 доби, де цей показник був вищим на 10,5 %, щодо птиці VI 

дослідної групи (рис. 3.4.1 б). 

У період застосування більш високої концентрації I, Se, S цитратів 

встановлено збільшення маси тіла курчат-бройлерів, яким не згодовували 

кокцидіостатик (Д VІІ) щодо групи курчат з його застосуванням (Д V): на 7 добу – на 
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1,8 %, 14 добу – на 2,0 %, 21 добу – 6,2 % (p<0,05) та на 28 добу – 1,1 %. З 35 доби 

росту маса тіла птиці зменшувалась на 4,2 %, а на 42 добу - на 2,8 % (рис. 3.4.1 в).  

 

  

 

Рис. 3.21 Динаміка маси тіла курчат-бройлерів в період застосування I, Se, S 

цитратів у різних концентраціях на тлі наявності в комбікормі протягом всього 

технологічного циклу кокцидіостатика і за його відсутності, n=10 

 

На час забою, на 48 добу росту, встановлено збільшення маси тіла курчат цієї 

групи на 1,9 %. Випоювання з водою курчатам-бройлерам I, Se, S цитратів в дозі I - 

10 мкг/л не викликало стимулюючого впливу на ріст і розвиток організму курчат без 

внесення в комбікорм кокцидіостатика, окрім 14 доби. За впливу високої 

концентрації I, 40 мкг/л, навпаки, відмінність величин живої маси птиці на тлі 

відсутності в комбікормі протягом всього технологічного циклу кокцидіостатика і 

при його наявності має тенденцію до вищих показників у курчат-бройлерів, яким не 

застосували кокцидіостатика.  
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Встановлено тенденцію до вищої маси тіла птиці протягом 42 діб росту у 

птиці І контрольної групи (окрім 7 доби) за використання кокцидіостатика. Однак в 

умовах припинення його застосування за 12 днів до забою маса курчат бройлерів на 

48 добу знижувалась на 5,7 %, щодо ІІ контрольної групи птиці. Отже, виключення 

кокцидіостатика з комбікорму курчат в І контрольній групі призвело до зменшення 

інтенсивності їх росту у період з 42 до 48 діб. 

Аналіз різниці величин маси тіла курчат-бройлерів між дослідними групами, 

яким давали з водою однакові концентрації І у комплексі I, Se, S цитратів, на тлі 

наявності в комбікормі протягом всього технологічного циклу «Кокцисану» і його 

відсутності, вказує на позитивну біологічну дію високої концентрації препарату за 

відсутності в комбікормі кокцидіостатика. 

Випоювання курчатам-бройлерам з водою I, Se, S цитратів у різних 

концентраціях як за умов використання кокцидіостатика, так і без нього, мало 

вірогідний вплив на масу внутрішніх органів та їх коефіцієнти (табл. 3.85).  

Вивчення стану розвитку окремих органів у курчат-бройлерів показало, що 

вищі показники маси тіла курчат Д I групи підтверджуються вірогідно більшою 

масою їх печінки на 41,0 %, серця на 45,0 %, тимуса на 45,5 % щодо контролю. 

Характерно, що інтенсивний ріст маси тіла курчат Д ІV групи у період 

виключення кокцидіостатика з раціону зумовив відставання розвитку їх печінки, 

коефіцієнт маси якої був нижчим на 17,6 % від контрольної групи. У цієї групи 

курчат також встановлено вірогідно вищу різницю, щодо контролю, маси серця, 

відсоток якої становив 46,5 %.  

Серед інших змін онтогенетичних показників необхідно відзначити вірогідне 

зниження коефіцієнта маси печінки у курчат Д ІІ, Д ІV і Д V груп відповідно на 11,7; 

14,7 і 11,8 % та тенденцію до зниження її маси у цих групах. Ці зміни можуть 

зумовлюватися вищою масою тіла цих курчат на 9,2 % в Д ІІ і на 3,2 % – Д V групах. 

У курчат Д II групи встановлено вірогідне зростання на 44,8 % маси фабрицієвої 

сумки та коефіцієнта її маси на 40 % зі збереженням цієї тенденції для тимуса, але 

на нижчому рівні (19,0 і 10,5 % відповідно).   
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Таблиця 3.85 

Маса внутрішніх органів курчат-бройлерів та їх коефіцієнти мас за впливу І, 

Se, S цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 10 

Показники 

Група 

контрольна дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у воді мкг/л 

K І Д І– 5 Д ІІ– 10 Д ІІІ – 20 Д ІV – 30 Д V – 40 

Маса птиці 

перед 

забоєм, кг 

1,046± 

35,6 

1,325± 

70,1 

1,142± 

35,2 

1,140± 

20,4 

1,397± 

62,8 

1,080± 

42,5 

Маса органу (г) / коефіцієнт маси органів  

Печінка 
32,06±1,93 

45,22±3,15

* 
28,79±1,94 34,59±1,43 37,35±1,81 28,48±2,07 

30,6±1,3 34,0±1,1 25,2±1,2* 30,3±1,1 26,1±1,0* 24,8±1,9* 

Серце 5,25±0,28 
7,61±0,67 

** 
5,53±0,42 5,53±0,38 

7,69±0,57 

** 
5,42±0,26 

5,0±0,3 5,7±0,3 4,8±0,3 4,9±0,3 5,5±0,3 5,1±0,2 

Шлунок 34,06±1,73 36,85±2,24 38,39±2,59 34,49±2,35 39,07±3,46 33,21±0,01 
32,8±2,1 28,2±2,3 33,1±2,2 34,6±1,6 28,1±1,9 31,0±1,7 

Селезінка 2,80±0,22 2,55±0,18 2,15±0,21 2,7±0,45 3,66±0,53 2,17±0,43 
2,7±0,3 1,9±1,1 1,9±0,1 2,3±0,4 3,4±0,3 2,0±0,4 

Фабрицієва 

сумка 

1,07±0,12 0,99±0,09 1,55±0,15* 0,98±0,09 0,92±0,09 0,88±0,09 
1,0±0,1 0,7±0,1 1,4±0,2 0,9±0,1 0,7±3,7 0,8±0,1 

Тимус 2,00±0,17 
2,91±0,15 

** 
2,38±0,17 1,95±0,32 2,58±0,24 1,89±0,13 

1,9±0,2 2,3±0,2 2,1±0,1 1,7±0,3 1,9±0,2 1,8±0,2 
Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.  

 

Вивчення стану окремих органів у курчат-бройлерів обох дослідних груп, 

яким давали комплекс I, Se, S цитратів за відсутності протягом всього 

технологічного циклу кокцидіостатика, шляхом визначення їх коефіцієнтів маси 

подано у таблиці 3.86.  

Результати вказують на відсутність змін з боку печінки, тимусу та фабрицієвої 

сумки, оскільки різниці їх величин порівняно з цими показниками у птиці 

контрольної групи суттєво не відрізнялись. Однак у курчат Д VІ групи констатовано 

зміни з боку серця, де його маса вірогідно менша щодо контролю на 23,5 % (p<0,05) 

та селезінки, коефіцієнт маси якої нижчий у 1,7 раза (p<0,05) порівняно з його 
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величиною у курчат контрольної групи.Результати також вказують на тенденцію до 

зменшення маси шлунка у птиці Д VІ на 9,5 та збільшення у птиці Д VІІ – на 7,3 %. 

Коефіцієнти маси виявляли аналогічні зміни лише у Д VІІ – збільшення на 17,1 %, 

однак, аналіз одержаних результатів маси серця, шлунку та селезінки курчат-

бройлерів цієї групи вказує на наявність невірогідних різниць між контрольною і VІІ 

дослідною групами.  

Таблиця 3.86 

Маса внутрішніх органів курчат-бройлерів та їх коефіцієнти мас за впливу І, 

Se, S цитратів і вилучення кокцидіостатика з комбікорму, M±m, n = 10 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні — I, Se, S цитрати за 

концентрацією I у воді мкг/л 
K ІІ Д VІ– 5 Д VІІ– 10 

Маса птиці, 

перед забоєм, кг 
1,105±0,003 1,008±0,116 1,100±0,069 

Маса органу (г) / коефіцієнт маси органів 

Печінка 
34,06±2,46 28,57±4,12 33,53±3,15 

30,9±0,1 28,3±1,2 30,4±1,9 

Серце 
7,06±0,33 5,40±0,57* 6,19±0,51 

6,4±0,3 5.4±1,0 5,6±0,2 

Шлунок 
36,86±1,99 33,36±2,41 39,56±1,46 

33,4±1,6 33.1±3,6 39,1±3,2 

Селезінка 
2,47±0,18 1,81±0,26 2,23±0,27 

2,2±0,1 1,3±0,3* 2,1±0,2 

Фабрицієва сумка 
0,95±0,10 0,79±0,09 0,82±0,12 

0,8±0,1 0,8±0,03 0,8±0,1 

Тимус 
2,04±0,27 2,13±0,49 2,14±0,55 

1,9±0,3 2,0±0,3 1,9±0,4 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.  

 

Отже, ці дані можуть вказувати на певні відмінності впливу застосованих доз 

I, Se, S цитратів на онтогенетичний розвиток курчат-бройлерів Д І, Д ІІ, Д ІV і ДV 

груп. Більш виражений біологічний вплив I, Se, S цитратів встановлено у нижчих (Д 

I і Д II) та високих (Д IV і Д V групи) концентраціях. 

Середня концентрація І, 20 мкг/л води, у курчат Д ІІІ групи зумовлювала незначне 

інгібування їх росту у період додавання до раціону кокцидіостатика і малий 
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стимулювальний метаболічний ефект за його виключення у фінішний період 

вирощування. Захворювання та загибелі курчат впродовж дослідження не 

встановлено. Вивчення стану окремих внутрішніх органів у курчат-бройлерів за 

впливу високої і низької концентрацій I, Se, S цитратів без кокцидіостатика шляхом 

визначення їх маси і коефіцієнтів маси, вказує на відсутність змін з боку печінки, 

тимусу та фабрицієвої сумки та вірогідне зменшення, щодо контролю, маси та 

коефіцієнта маси серця, селезінки у птиці Д VI групи за дії низької концентрації І, 10 

мкг І/л. 

 

 3.4.2 Гематологічні показники курчат-бройлерів за дії нанокомплексу І, 

Se, S цитратів у різних концентраціях та наявності кокцидіостатика у 

комбікормі 

Випоювання курчатам-бройлерам з водою I, Se, S цитратів в різних 

концентраціях, на тлі введення до комбікорму кокцидіостатика «Кокцисан», 

вірогідно не впливало на кількість еритроцитів, лейкоцитів та їх форм, умісту 

гемоглобіну у крові на 35 добу росту й розвитку, порівняно із показниками птиці 

контрольної групи. Однак показник гематокриту у курчат Д V групи був на 23 % 

менший, ніж у контролі (табл. 3.87).  

Також встановлено тенденцію до меншої кількості еритроцитів, гематокриту і 

вмісту гемоглобіну у крові курчат Д I, Д II і Д V груп порівняно з їх показниками у 

птиці контрольної групи. Встановлено відмінності цих показників у крові дослідних 

і контрольної груп вказують на незначний інгібуючий вплив тривалого випоювання 

(35 діб) високої концентрації І у комплексі I, Se, S цитратів курчатам-бройлерам на 

гематологічні показники на тлі згодовування впродовж цього періоду «Кокцисану». 

Кількість лейкоцитів та лейкограма крові курчат дослідних груп вірогідно не 

відрізнялись від їх показників у птиці контрольної групи. Найнижчий рівень 

лейкоцитів встановлено у крові курчат Д IV і Д V груп за дії I у концентраціях 30 і 40 

мкг/л, відповідно. Однак різниці їх величин, порівняно з цими показниками у птиці 

контрольної групи, суттєво не відрізнялись від середньої похибки кількості 

лейкоцитів у цих групах.  
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Таблиця 3.87 

Морфологічні показники крові курчат-бройлерів на 35 добу росту за впливу І, 

Se, S цитратів у різних концентраціях, M ± m, n =5 

Показники, 

од. вим. 

Група 
контрольна дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у воді мкг/л 

К 1 Д I – 5 Д II – 10 Д III – 20 Д IV – 30 Д V – 40 
Еритроцити, 

Т/л 
2,830,27 2,530,17 2,500,25 2,700,42 2,600,15 2,500,13 

Гемоглобін, 

г/л 
106,307,73 93,905,32 100,915,76 107,5211,79 104,822,56 99,250,45 

Гематокрит, 

л/л 
0,350,01 0,280,04 0,340,04 0,310,05 0,310,03 0,270,02** 

Лейкоцити, 

Г/л 
32,50±4,70 38,70±1,80 34,32±3,70 32,01±4,60 28,74±1,30 27,31±1,50 

Лімфоцити, % 54,70±1,80 58,00±1,20 56,71±1,80 56,02±2,00 54,00±3,00 57,32±0,70 
Моноцити, % 6,00±0,01 5,00±0,60 5,30±0,70 6,00±0,01 5,30±0,70 5,30±0,70 
Еозинофіли, % 6,00±1,20 7,00±0,60 6,00±0,01 6,70±0,70 4,00±1,20 7,30±0,70 
Псевдо- 

еозинофіли, % 
33,31±1,80 30,00±0,01 32,01±1,20 31,33±1,80 36,73±1,70 30,04±1,20 

Примітка. ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.  

 

Аналіз змін морфологічних показників крові у технологічний період забою 

курчат на 48 добу росту і розвитку та виключення з фінішного комбікорму 

«Кокцисану» вказує на вірогідні їх різниці між дослідними та контрольною групами 

(табл. 3.88).  

Зокрема, випоювання вищих концентрацій I, Se, S цитратів курчатам Д III – Д 

V груп зумовлювало вірогідне зростання в крові кількості еритроцитів, відповідно, 

на 54, 50 і 54 %, та вмісту гемоглобіну в Д III і Д V групах – відповідно на 17 та 

22 %, порівняно з їх величинами у курчат контрольної групи.  

Вплив I, Se, S цитратів у курчат Д I і Д V груп у концентраціях І - 5 і 40 мкг/л 

впродовж вирощування вірогідно підвищувало гематокрит, відповідно, на 10,0 та 

13,3 %, порівняно з його рівнем у курчат контрольної групи.  

Встановлено вірогідно нижчий рівень лейкоцитів за дії I у концентраціях 20 і 

30 мкг/л (Д III – на 23,7 % і Д V – на 25,1 %), а не вірогідно – в Д I і Д V групах. 

Аналіз лейкограми крові курчат вказує на вищий на 11 % (р<0,01) відносний рівень 

лімфоцитів у крові курчат Д II групи за дії 10 мкг I/л, але відзначена тенденція до 
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зниження його за дії I у концентрації 20 мкг/л на 6,2 %, а 30 мкг/л – на 8,6 % 

(р<0,05). Характерно, що зменшення відносного рівня лімфоцитів у крові курчат Д 

IV групи встановлено на тлі підвищення на 14,1 % (р<0,05) рівня псевдоеозинофілів. 

Це може вказувати на активуючий вплив цієї концентрації I, Se, S цитратів на їх 

надходження у периферичне русло. Аналогічна тенденція невірогідних змін щодо 

цього показника відзначена у крові курчат Д IV групи на 35 добу вирощування, у 

період дії «Кокцисану». 

Таблиця 3.88 

Морфологічні показники крові курчат-бройлерів на 48 добу росту за впливу І, 

Se, S цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники, 

од. вим. 

Група 
контроль

на 

дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у воді мкг/л 

К 1 Д I – 5 Д II – 10 Д III – 20 Д IV – 30 Д V – 40 
Еритроцити, 

Т/л 
2,810,30 2,90,30 2,720,20 

4,190,20 

** 

4,100,20 

** 

4,190,30 

** 
Гемоглобін, 

г/л 
97,122,80 106,416,2 93,614,30 

108,614,50

* 
94,882,20 

112,021,30

** 
Гематокрит, 

л/л 
0,300,01 

0,330,01 

* 
0,310,01 0,320,01 0,310,01 

0,340,01 

** 
Лейкоцити, 

Г/л 
36,74±2,30 33,22±3,70 39,43±3,00 

28,0±2,10 

* 

27,48±2,00 

* 
34,38±3,90 

Лімфоцити, 

% 
54,71±0,70 60,04±3,50 

60,72±0,70 

** 
51,29±1,80 

50,02±1,20 

* 
54,03±2,00 

Моноцити, 

% 
5,30±0,70 4,00±0,20 4,00±0,20 6,00±0,20 5,30±0,70 5,27±0,70 

Еозинофіли,

 % 
6,70±0,70 6,70±1,30 4,70±0,70 7,30±0,70 6,70±0,70 7,30±0,70 

Псевдо- 

еозинофіли, 

% 

33,32±0,70 29,33±2,40 30,74±0,70 35,27±1,30 
38,03±1,20

* 
33,31±1,80 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.  

 

Отже, випоювання курчатам-бройлерам впродовж перших 35 діб вирощування 

І у концентраціях 5, 10, 20, 30, 40 мкг/л, у формі комплексу I, Se, S цитратів, 

синтезованого методом нанотехнології, на тлі внесення до комбікорму 

кокцидіостатика «Кокцисан», призводить до менших змін з боку морфології крові, 

ніж після вилучення кокцидіостатика з фінішного комбікорму на 35 добу росту і 
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розвитку птиці. 

Результати дослідження біологічного впливу I, Se, S цитратів на організм 

курчат-бройлерів за наявності в комбікормі протягом всього технологічного циклу 

кокцидіостатика та його відсутності вказують на певні відмінності між групами 

(табл. 3.89). 

Таблиця 3.89 

Морфологічні показники крові курчат-бройлерів на 35 добу за впливу І, Se, S 

цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники, 

од. вим. 

Група 

контрольні 
дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у 

воді мкг/л 

К I К II Д II – 10 Д V – 40 Д VI – 10 Д VII – 40 

зКс безКс зКс безКс 

Еритроцити, Т/л 2,830,27 2,630,03 2,500,25 2,500,13 2,80,10 2,50,20 

Гемоглобін, г/л 106,37,73 106,41,45 100,95,76 99,30,45 113,35,50 
108,64,10 

Д V* 

Гематокрит, л/л 0,350,01 
0,290,02 

К I* 
0,340,04 

0,270,02 

К I** 
0,330,02 0,290,01 

Лейкоцити, Г/л 32,5±4,70 32,0±2,00 34,3±3,70 27,3±1,50 33,0±0,70 31,0±0,60 

Лімфоцити, % 54,7±1,80 55,3±2,70 56,7±1,80 57,3±0,70 58,7±3,70 55,3±0,70 

Моноцити, % 6,0±0,01 4,7±0,70 5,3±0,70 5,3±0,70 4,7±0,70 
7,3±0,70 

К II* 

Еозинофіли, % 6,0±1,20 8,7±0,70 6,0±0,01 7,30±0,70 6,70±0,70 6,70±0,70 

Псевдо- 

еозинофіли, % 
33,3±1,80 31,3±2,40 32,0±1,20 30,0±1,20 30,0±3,50 30,7±0,70 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.  

 

Аналіз морфологічного дослідження крові контрольних груп птиці, яка 

використовувала (К I) кокцидіостатик згідно з загальноприйнятою технологією 

вирощування курчат-бройлерів, а інша (К II) – не вводили його в комбікорм 

протягом всього технологічного циклу вказує, що на 35 добу росту і розвитку (на час 

взяття крові) встановлено різницю величини гематокриту в сторону зменшення у 

птиці К II на 17,1 % (p<0,05). Випоювання з водою курчатам-бройлерам I, Se, S 

цитратів в в концентрації I - 10 мкг/л у птиці обох дослідних груп з 

кокцидіостатиком і без нього (Д II і Д V) вірогідно не впливало на кількість 

еритроцитів, лейкоцитів і їх форм, гематокрит і вміст гемоглобіну в крові порівняно 

з показниками птиці відповідних контрольних груп (К I, К II).  
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За впливу птиці високої концентрації I, Se, S цитратів, I - 40 мкг/л, величина 

гематокриту курчат-бройлерів у Д VI групи, яким згодовували з кормом 

кокцидіостатик, була нижчою на 22,9 % (p<0,01), порівняно з показником 

відповідної контрольної групи К I. У птиці Д VII групи , яким не вносили в корм 

кокцидіостатика, вірогідно збільшувалася, порівняно з величинами відповідної 

контрольної групи птиці К II, кількість моноцитів на 55,3 % (p<0,05), а порівняно з 

курчатами-бройлерами дослідної шостої групи – рівень гемоглобіну на 9,4 % 

(p<0,05). 

Аналіз змін морфологічних показників крові в технологічний період забою 

курчат на 48 добу росту і розвитку і вилучення в групах курчат К I, Д II і Д VI з 

фінішного комбікорму кокцидіостатика «Кокцисан» (за 12 діб до забою) вказує на їх 

різниці між дослідними і контрольними групами (табл. 3.90).  

Таблиця 3.90 

Морфологічні показники крові на 48 добу росту курчат-бройлерів за впливу І, 

Se, S цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники, 

од. вим. 

Група 

контрольні 
дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у 

воді мкг/л 

К I К II Д II – 10 Д V – 40 Д VI – 10 Д VII – 40 

з Кс без Кс з Кс без Кс 

Еритроцити, Т/л 2,80,3 3,50,4 2,70,2 
4,20,3 

К I** 
3,20,4 4,050,20 

Гемоглобін, г/л 97,12,8 
112,53,00 

К I** 
93,64,3 

112,01,3  

К I** 

100,04,4 

К II* 
101,78,0 

Гематокрит, л/л 0,30,01 
0,340,01 

К I** 
0,310,01 

0,340,01 

К I** 
0,340,01 0,350,01 

Лейкоцити, Г/л 36,7±2,3 31,1±2,8 39,4±3,0 34,4±3,9 34,20±2,8 31,3±1,5 

Лімфоцити, % 54,7±0,7 58,00±1,2 
60,7±0,7 

К I** 
54,0±2,0 61,30±0,7 

52,7±1,3 

К II* 

Моноцити, % 5,3±0,7 5,3±0,7 4,0±0,2 5,3±0,7 4,7±0,7 5,3±0,7 

Еозинофіли, % 6,7±0,7 7,3±0,7 4,7±0,7 7,3±0,7 4,0±1,2 9,3±0,7 

Псевдо- 

еозинофіли, % 
33,3±0,7 29,3±1,3 

30,7±0,7 

К I* 
33,3±1,8 30,0±1,2 32,7±1,8 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.   
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У птиці контрольних груп встановлено вірогідну різницю показників величини 

гематокриту і вмісту гемоглобіну в крові. У курчат контрольної групи (К II), яким 

протягом усього технологічного циклу вирощування не давали в корм 

кокцидіостатик, величина гематокриту була вищою на 13,3 % (p<0,01), а вміст 

гемоглобіну на 15,9 % (p<0,01), поріняно з птицею, якій припинили застосовувати 

«Кокцисан» за 12 діб до забою. 

У період застосування курчатам-бройлерам разом з водою I, Se, S цитратів в 

концентрації I - 10 мкг/л, яким вносили в корм кокцидіостатик (Д II), встановлено 

вірогідне збільшення порівняно з контролем (К I) лімфоцитів на 11,0 % на тлі 

зменшення кількості псевдоеозінофілів на 8,5 %. У птиці дослідної групи, яка 

отримувала корм без кокцидіостатика (Д V), встановлено вірогідне зменшення 

вмісту гемоглобіну на 11,0 % щодо показників контрольної групи К II.  

Вища концентрація у воді I, Se, S цитратів – зумовила вірогідне збільшення у 

курчат дослідної VI групи кількості еритроцитів на 50 %, вмісту гемоглобіну на 

15,3 % і величини гематокриту на 13,3 % порівняно з контрольною групою курчат К 

I. Це може вказувати на активізуючий вплив цієї концентрації I, Se, S цитратів на 

гемопоетичну функцію організму птиці. 

У курчат VII дослідної групи, які не вживали з кормом кокцидіостатик, 

вірогідно зменшувався, порівняно з контролем К II, відносний рівень лімфоцитів на 

9,1 % і відзначена тенденція до збільшення відносного рівня псевдоеозінофілов на 

1,8 %. 

Вірогідних відмінностей досліджених показників крові між групами Д II і Д V 

і між Д VI і Д VII не встановлено. 

Отже, у курчат-бройлерів, яким, відповідно до технологічної схеми, 

згодовували з кормом «Кокцисан», встановлено більші зміни з боку червоних та 

білих клітин крові, ніж у групі птиці, якій протягом всього технологічного циклу не 

вводили кокцидіостатика, і це спостерігається як на 35, так і на 48 доби росту і 

розвитку. 
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3.4.3 Біохімічні показники організму курчат-бройлерів за дії нанокомплексу  

І, Se, S цитратів у різних концентраціях 

Випоювання курчатам-бройлерам різних доз I, Se, S цитратів у період 

застосування кокцидіостатика відповідно до технології вирощування, викликали 

міжгрупові відмінності показників обміну білків, ліпідів і мінеральних елементів.  

Встановлено вірогідні різниці фізіологічних і біохімічних показників крові, 

дослідженої на 35 і 48 доби вирощування. Визначено неоднаково спрямовані зміни 

показників крові за наявності та відсутності кокцидіостатика у раціоні (табл. 3.91; 

3.92; 3.93).  

Таблиця 3.91 

Біохімічні показники крові на 35 добу росту курчат-бройлерів за впливу І, Se, S 

цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники, 

од. вим. 

Група  
контроль

на 

дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у воді 

мкг/л 
К 1 Д I – 5 Д II – 10 Д III – 20 Д IV – 30 Д V – 40 

Креатинін,  

ммоль/л 
42,6±1,25 44,5±2,53 

35,2±2,18

* 
43,0±0,95 43,1±2,23 

31,5±0,92 

*** 
Сечовина, 

 ммоль/л 
2,1±0,06 2,5±0,12 1,6±0,09 2,2±0,17 2,0±0,07 1,7±0,09 

Р неорганічний, 

ммоль/л 
1,9±0,21 2,2±0,26 1,9±0,23 2,6±0,55 2,4±0,12 2,4±0,28 

Триацилгліцероли, 

ммоль/л 
0,6±0,05 0,7±0,07 

1,6±0,09 

*** 

0,4±0,06 

* 

0,4±0,06 

* 

1,3±0,22 

* 
Холестерол, 

ммоль/л 
2,7±0,18 

4,2±0,24 

** 

4,1±0,26 

** 
2,8±0,30 3,3±0,24 

5,0±0,20 

*** 
Альбумін,  

г/л 
10,6±1,11 

15,7±1,35

* 

16,5±0,70 

** 
9,9±1,12 12,4±0,61 14,7±0,94* 

АлАТ, О/л 10,1±1,50 13,0±1,47 10,2±1,17 13,4±1,19 11,8±0,26 13,6±2,78 

АсАТ, О/л 
170,0±10,

8 

205,0±6,3

* 

191,7±17,

3 

202,9±14,

9 
186,2±9,0 191,2±9,2 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо птиці 

контрольної групи.  

 

Зокрема, у птиці, якій давали найнижчу дозу досліджуваної сполуки, з 

розрахунку I - 5 мкг/л води на 35 добу вирощування та наявності кокцидіостатика у 

раціоні концентрація холестеролу, альбуміну та активність АсАТ зростала в 
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сироватці крові курчат відповідно на 55,6, 48,1 та 20,6 %. Однак на 48 добу, за 

вилучення кокцидіостатика з раціону, дані показники були в межах фізіологічних 

коливань. У цій групі курчат-бройлерів на 48 добу росту, рівні тиреоглобуліну та 

антитіл до нього в крові були вірогідно вищі контролю на 60 та 54,5 % відповідно, а 

вміст І - був вірогідно вищим, щодо контролю, відповідно у 3,9 раза. 

Таблиця 3.92 

Біохімічні показники крові на 48 добу росту курчат-бройлерів за впливу І, Se, S 

цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники, 

од. вим. 

Група  

контрольна 
дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у воді 

мкг/л 
К 1 Д I – 5 Д II – 10 Д III – 20 Д IV – 30 Д V – 40 

Креатинін,  

ммоль/л 
36,8±1,20 35,9±0,86 34,9±1,10 38,6±1,68 34,8±1,62 36,6±0,83 

Сечовина, 

 ммоль/л 
1,5±0,06 1,6±0,04 1,4±0,08 2,6±0,33* 

2,7±0,11 

*** 

3,1±0,11*

** 
Са, 

ммоль/л 
2,2±0,07 2,3±0,10 2,3±0,11 

3,3±0,24*

** 

2,7±0,05 

** 
2,6±0,16 

Р неорг., ммоль/л 2,5±0,18 2,7±0,12 2,4±0,13 
4,6±0,20*

** 

3,3±0,14 

** 
3,8±0,35* 

АлАТ, О/л 10,4±1,01 11,8±1,11 6,7±0,63* 8,0±0,96 12,5±1,80 10,7±0,88 

АсАТ, О/л 299,6±17,7 296,4±16,6 
240,1±5,1

* 
260,0±6,1 276,6±16,5 285,0±5,7 

Триацилгліцерол

и, ммоль/л 
1,3±0,21 0,9±0,06 1,5±0,41 1,5±0,14 1,1±0,04 1,3±0,06 

Холестерол, 

ммоль/л 
2,9±0,30 2,7±0,18 3,5±0,27 

5,5±0,51*

* 

5,6±0,30 

** 

6,0±0,63*

* 
Альбумін,  

г/л 
16,3±0,82 15,8±0,84 

13,8±0,23

* 

20,6±0,62

** 
15,0±1,00 18,0±1,20 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо птиці 

контрольної групи.  

 

У курчат-бройлерів, яким давали I у концентрації 10 мкг/л води у комплексі з I, 

Se, S цитратами на 35 добу вирощування встановлено зменшення вмісту креатиніну 

в крові на 17,4 % з вираженою тенденцією до нижчого рівня сечовини. У цій групі 

птиці також вірогідно вищими, щодо контролю, є показники ліпідного обміну: 

триацилгліцероли у 2,7 раза та холестерол – 1,5 раза. Характерним є те, що рівень 

альбуміну у птиці на 35 добу вирощування був вищим від показників контрольної 
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групи на 55,7 %, однак на 48 добу – його вміст в сироватці крові вже був нижчим на 

15,3 %, і обидва показники мають статистично вірогідне підтвердження. За умови 

вилучення кокцидіостатика з комбікорму, на 48 добу росту птиці, у цій групі 

зменшилась активність трансаміназ: АлАТ на 35,6 %, АсАТ на 19,9 %.  

Таблиця 3.93 

Концентрація І і гормонів щитоподібної залози у крові на 48 добу росту курчат-

бройлерів за впливу І, Se, S цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники, 

од. вим. 

Група 

контрольна 
дослідні — I, Se, S цитрати за концентрацією I у воді 

мкг/л 
К I Д I – 5 Д II – 10 Д III – 20 Д IV – 30 Д V – 40 

І, мкг/л 3,21±0,11 
12,55±3,2

6* 
- - 

14,20±1,74*

* 
- 

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 

тиреоглобуліну, 

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. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо птиці 

контрольної групи.  

 

У Д ІІІ групі курчат, за впливу I у концентрації 20 мкг/л води у комплексі I, Se, 

S цитратів, на 35 добу вирощування встановлено зміни лише з боку ліпідного 

обміну, зі зниженням рівня триацилгліцеролів на 33,3 %. Однак на 48 добу відбулися 

значні метаболічні зміни в організмі птиці, оскільки в крові виявлено збільшення 

рівня сечовини на 73,3 %, холестеролу – 89,6 % та альбуміну – 26,4 %. Встановлено 

зміни і в мінеральному обміні, так рівень Са та Р неорганічного вірогідно 

збільшився на 50,0 та 84 % відповідно. 

У крові курчат Д V групи, за впливу найвищої концентрації I - 40 мкг/л води у 

І, Se, S вмісного комплексі, на 35 добу вирощування встановлено вірогідне 

зменшення вмісту креатиніну на 26,1 % і тенденцію до нижчого рівня сечовини. У 
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цій групі птиці також вірогідно вищим був рівень триацилгліцеролів у 2,2 раза та 

холестеролу 1,9 раза, а також альбуміну на 38,7 %, щодо птиці контрольної групи. 

На 48 добу росту птиці, за умови вилучення кокцидіостатика з комбікорму, у цій 

групі курчат збільшився рівень сечовини у 1,8 раза, Р неорганічного – на 52,0 % та 

холестеролу у 2,1 раза.  

Концентрація I - 30 мкг/л води у комплексі з І, Se, S цитратами за цих умов 

викликала аналогічні статистично вірогідні зміни в крові, як і за впливу на організм 

птиці попередньої концентрації. На 35 добу встановлено зниження рівня 

триацилгліцеролів на 33,3 %, на 48 добу – сечовини на 80,0 % та холестеролу 93,1 %, 

Са – 22,7 % та Р неорганічного – на 32,0 %. Відмінністю між курчатами Д III і Д IV 

груп є лише відсутність змін щодо вмісту в крові альбуміну та зменшення вмісту 

вільного трийодтироніну на 42,3 % на тлі більш високого рівня тиреотропного 

гормону на 63,1 %, щодо інтактної птиці, а вміст І в сироватці крові був вірогідно 

вищим, щодо контролю у 4,4 раза. 

Отже, за умов використання нанокомплексу І, Se, S цитратів у різних дозах 

встановлено неоднаково спрямовані зміни показників обміну білків, ліпідів і 

мінеральних елементів за наявності та відсутності кокцидіостатика у раціоні. 

Випоювання курчатам-бройлерам з водою I, Se, S цитратів у високій і низькій 

концентраціях за умов відсутності кокцидіостатика протягом всього технологічного 

циклу вирощування не мало вірогідного впливу на біохімічні процеси в крові птиці 

до 35 доби вирощування (табл. 3.94).  

Однак порівняно із показниками контрольної групи, у курчат-бройлерів І 

дослідної групи, яким випоювали I, Se, S в концентрації I - 10 мкг/л з водою, 

встановлено тенденцію до зменшення рівня креатиніну на 6 %, сечовини на 21 %, 

триацилгліцеролів на 13,3 % при збільшенні вмісту холестеролу на 11,4 % та 

альбуміну на 4,8 %.  

Аналіз результатів досліджень амінотрансфераз, що є важливим фізіолого-

біохімічним тестом для оцінки стану всього організму, вказує на відсутність 

вірогідних змін їх активності щодо птиці контрольної групи, однак спостерігалася 

тенденція до збільшення активності АлАТ на 28,3 % та зменшення АсАТ на 8 %. 



279 

 

Вміст Р у сироватці крові курчат-бройлерів першої дослідної групи мав тенденцію до 

зменшення на 14,3 % щодо контролю. 

Таблиця 3.94 

Біохімічні показники крові на 35 добу росту курчат-бройлерів за впливу І, 

Se, S цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні — I, Se, S цитрати за 

концентрацією I у воді мкг/л 
K II Д VI – 10 Д VII – 40 

Креатинін, ммоль/л 38,2±1,23 35,9±1,72 38,9±3,00 

Сечовина, ммоль/л 1,9±0,36 1,5±0,16 1,6±0,11 

Р неорганічний, ммоль/л 1,4±0,21 1,2±0,22 1,6±0,32 

Триацилгліцероли, ммоль/ л 1,5±0,24 1,3±0,09 0,8±0,10 

Холестерол ммоль/л 3,5±0,27 3,9±0,17 3,5±0,16 

Альбумін, г/л 16,7±1,67 17,5±1,18 18,4±0,90 

АлАТ, Од/л 9,2±0,54 11,8±1,37 9,4±0,79 

АсАТ, Од/л 199,4±2,10 183,4±6,37 183,5±19,33 

 

У курчат-бройлерів другої дослідної групи, яким випоювали з водою I, Se, S в 

концентрації I - 40 мкг/л, за однакового з птицею контрольної групи вмісту в 

сироватці крові креатиніну, рівень сечовини виявив тенденцію до зменшення на 

15,8 %. 

Вміст триацилгліцеролів у сироватці крові цих курчат є меншим у 1,9 раза за 

тотожного рівня холестеролу щодо контролю. Аналізуючи результати вмісту Р та 

альбуміну у крові курчат-бройлерів другої дослідної групи можна відзначити 

тенденцію до збільшення їх рівня відповідно на 10,2 та 14,3 %. Аналогічно, як у 

курчат-бройлерів першої дослідної групи, у другій групі птиці активність АлАТ є на 

рівні контролю, а АсАТ – нижчою на 8 %.  

Встановлено вірогідні різниці величин біохімічних показників крові курчат, 

отриманих на 48 добу технологічного періоду росту і розвитку між окремими 

дослідними та контрольною групами (табл. 3.95, 3.96).   
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Таблиця 3.95 

Біохімічні показники крові на 48 добу росту курчат-бройлерів за впливу І, Se, S 

цитратів у різних концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники 

Група  

контрольна 
дослідні — I, Se, S цитрати за 

концентрацією I у воді мкг/л 
KII Д VI – 10 Д VII – 40 

Креатинін, ммоль/л 37,3±1,20 36,1±0,35 41,1±2,01 

Сечовина, ммоль/л 1,3±0,06 1,5±0,13 3,05±0,30** 

Са, ммоль/л 2,7±0,66 2,3±0,02 3,1±0,17 

Р неорганічний, 

ммоль/л 
2,7±0,34 2,1±0,11 4,3±0,49* 

Триацилгліцероли, 

ммоль/ л 
1,3±0,09 0,8±0,07** 1,4±0,14 

Холестерол ммоль/л 3,3±0,24 4,2±0,24 6,3±0,68** 

Альбумін, г/л 18,7±1,95 16,4±0,62 18,7±1,95 

АлАТ, Од/л 10,5±0,60 9,4±0,85 9,3±1,19 

АсАТ, Од/л 308,7±14,95 298,1±20,16 286,2±16,65 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.  

 

Зокрема, випоювання курчатам нижчої концентрації I, Se, S цитратів 

зумовлювало вірогідне зменшення в крові рівня триацилгліцеролів у 1,6 раза на тлі 

не вірогідного зростання холестеролу на 27,3 %. Встановлено тенденцію до зниження 

вмісту Са і Р відповідно на 14,8 та 22,2 %, порівняно з їх величинами у курчат 

контрольної групи, також встановлено тенденцію до зниження на 12,3 % рівня 

альбуміну.  

У крові птиці першої дослідної групи рівень сечовини виявляв тенденцію до 

підвищення на 15,4 % щодо показників контрольної групи. Також відзначали 

зменшення активності амінотрансфераз: АлАТ – на 10,5 і АсАТ – на 3,4 %, проте ці 

різниці не вірогідні. У курчат, яким випоювали з водою вищу концентрацію I, Se, S, зо 

дії I у концентрації 40 мкг/л результати біохімічних досліджень сироватки крові на 48 

добу технологічного циклу вказують на вірогідні відмінності показників щодо курчат 
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контрольної групи. Так, вміст сечовини у крові курчат дослідної групи у 2,4 раза 

(P<0,01) більший порівняно з аналогічним показником птиці контрольної групи, що 

характеризує напруженість метаболізму азотистих сполук в організмі. Зростання 

рівня сечовини пов'язане з нераціональною витратою білка, або з порушенням функції 

нирок, які перестають справлятися з її фільтрацією. 

Таблиця 3.96 

Концентрація І і гормонів щитоподібної залози у крові курчат-бройлерів на 48 

добу росту без кокцидіостатика за впливу І, Se, S цитратів у різних 

концентраціях, M ± m, n = 5 

Показники 

Група 

контрольна 
дослідні — I, Se, S цитрати за 

концентрацією I у воді мкг/л 

K II Д VI – 10 Д VII – 40 

І, мкг/л 32,1±1,12 67,5±2,01 73,5±8,51 

Т3 вільний, пмоль/л 7,6±0,27 7,9±0,49 6,6±0,43 

Тиреоглобулін, нг/мл 16,6±1,67 17,42±1,39 21,5±0,66* 

Антитіла до тиреоглобуліну, 

МО/мл 
59,5±2,31 72,7±5,29* 55,1±3,46 

Антитіла до пероксидази, 

мкМО/мл 
2,9±1,56 1,8±1,51 2,2±0,38 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.  

 

Як і сечовина, креатинін – показник роботи нирок, який за дії вищої 

концентрації I, Se, S має тенденцію до збільшення на 10,2 %. На підвищення 

інтенсивності ліпідного обміну вказує зміна вмісту холестеролу у сироватці крові. 

Зокрема, у курчат-бройлерів другої дослідної групи рівень холестеролу був вірогідно 

вищий у 1,9 раза, на тлі незначного, на 7,7 %, підвищення рівня триацилгліцеролів.  

Відомо, що уміст холестеролу в сироватці крові залежить від стану печінки та 

нирок. Ще один показник, вміст якого свідчить про функціональний стан нирок, це – 

вірогідне підвищення Р (неорганічного) в сироватці крові у 1,9 раза. Разом з тим 
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збільшення вмісту в крові курчат другої дослідної групи цього макроелементу та 

зменшення на 14,8 % Са може вказувати на порушення роботи щитоподібної залози. 

Аналогічно, за дії на організм курчат вищої і нижчої доз I, Se, S, спостерігали, 

тенденцію до зниження активності амінотрансфераз: АлАТ – на 11,4 і АсАТ – на 

7,2 %. 

Дослідження гормонів у крові курчат-бройлерів за дії І у концентрації 10 та 40 

мкг/л вказує на неоднаковий дозозалежний вплив цитратів І, Se і S на рівень Т3 

вільного, тиреоглобуліну, антитіл до нього та до пероксидази. Встановлено вірогідно 

вищий на 29,5 % рівень тиреоглобуліну у крові курчат-бройлерів за дії 40 мкг І та 

антитіл до тиреотропного гормону на 22,2 % за дії 10 мкг І відповідно, порівняно до 

контролю. У крові курчат бройлерів у яких при згодовуванні комбікорму 

кокцидіостатик не використовували, за концентрацій I: 10 та 40 мкг/л води, рівень І 

був вищий, ніж у контрольній групі курчат, відповідно у 2,10 та 2,29 раза. Всі дані 

мають статистично вірогідне підтвердження.  

Отже, випоювання курчатам-бройлерам І, Se і S у вигляді цитратів в 

концентраціях І: 10 і 40 мкг/л води на тлі використання комбікорму без 

кокцидіостатика, зумовлює аналогічно спрямовані, але менш виражені зміни 

біохімічних показників крові як у досліді за згодовування комбікорму з 

кокцидіостатиком. Застосованя курчатам-бройлерам як низьких, так і високих 

концентрацій І цитрату у поєднані з Se і S цитратами та введенням до комбікорму 

кокцидіостатиків і без них, зумовлюють вірогідні зміни вмісту тиреоїдних гормонів 

та рівня І, а також деяких показників ліпідного, білкового та мінерального обміну у 

крові, що вказує на виражену метаболічну активність застосованого комплексу цих 

сполук у птиці м’ясного напряму продуктивності. Випоювання курчатам-бройлерам 

I у концентрації 5 мкг/л води у комплексі I, Se, S цитратів в умовах апробації 

розробки відповідно до сучасної технології вирощування птиці на птахофабриці 

також викликало вірогідні різниці фізіолого-біохімічних показників крові (табл. 

3.97).  

Зокрема, у крові птиці, якій давали досліджувану йодовмісну сполуку, на тлі 

фізіологічної норми рівня сечовини, вірогідно знизилася на 20,9 % концентрація 
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креатиніну. Відзначені вірогідні зміни і в мінеральному обміні, про що свідчить 

рівень Са, який збільшився на 13,9 % та Р неорганічного – зменшився на 23 % щодо 

відповідних показників птиці контрольної групи. 

Таблиця 3.97 

Біохімічні показники крові курчат-бройлерів за впливу І, Se, S цитратів за 

концентрацією I - 5 мкг/л води, M ± m, n= 5 

Показники 
Група 

Контрольна Дослідна 

Креатинін, ммоль/л 47,4±2,23 37,5±1,10** 

Сечовина, ммоль/л 1,0±0,06 1,1±0,07 

Са, ммоль/л 2,74±0,07 3,12±0,07** 

Р неорганічний, ммоль/л 2,26±0,09 1,74±0,04*** 

Триацилгліцероли, ммоль/ л 0,81±0,05 0,61±0,08 

Холестерол ммоль/л 2,7±0,12 2,8±0,27 

Альбумін, г/л 13,4±0,96 13,3±0,73 

АлАТ, Од/л 31,9±0,90 25,3±2,03* 

АсАТ, Од/л 229,7±9,98 293,8±7,8*** 

Примітка. * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001, вірогідність результатів щодо птиці 

контрольної групи.  

 

Встановлено різну ферментативну трансферазну активність у курчат дослідної 

та контрольної груп. З вірогідними різницями зменшення активності АлАТ на 20,7 % 

та збільшення АсАТ на 27,9 %.  

Випоювання курчатам-бройлерам з водою I, Se, S цитратів мало незначний 

вірогідний вплив на масу внутрішніх органів та їх коефіцієнти мас (табл. 3.98). 

 Вивчення стану окремих органів у курчат-бройлерів показало, що вищі 

показники маси тіла курчат дослідної групи підтверджуються вірогідно більшою 

масою шлунка на 41,0 %.  

Слід зазначити значне, однак статистично не вірогідне, збільшення маси 

печінки на 11,4 %, селезінки на 33,3 %, а також щитоподібної залози на 28,2 % і 
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коефіцієнтів маси цих органів відповідно на 4,8, 26,6 та 22,4 % щодо контролю. 

Таблиця 3.98 

Маса внутрішніх органів курчат-бройлерів та їх коефіцієнти мас за впливу І, 

Se, S цитратів за концентрацією I - 5 мкг/л води, M ± m, n = 10 

Показники 
Групи курчат 

контрольна дослідна 

Маса птиці (кг) 2,91±0,09 3,09±0,19 

Маса органу (г) / коефіцієнт маси органів 

Серце 
12,52±1,65 12,03±1,38 

4,30±0,31 3,89±0,33 

Шлунок 
33,68±1,85 39,39±3,26* 

11,57±1,46 12,75±0,94 

Селезінка 
3,18±0,48 4,24±1,06 

1,09±0,16 1,38±0,35 

Щитоподібна залоза 
0,287±0,06 0,368±0,08 

0,098±0,02 0,120±0,03 

Тимус 
11,53±1,00 11,83±0,70 

3,93±0,43 3,88±0,41 

Печінка 
58,96±4,34 65,68±11,29 

20,25±1,61 21,22±3,17 

Нирки 
16,52±1,56 16,77±3,74 

5,67±0,56 5,43±1,02 

Примітка. * - р < 0,05, вірогідність результатів щодо птиці контрольної групи.  

 

Отже, випоювання курчатам -бройлерам I, Se, S цитратів в концентрації I - 5 

мкг/л води з 24 доби технологічного циклу вирощування забезпечує одержання 

вищих показників середньодобових та абсолютних приростів маси тіла птиці. 
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3.4.4 Виробнича ефективність застосування фізіологічно обґрунтованих 

концентрацій нанокомплексу І, Se, S цитратів за вирощування курчат-

бройлерів 

Перевірка ефективності використання I, Se, S цитратів проводилась у 

Львівській області на підприємстві ТОВ «ВІВІВАЛ», що займається промисловим 

вирощуванням курчат-бройлерів. Випоювання птиці з водою нанокомплексу I, Se, S 

цитратів з розрахунку I - 5 мкг/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 (табл. 3.99).  

Таблиця 3.99 

Показники економічної ефективності використання I, Se, S цитратів у 

період вирощування курчат бройлерів 

Показник 
Група курчат 

контрольна дослідна 

Кількість курчат на початок проведення досліджень, 

гол. 
19 318 21 170 

Кількість курчат на час забою, гол. 18 735 20 827 

Загальна жива маса курчат, кг 56 272 63 522 

Середня жива маса одного курчати, кг 2,97 3,05 

Середня маса одного курчати за весь період (48 діб), г 2 900 3050 

Загальний приріст одного курчати за весь період (48 

діб), г 
2859 3005 

Середньодобовий приріст за 48 діб, г  59,6 62,7 

Кількість спожитого корму на одне курча, кг 5,2 5,0 

Коефіцієнт конверсії корму  1,68 1,7 

Загибель курчат за весь період вирощування 
гол. 583 503 

 % 2,9 2,4 

Загибель курчат за час проведення 

експерименту 

гол. 311 212 

 % 1,6 1,0 

 

Загибель курчат за весь період вирощування становила в контрольній групі 

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

тільки протягом часу застосування I, Se, S цитратів, ця міжгрупова різниця 

збільшилася до 0,62 %.  
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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, за проведення експерименту на сучасних технологічних виробничих 

потужностях, за дії I, Se, S цитратів, додатково одержаний приріст курчат бройлерів 

становив 3 300 кг, а збереженість поголів’я – 99 курчат, що у перерахунку на приріст 

їх маси за період вирощування буде становити 302,0 кг. 

Тому додаткова жива маса курчат дослідної групи за час проведеного 

дослідження є більшою на 3 602 кг. 

Результати представлених у підрозділі досліджень опубліковані в працях [181, 

185, 196, 198, 199, 210, 216, 228, 377]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Безперервне випоювання щурам з водою лимонної кислоти у поколіннях 

F0, F1 та F2, у концентрації 80 мг/л у період фізіологічного і статевого дозрівання 

особин спричиняє негативний вплив на відтворювальну здатність організму самиць, 

розвиток ембріонів, плодів і народжуваність щуренят, це підтверджується 

зниженням фертильності самиць обох поколінь у два рази (р<0,05), зменшенням 

кількості місць імплантації ембріонів (F0) (р<0,05) та народжених живих особин (F0) 

(р<0,05). Однак досліджувана концентрація лимонної кислоти сприяє підвищенню 

крупноплідності новонароджених щуренят у самиць щурів F1 за рахунок збільшення 

тривалості вагітності на 0,7 доби (р<0,05). 

2. Застосована концентрація лимонної кислоти зумовлює стимулюючий вплив 

на приріст маси тіла щурів протягом двох поколінь, однак у самців покоління F2 

вірогідне закономірне збільшення маси тіла спостерігали протягом всього життя 

(р<0,05 - р<0,001), у самиць – вірогідними були прирости з першої до 47 та з 117 до 

137 доби (р<0,05 - р<0,001). Зміни в організмі у самиць, пов’язані з інтенсивним 

статевим дозрівання особин, що характерно для впливу лимонної кислоти. 

3. Встановлено певний гальмівний вплив лимонної кислоти на швидкість 

формування сенсорно-рухових рефлексів та точної координації рухів у щуренят за 
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дії лимонної кислоти до 17 доби росту і розвитку у поколінні F1. З 18 доби 

збільшується горизонтальна рухова активність (р<0,05).  

У поколінні F2 за дії лимонної кислоти окрім локомоції (р<0,01), швидше 

формується маятниковий рефлекс (р<0,05) та рерінг (р<0,05). У поколінні F1 на 40 

добу життя встановлено надмірна горизонтальна (р<0,05) та вертикальна (р<0,05) 

рухова і пізнавальна (р<0,05) активність у самців, а у самиць вищим є лише рерінг 

(р<0,05). Самці активніші ніж самиці: вищою є локомоція (р<0,05), однак нижчим є 

грумінг (р<0,05). У поколінні F2 – за відсутності відхилень щодо контролю, самці 

мають меншу горизонтальну (р<0,05) і вертикальну (р<0,05) активність щодо 

самиць. 

4. Довготривалий термін випоювання лимонної кислоти щурам вказує на 

зміни метаболічних процесів в організмі самців покоління як F1 так і F2, що 

характеризуються порушеннями білкового та ліпідного обмінів, а також має вплив 

на систему антиоксидантного захисту організму, зокрема збільшенням рівня 

протеїнів (F1, р<0,05) та альбуміну (F2, р<0,05), що вказує на переважання 

анаболічних процесів над катаболічними та збільшення функцію енергетичного 

резерву, триацилгліцеролів (F2, р<0,05), а також підвищення рівнів 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), тобто змін маркерів порушень захисної 

реакції імунної системи. 

5. У самиць щурів застосування лимонної кислоти характеризується 

збільшенням кількості лейкоцитів у поколінні F1, (р<0,05) та зниження у F2, (р<0,05), 

що вказує на адаптивні реакції організму на лимонну кислоту.  

Встановлено зміни в білковому обміні, зокрема збільшення альбуміно-

глобулінового коефіцієнта у поколінні F1 у 1,7 раза (р<0,05) та нижчий рівень 

глобулінів у поколінні F2, а також збільшення сечовини (р<0,001) та зменшення 

креатиніну (р<0,05) в крові, що може свідчити про білковий дисбаланс в м’язах тіла 

цих тварин. 

6. Надходження в організм щурів водного розчину лимонної кислоти 

щоденно, протягом двох поколінь призвело до певних зміни в макро- і 
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мікроструктурі печінки та селезінки, зокрема встановлено зернисту дистрофію 

різного ступеня вираженості з активізацію мітотичної активності гепатоцитів, а в 

селезінці - кровонаповнення органу, підвищення кількості лімфатичних вузликів із 

світлими зонами, що вказує на пошкоджуючий вплив лимонної кислоти на 

функціональний стан органів.  

7. Проведені дослідження тривалого, протягом чотирьох поколінь, впливу Ge 

цитрату на перебіг вагітності і розвиток ембріона та окремих його органів і систем 

вказують на можливість безпечного використання нанопродуктів, зокрема 

германієвмісна сполука не підвищує показники передімплантаційної, 

постімплантаційної, загальної ембріональної смертності та аномалій в розвитку 

потомства не виявлено.  

Встановлено позитивний вплив германію цитрату на розвиток плода в 

антенатальному періоді у поколінні тварин F2 та F3 за впливу дози Ge 200 мкг/кг 

м. т., зокрема встановлено збільшення кількості місць у імплантації у самиць F1 та F2 

(p < 0,05; p < 0,001) та живих плодів на одну самицю на 16 - 19 % (p < 0,05; p < 

0,001) за відсутністю аномалій їх розвитку. 

8. Випоювання германієвмісної сполуки позитивно впливає на репродуктивну 

функцію самиць щурів, зокрема за впливу дози 200 мкг Ge/кг м. т. встановлено 

збільшення числа живих щуренят в середньому на самицю в поколіннях F1 (друга 

вагітність) та F2, що становило відповідно на 33,3 (p < 0,05) та 37,8 % (p < 0,05). За 

дози 20 і 200 мкг Ge/кг м. т. у поколінні F2 вищими є краніокаудальні розміри (p < 

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

маси гнізда на першу (p < 0,05; p < 0,001) та 37 (молочність самиць) (p < 0,05) добу, а 

також збільшення тривалості вагітності в середньому на добу (р<0,05). За дози 200 

мкг Ge/кг м. т. встановлено збільшення числа самців у поколінні F1 (перші і другі 

пологи).  

9. У нашому експерименті серед п’яти контрольних тварин дожила до річного 

віку лише одна особина. З решти чотирьох: одна загинула у 8 місячному віці, одна – 

у 10, а дві – на 11 місяці життя. За тривалого випоювання германію цитрату, а саме 

протягом поколінь F0 F1 F2, а також впродовж року життя самців F2 серед тварин 
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обох дослідних груп (по 5 особин у кожній) загибелі не встановлено. Отже, тривале 

випоювання щурам германію цитрату забезпечило продовження тривалості їх життя 

в середньому на 15,4 %. 

10. Випоювання щурам F0, F1, F2, F3 Ge цитрату впродовж раннього 

постнатального розвитку, статевого та фізіологічного дозрівання, зумовлює 

дозозалежні та статеві відмінності впливу на процеси росту їх організму, так вищі 

показники маси тіла самиць за впливу Ge цитрату у поколінні F1 встановлено за дії 

Ge у дозі 20 мкг /кг м. т. у (p < 0,01 - p < 0,01), у поколінні F2 (перші пологи) за дії Ge 

у дозах: 10 та 200 мкг/кг м. т. у (p < 0,05 - p < 0,01), F2 (другі пологи): за дії Ge у дозі 

200 мкг /кг м. т. у (p < 0,05 - p < 0,01), а у самців лише у поколінні F3 –20 та за дії Ge 

у дозі 200 мкг /кг м. т. у (p < 0,05 - p < 0,001). Нижчими показники є у самців F2 за дії 

Ge у дозі 200 мкг /кг м. т. у (p < 0,01 - p < 0,01), у самиць F3 за дії дози 20 мкг Ge/кг 

м. т. у (p < 0,05 - p < 0,01). 

11. Ge цитрат, як фізіологічно-активна сполука, зумовлює низку змін в 

організмі тварин, як самців так і самиць, що доведено вивченням морфології крові та 

перебігу біохімічних процесів.  

У самців, вплив германію цитрату на морфологічні і біохімічні процеси в 

крові найяскравіше демонструють зміни у однорічних особин. 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) і 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 обох 

групах тварин (p < 0,01). 

Щодо біохімічних показників, то у самців у поколінні F2 за дії Ge у дозі 20 і 

200 мкг /кг м. т. - збільшення альбуміно-глобулінового коефіцієнта ( (p < 0,05 - p < 

0,01), за дії Ge у дозі 200 мкг /кг м. т. - зменшення рівня загального білка (p < 0,05), 

сечовини (p < 0,05) та креатиніну (p < 0,05), зниження активності трансаміназ (p < 

0,05 - p < 0,01), нижчим є вміст МСМ (p < 0,001), а також виникають зміни у обміні 

Fe (p < 0,05 - p < 0,01).  
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Тривале випоювання Ge цитрату самицям F2 (перші пологи) та F1 (другі 

пологи) сприяє підвищенню числа еритроцитів (p < 0,05, p < 0,01), рівня гемоглобіну 

(p < 0,05, p < 0,01), та величини гематокриту (p < 0,05). Також у тварин всіх 

дослідних груп середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах є вищою щодо 

контролю (p < 0,05, p < 0,01), окрім самиць F1, яким давали вищу дозу Ge цитрату. 

Інші еритроцитарні індекси: середній вміст гемоглобіну в окремому еритроциті та 

середній об’єм еритроцитів є вищими, щодо показників інтактних самиць. 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 Ge/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).  

Біохімічними дослідженнями крові у самиць встановлено нижчий рівень 

загального білка, в сироватці крові за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. (p < 0,05). 

Білковий коефіцієнт усіх дослідних груп самиць щурів є більше або наближено до 

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

0,01) (p < 0,05, p < 0,001), нижчий 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 Ge/кг м. т. У тварин всіх дослідних груп вміст МСМ є вірогідно нижчим щодо 

контролю (p < 0,05, p < 0,001). 

12. За впливу Ge цитрату у другому і третьому поколіннях за впливу всіх 

досліджуваних концентрацій встановлено швидше формування сенсорно-рухових, 

орієнтувально-пізнавальних та емоційних рефлексів.  

Результати тесту «відкритого поля», вказують на значніші зміни поведінкових 

реакцій за впливу Ge у дозі 20 мкгGe/кг м. т. у поколінні F3, де у самиць більшою є 

горизотнальна рухова (р<0,05) і пізнавальна (р<0,001) активність, нижчим є частота 

грумінгу (р<0,001), однак тривалість його є у двічі довшою, а у самців – вищим є 

пізнавальна активність (р<0,001) і нижчим частота грумінгу (р<0,001).  
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Самиці активніші ніж самці: більшою є горизонтальна (р<0,001), вертикальна 

(р<0,05) (р<0,05) та пізнавальна активність (р<0,05), однак вегетативні реакції 

(р<0,05) самців мали вищі показники. 

13. Застосування I, Se, S цитратів у різних дозах молодим щурам зумовлює 

певний 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 І мкг /кг м. т. 

– 10 добу (p<0,05). Збільшення дози комплексу цитратів I, Se, S у 1000 разів від 

малої дози 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), а у лейкоформулі: на тлі 

зменшення лімфоцитів (p<0,001), збільшення моноцитів (p<0,01) та 

гранулоцитів(p<0,05). 

14. Випоювання щурам з водою І цитрату у різних дозах протягом 40 діб 

впливало на біосинтетичну активність щитоподібної залози щурів. Встановлено 

більш виражені зміни в крові тварин, які отримували І у дозі 240 мкг/кг маси тіла. 

Велика доза I, Se, S змінює біохімічні показники метаболічної активності гіпофіз – 

тиреоїдної системи. Надлишок цього мікроелемента призводить до зниження рівня 

гормонів щитоподібної залози, що відбивається на процесах метаболізму в 

організмі. 

15. Випоювання з водою I, Se, S цитратів протягом всього технологічного 

циклу вирощування курчат-бройлерів в концентраціях I: 0,5 та 30 мкг/л у фінішний 

період, після вилучення кокцидіостатика з раціону, збільшило інтенсивність росту 

птиці відповідно на 26,7 % (р<0,05) та 33,6 % (р<0,05). 

16. Застосовані курчатам-бройлерам як низькі, так і високі дози І цитрату у 

поєднані з Se і S цитратами з використанням кокцидіостатиків і без них зумовлюють 

вірогідні зміни вмісту тиреоїдних гормонів та рівня І, а також деяких показників 

обміну ліпідів, білків та мінеральних елементів у крові, що вказує на виражену 
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метаболічну активність застосованого комплексу цих сполук у птиці м’ясного 

напряму продуктивності. 

17. Випоювання з водою комплексу I, Se, S цитратів з розрахунку 5 мкг I/л з 

24 до 48 доби вирощування птиці на сучасних технологічних виробничих 

потужностях забезпечило 3 300 кг додаткового приросту у курчат-бройлерів і 

збереженість поголів’я на 0,5 %. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Тривале безперервне випоювання щурам F0, F1 та F2, з водою лимонної кислоти 

в концентрації 80 мг/л у період фізіологічного і статевого дозрівання особин, не 

спричиняє статистично значущих відмінностей показників червоної крові у тварин 

дослідних груп порівняно з щурами контрольної групи. Середня концентрація та 

вміст гемоглобіну в еритроциті виявляли лише тенденцію до зниження у самиць F0, 

проте у поколінні F1 значення усіх показників дорівнюють контролю. З усіх 

еритроцитарних індексів, вищезазначені показники крові є найстабільніші, 

генетично детерміновані, які найменше схильні до коливань за патологічних станів 

[70, 221]. Тому відсутність вірогідних змін між контрольною і дослідною групами за 

цими показниками вказує як на генетичну їх бездіяльність, так і на відсутність 

вірогідно вираженого впливу застосованої дози лимонної кислоти на червоні 

клітини крові у самиць F0 та F1.  

Аналіз одержаних результатів білих клітин крові вказує на вірогідне 

збільшення кількості лейкоцитів у самиць покоління F0 на 42,4 % та зменшення – на 

42,5 % у F1. У роботах інших дослідників, які вивчали вплив лимонної кислоти 

перорально, протягом 90 діб, у дозі 180 мг/кг дорослих щурів проведено оцінку 

профілю еритрограми та лейкограми, а також рівнів лізоциму, імуноглобуліну та 

фагоцитарної активності. Було встановлено, що високі дози лимонної кислоти мають 

гематотоксичну та імунотоксичну дію при тривалому впливі, зокрема лимонна 

кислота провокувала виражений лейкоцитоз [709]. 

Також, за дослідження морфологічного складу крові, вище число лейкоцитів 

визначено за впливу лимонної кислоти на організм поросят [51]. Однак у дослідах на 

самицях-кролів, яким випоювали з водою протягом вагітності та лактації 0,75 мл/л 

питної води суміші, в яку входили, окрім лимонної кислоти (49 %), молочна 

кислотата (49 %) і пропіленгліколь (2 %), встановлено вищий показник гематокриту 

та рівень гемоглобіну, а також більше число еритроцитів та лейкоцитів, ніж у тварин 

контрольної групи [589].  
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У наших дослідженнях більш тривале випоювання лимонної кислоти, протягом 

поколінь F0 і F1, зумовлювало зниження кількості лейкоцитів у самиць. Це може бути 

зумовлено виробленням адаптивної реакції організму на лимонну кислоту, як на 

хімічну речовину, впродовж тривалого її випоювання та інгібуванням лимонною 

кислотою імунної відповіді у самиць F1 за тривалої адаптивної дії. 

На адаптивну реакцію організму самиць може вказувати тенденція до 

збільшення еозинофілів у обох поколіннях самиць в середньому в 2,5 раза. 

Еозинофіли відповідають на хемотоксичні фактори, що виділяються гладкими 

клітинами і базофілами, а також на комплекс антиген – антитіло. Дія еозинофілів 

активно виявляється в сенсибілізованих тканинах. Вони залучаються до реакції 

гіперчутливості негайного та уповільненого типу. В літературі зазначено, що 

гіпереозинофілія в поєднанні з іншими проявами алергії або без них може 

виникнути при прийомі лікарських препаратів 

(антибіотиків, сульфаніламідів, ацетилсаліцилової кислоти) – так звана 

медикаментозно-залежна еозинофілія [143], що у нашому випадку, можливо, 

спричинено дією лимонної кислоти. 

У самців на відміну від самиць, за впливу лимонної кислоти спостерігалась 

інша картина морфологічних та біохімічних змін червоних та білих клітин крові. У 

поколінні F1, на тлі тенденції до зменшення кількості лейкоцитів, лімфоцитів, 

еритроцитів, тромбоцитів, а також показника гематокриту був вірогідно нижчим на 

19,4 % і рівень гемоглобіну щодо контролю. У самців щурів F2 за відсутньої 

вірогідної різниці показників червоних клітин крові, прослідковуються, статистично 

значущі відмінності числа гранулоцитів на тлі тенденції до зменшення рівня 

лейкоцитів, лімфоцитів, моноцитів. 

Однак у дослідах на поросятах за дії лимонної кислоти не встановлено 

зниження рівня гемоглобіну [51]. Навпаки, у тварин дослідних груп його рівень 

збільшувався разом з числом еритроцитів. 

Дослідження інших вчених з вивчення агрегаційної поведінки гемоглобіну за 

використання кротонової та лимонної кислот вказують на певні відмінності їх 

фізіологічного впливу. Встановлено, що за концентрації цих кислот відповідно 20 та 

https://compendium.com.ua/atc/A07AB/
https://compendium.com.ua/dec/272661/
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30 мМ було викликано структурні зміни гемоглобіну, який трансформувався в 

агрегатний стан, що мав щільну гранульовану структуру. Аналіз молекулярного 

докінга демонстрував спосіб зв'язування гемоглобіну з кислотами. Цей стан 

залишався майже постійним, і значних змін при подальшому збільшенні 

концентрації не спостерігалося. Крім того, кротонова кислота була біологічно більш 

шкідливою, оскільки викликала конформаційні зміни при нижчій концентрації, ніж 

лимонна кислота [412]. 

Результати досліджень, отримані за впливу щоденного випоювання з водою 

лимонної кислоти на організм щурів, вказують на певні відмінності її дії з боку 

біохімічних показників крові. Так, у крові самиць обох поколінь (F0, F1) встановлено 

збільшення рівня сечовини: статистично вірогідні результати у поколінні F0 та 

тенденція до збільшення – у поколінні F1, що засвідчує безпосередній вплив 

лимонної кислоти на функцію нирок. Метаболічний цикл сечовини тісно пов'язаний 

з обміном лимонної кислоти, в результаті чого один з її атомів азоту утворюється 

шляхом трансамінування оксалацетату з утворенням аспартату і поверненням 

фумарата в цей цикл. Біосинтез сечовини вимагає витрат енергії, але менше 20 % 

енергії, що отримується в результаті метаболізму глюконеогенних амінокислот, 

потрібно для уреогенезу [593]. 

Дозозалежний вплив лимонної кислоти на активність уреази спостерігали і в 

дослідах, проведених на людях. Використання на 11 добровольцях прийому 

тестових порцій пудингу з 2 г і 4 г лимонної кислоти вказувало на підвищений 

дозозалежний гідроліз сечовини [604]. 

У пацієнтів з великою площею опіків і гострим нефротичним синдромом 

спостерігали покращання роботи нирок за використання лимонної кислоти, як 

антикоагулянта у дозі 0,02 г/мл [489]. 

 В оцінці функції нирок та в моніторингу ниркового діалізу 

використовується також такий показник, як рівень креатиніну в сироватці крові. 

Концентрація його є критичним фізіологічним параметром, що дозволяє надійно 

оцінити функцію нирок і діагнозувати широкий спектр захворювань. Креатинін – це 

кінцевий, дегідратований продукт обміну креатину – білка, який вільно фільтрується 
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через клубочки нирок і відіграє важливу метаболічну роль в процесі 

енергозабезпечення м’язової тканини [302, 484]. 

  У самиць покоління F0 та самців F1, за дії лимонної кислоти, встановлено 

вірогідно нижчий рівень креатиніну в крові, що може свідчити про білковий 

дисбаланс в м’язах тіла цих тварин. Зниження концентрації креатиніну за вагітності 

самиць може вказувати про підвищене використання амінокислот для формування 

росту і розвитку та збільшення кількості ембріонів.  

У літературі зазначено, що в людей, за використання лимонної кислоти як 

антикоагулянта, у дозі 20 мг/мл відбувається зниження рівня креатиніну в сироватці 

крові [489]. 

Однак дослідження, проведені на білих американських щурах, за перорального 

введення лимонної кислоти із розрахунку 100, 500 та 1250 мг/кг маси тіла призвело 

до вірогідного поступового підвищення рівня креатиніну в сироватці крові 

відповідно до 1,1; 1,4; 1,7 mldl-1 проти 0,9 mldl-1 у контролі [249]. 

Загальновідомо, що прогностичним критерієм порушення обмінних процесів в 

організмі є зміна фізіологічного рівня МСМ, що варіює залежно від метаболічного 

стану організму і розглядається як біохімічний маркер патологічних процесів. 

Накопичення їх в організмі призводить до неминучого виникнення стану, відомого 

як ендогенна інтоксикація організму. Цей стан супроводжується фоновим 

протіканням різного роду запальних процесів в тканинах [509]. Встановлено, що 

рівень молекул середньої маси у крові самиць обох поколінь, за впливу лимонної 

кислоти, мав тенденцію до збільшення. У самців F1 встановлено вірогідно нижчий їх 

вміст і різницю щодо контролю, проте в наступному поколінні цей показник був 

вірогідно вищий на 15,8 %, ніж у тварин контрольної групи. Тривалість та 

активність патологічного стану залежить від ступеня eндогенної інтоксикації, тобто 

концентрації речовин середньої молекулярної маси (від 300 до 5000 Д) [394]. 

Підвищення кількості МСМ в крові посилює перебіг патологічного процесу, 

набуваючи роль вторинних токсинів, що впливають на життєдіяльність всіх систем і 

органів [13].  
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Білки сироватки крові є досить лабільною системою, що відображає стан 

організму і значною мірою визначає біохімічний його гомеостаз [263]. Вміст 

загального білка (а також білкових фракцій) є дуже важливим діагностичним 

параметром при цілому ряді захворювань, особливо пов'язаних з вираженими 

порушеннями метаболізму [120]. Аналіз отриманих результатів щодо білкового 

обміну в організмі щурів за дії лимонної кислоти вказує на низку відмінностей від 

тварин контрольних груп. Рівень загального білка в сироватці крові у самиць не має 

вірогідних різниць щодо контролю, встановлено лише тенденцію до вищого його 

вмісту у поколіні F0 та нижчого – у поколіні F1. Однак у самців F1 результат має 

статистично вірогідне підтвердження і рівень білка є вищим щодо інтактних тварин. 

Результати досліджень сироватки крові на загальний білок у самців вказують на 

високий його вміст, однак коливання не виходять за фізіологічні межі, що може 

свідчити не про наявність певних патологічних процесів в організмі, а про 

стимуляцію синтезу протеїну за дії лимонної кислоти. Очевидно це й обумовлює 

збільшення маси тіла тварин. 

За дії лимонної кислоти у поколінні самиць F0 та F1 різними є концентрація в 

крові альбуміну та глобулінів, а також значення білкового коефіцієнту. Альбуміни є 

однією з найбільших фракцій крові, які підтримують осмотичний і колоїдний склад 

крові, беруть участь у транспортуванні біологічно-активних речовин як екзогенного, 

так і ендогенного походження, а також використовуються як пластичний матеріал 

для синтезу білків тканин і підтримки цілісності структури органів. Глобуліни 

відповідають за синтез імунних білків (антитіл, імуноглобулінів) і впливають на 

ефективність роботи захисних сил організму [77]. У самців F1 рівень альбуміну має 

тенденцію до збільшення, а за тривалішого впливу лимонної кислоти, у наступному 

поколінні F2, встановлено вірогідно вищий його рівень щодо показника тварин 

контрольної групи. У самиць F0 на тлі вірогідного збільшення вмісту альбуміну, 

визначено тенденцію до нижчого рівня глобулінів, а білковий коефіцієнт тварин 

дослідних груп є вірогідно вищим щодо контролю. У наступному поколінні самиць 

(F1) за впливу лимонної кислоти, є вірогідно нижчий лише рівень глобулінів, а 

альбумін – глобуліновий коефіцієнт хоча і є вищим, однак не має статистично 
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вірогідної різниці щодо інтактних щурів. Білковий індекс характеризує 

направленість та інтенсивність білкового обміну в організмі і порушення його 

співвідношення має більш інформативне значення, ніж сама зміна абсолютної 

кількості альбумінів чи глобулінів. Низькі значення цього показника вказують на 

зниження резерву легкодоступних амінокислот та зростання катаболізму протеїнів 

[263]. Однак важливим є його підвищення, що трапляється дуже рідко, оскільки при 

цьому суттєво збільшується альбумінова фракція за відносного спаду глобулінової. 

У наших дослідженнях співвідношення альбуміну і глобулінів, тобто білковий індекс 

є високий. Це характеризує стимуляцію лимонною кислотою синтезу альбумінової 

фракції білка за переважання анаболічних процесів над катаболічними [115]. 

Застосування лимонної кислоти у дозі 80 мг/л води самицям щурів у нашому 

експерименті не зумовлювало вірогідних відмінностей між дослідними і 

контрольними групами тварин в обох поколіннях у показниках обміну Fe, хоча у 

літературі зустрічаються дані про позитивний вплив лимонної кислоти на абсорбцію 

заліза. Так, за введення щурам розчину тривалентного Fe (2 мг/кг) з різними 

концентраціями лимонної кислоти (1–6 %) рівні сироваткового Fe у щурів, які 

отримували лимонну кислоту, були значно вищі, ніж у щурів без лимонної кислоти. 

Ці результати свідчать про сприятливий вплив лимонної кислоти на біодоступність 

Fe [644]. 

У самців F1 за дії лимонної кислоти встановлено вірогідно вищий, щодо 

контролю, рівень триацилгліцеролів, нейтральних ліпідів, що виконують функцію 

енергетичного резерву. Це свідчить про стимулюючий вплив застосованих доз 

лимонної кислоти на синтез цієї фракції ліпідів у тварин F1 покоління, однак у 

наступному (F2) – значення цього показника дорівнює контролю. В літературі зазначено, що 

лимонна кислота, а в меншій мірі яблучна, впливають на обмін ліпідів, що 

проявляється зниженням рівня холестеролу і загальних ліпідів в крові та внутрішніх 

органах [94].  

Лимонна кислота, у застосованій дозі, у самців зумовлює інгібуючий вплив на 

утворення імуноглобулінів у поколінні F1, де цей показник у сироватці крові щурів є 

нижчим щодо контролю в 1,8 раза, що свідчить про дефіцит утворення антитіл. 
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Однак у поколінні F2 відсутні відмінності цього показника між тваринами 

контрольної і дослідної груп. 

Утворення імунних комплексів є результатом реакції гіперчутливості III типу. 

Вони мають важливе значення в діагностиці гострих запальних процесів. У разі 

тривалого контакту організму з надлишком антигену утворюються імунні комплекси, 

що не розчиняються і можуть відкладатися в тканинах, викликаючи гострі запальні 

реакції [29]. У наших дослідженнях вміст циркулюючих імунних комплексів, за дії 

лимонної кислоти, у самців обох поколінь є вірогідно вищий щодо контролю і 

залежить від тривалості застосування досліджуваної сполуки. Якщо у щурів 

покоління F1 відмінність цього показника щодо контролю становить 14,7 %, то у 

наступному поколінні він збільшується у 1,8 раза. Отже, за недостатності 

компонентів комплемента ЦІК не повністю знешкоджуються макрофагами печінки 

та накопичуються в плазмі крові самців. Вони можуть також відкладатись у нирках, 

судинах та шкірі.  

Церулоплазмін, це білок плазми крові, що містить Cu і основною функцією 

якого є зв'язування і перенесення цього мікроелемента [302]. Церулоплазмін, як 

металопротеїн синтезується в печінці та виводиться з жовчю і відіграє істотну роль у 

метаболізмі не тільки Cu, але й Fe. Він бере участь в окисленні Fe2+ до Fe3+, після 

чого переміщується білком трансферином для подальшого утворення гемоглобіну 

[351] Зниження його рівня може бути причиною анемії. Крім ферооксидазної і 

купрумзв'язуючої функцій церулоплазмін володіє також антиоксидантною 

активністю та бере участь в нейтралізації перекисів.  

Як представник альфа-2-глобулінів, це білок гострої фази, тому його 

концентрація збільшується у період різних захворювань, включаючи інфекції, 

автоімунні та злоякісні процеси [651]. За дії лимонної кислоти у самців F1 цей 

показник був вірогідно вищий щодо інтактних тварин, на 7,3 %. Отже, зростання 

концентрації церулоплазміну в крові самців щурів може свідчити про виникнення 

порушень в системі крові, автоімунної реакції [48].  

 У кожної клітини для забезпечення її зв’язку із навколишнім середовищем є на 

поверхні шар гліканів (полімерні високомолекулярні вуглеводи), тобто їх глікокалікс, 
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нещільне покриття, що знаходиться з зовнішнього боку плазматичної мембрани усіх 

клітин ссавців. За допомогою нього організм здатний розрізняти власні здорові 

клітини і трансплантовані тканини, пошкоджені та чужорідні клітини. Кінцевими 

вуглеводними залишками гліканових структур глікопротеїнів, гліколіпідів та 

гангліозидів є сіалові кислоти, що в основному представлені N-ацетилнейраміновою 

кислотою [583]. які беруть участь у різних фізіологічних процесах. Вони впливають 

на процеси адгезії, розпізнавання речовин, визначають тривалість циркуляції у крові 

деяких гормонів та білків, беруть участь у гормонрецепторній взаємодії [670]. 

Концентрація сіалових кислот у плазмі крові незначна [539]. Однак в літературі 

добре описані основні процеси, що відбуваються в організмі, за яких підвищується 

загальний рівень сіалових кислот у плазмі крові, наприклад, запальні, онкологічні 

тощо [528]. За результатами наших досліджень вміст сіалових кислот у крові самців 

дослідних та інтактних тварин обох поколінь був на рівні фізіологічної норми. Отже, 

загальний рівень сіалових кислот вказує на відсутність в організмі щурів за дії 

застосованої дози лимонної кислоти будь яких змін в метаболічних процесах, таких 

як диференціювання клітин, клітинний ріст та апоптоз.  

Про активацію систем імунофізіологічного захисту в організмі свідчить рівень 

гексоз, зв’язаних з протеїнами. Нашими дослідженнями встановлено вірогідно 

вищий їх вміст у сироватці крові самців покоління F1 дослідної групи. Це може 

вказувати на властивість досліджуваної кількості лимонної кислоти посилювати 

імунобіологічні реакції та підвищувати імунобіологічний захист організму щурів 

оскільки відомо, що глікопротеїни займають важливе місце в активації імунної 

відповіді організму тварин [346]. Результати досліджень рівня гексоз у самців 

покоління F2 вказують на відсутність вірогідної різниці цього показника щодо 

контролю. 

У нашому експерименті у самиць і самців обох поколінь встановлено 

відсутність, щодо тварин контрольної групи, змін в активності амінотрансфераз 

(АлАТ та АсАТ). Активність цих ферментів вказує на відсутність змін у 

функціональному і морфологічному стані печінки щурів за дії лимонної кислоти. 

Зміна цих показників дозволяє розпізнавати патологічні стани, що супроводжуються 
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порушенням білкового обміну і тканинного метаболізму у печінці [664]. Однак в 

літературі зустрічаються дані, де за впливу лимонної кислоти у курчат бройлерів 

встановлено достовірне зниження активності аланін амінотрансферази [154]. 

Слід зазначити, що у самців F1 вміст у сироватці крові Ca і P зберігалися на 

рівні контролю. Однак у наступному поколінні, за тривалішого впливу лимонної 

кислоти, встановлено вірогідно вищу їх концентрацію, ніж у тварин контрольної 

групи. Низка літературних джерел вказує на позитивний вплив лимонної кислоти на 

засвоєння P в організмі [531, 642]. Це відбувається за допомогою позитивної 

взаємодії фітази з лимонною кислотою, де остання сприяє збільшенню P в плазмі 

крові, що підтверджують дослідження на курчатах- бройлерах [642].  

Результати наших досліджень щодо кращого засвоєння Ca за впливу лимонної 

кислоти підтверджують раніше одержані дані інших авторів. Зокрема, в проведених 

експериментах визначення вмісту Ca в сироватці крові сільськогосподарської птиці, 

які отримували 3 % екструдованої мінеральної добавки з вмістом 1 % лимонної 

кислоти встановлено, що рівень Ca становив 2,58±0,05 ммоль/л, або на 9,3 % більше 

ніж у контролі [61]. Процес покращення засвоєння Ca за дії лимонної кислоти 

проходить краще завдяки утворенню добре розчинних і легко засвоюваних 

комплексів [284]. 

Використання в раціонах комплексного мультикислотного препарату, з вмістом 

лимонної кислоти, курчатам-бройлерам викликало підвищення вмісту P, однак за 

цих умов встановлено зниження Ca в сироватці крові [694]. 

Лимонна кислота, як проміжний продукт метаболічного циклу трикарбонових 

кислот, відіграє важливу роль у низці біохімічних реакцій, зокрема проявляє 

антиоксидантну дію [119]. 

Випоювання лимонної кислоти впливалє на систему антиоксидантного захисту 

організму самців щурів у поколінні F1. Ці висновки зроблені на основі аналізу 

показників каталазної та супероксиддисмутазної активності крові, де вони є вищими 

від контролю. Однак у наступному поколінні самців тривала дія лимонної кислоти 

не викликала вірогідних різниць цих показників щодо інтактних тварин, що може 

пов'язуватись з її властивостями. Лимонна кислота виконує роль антиокислювача 
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[510] чи сильного синергіста антиокислювачів і її дія базується на зв'язуванні 

металів до утворення хелатокомплексів.  

За дії лимонної кислоти не встановлено вірогідних відмінностей у самців обох 

поколінь щодо вмісту гідроперекисів ліпідів і ТБК-активних продуктів та активності 

глутатіонпероксидази у крові самців дослідних і контрольних груп.  

Аналізуючи показники росту і розвитку самиць щурів F0 за впливу їм 

лимонної кислоти встановлено більш високі прирости маси тіла, однак результати не 

мали статистично вірогідного підтвердження. Отримані від них щуренята F1, які при 

народженні мали нижчу масу тіла, ніж у контрольній групі, на 7–27 доби життя 

перевищували показники останніх на 7,5–13 %.  

У дослідах на птиці встановлено, що більш високий приріст маси тіла 

отримано в перші 15–20 діб, коли проходить інтенсивний рiст внутрiшнiх органiв, 

зокрема шлунково-кишкового тракту [581]. Застосування у цей період лимонної 

кислоти сприяло збільшенню розмірів i кількості кишкових ворсинок, а також 

глибини крипт дванадцятипалої, тонкої і клубової кишок [530]. Це сприяло не тільки 

високому виживанню молодняку, а й позитивно вплинуло на стан здоров'я та 

інтенсивності росту птицi [76]. Також помітно покращуються коефіцієнти 

перетравності органічних речовин, у тому числі сирого протеїну, сирого жиру і 

клітковини, унаслідок чого пiдвищується продуктивнiсть [429]. 

У дослідах на самицях-кролів, яким випоювали з водою комплексу кислот: 

49 % лимонної, 49 % молочної та 2 % пропіленгліколю у дозі 0,75 мл суміші питної 

води з початку запліднення, протягом вагітності та лактації встановлено вищу масу 

кроленят при народженні, зниження смертності, суттєве збільшення об’єму та якості 

молока на третьому тижні лактації [589] і, як результат, покращення росту і розвитку 

кроленят. 

Самиці щурів F1 після відлучення від матері (на 37 добу) хоча і мали вищі 

показники маси тіла до 117 доби росту і розвитку, ніж у контролі, однак статистично 

вірогідними були лише результати на 47 добу. Щодо самців того ж покоління, то на 

37 і 47 доби їх маса була вірогідно вища, ніж у тварин контрольної групи. На 57 добу 

відсоток різниці маси тіла щодо контролю був від'ємний, однак на 67 добу знову 
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відновлена тенденція до її збільшення. На більші прирости у тварин та птиці за умов 

застосування лимонної кислоти вказують і результати досліджень інших учених. В 

літературі наявні дані покращення засвоюваності поживних речовин корму та 

підвищення імунного статусу і продуктивності кроликів за впливу 2 % лимонної 

кислоти, яку давали протягом 56 діб з одномісячного віку [332]. 

Це пояснюється тим, що внесення лимонної кислоти як підкислювача в корм 

покращує морфологію кишечника [360], і сприяє покращенню засвоєння поживних 

речовин [497] та оптимізує використання корму [146, 422].  

У наших експериментах найбільш помітний ефект підкислювача щодо 

приростів визначено у першу декаду після відлучення щуренят, у період з 37 до 47 

доби. Варто зазначити, що цю закономірність встановлено у щурів обох статей. Такі 

ж дані отримано й іншими ученими у дослідах на свинях. У віці 4 тижні, коли 

поросят відлучають від матері, відбувається зміна способу годування, що спричиняє 

у них аліментарний стрес. Це призводить до обмеженого споживання корму та 

зниження приросту маси тіла. У цей період додавання до раціону лимонної кислоти 

сприяє збільшенню середньодобового їх приросту на 4–7 % і покращенню 

коефіцієнта конверсії корму на 5–10 % [555]. 

Випоювання водного розчину лимонної кислоти протягом поколінь F0, F1, 

сприяло збільшенню маси тіла новонароджених щуренят F2 від самиць F1, що було 

зумовлено вірогідно тривалішим на одну добу перебігом вагітності щодо контролю. 

Більша жива маса щуренят на 18,0 % щодо контрольних тварин при народженні на 

тлі випоювання лимонної кислоти їх матерям сприяла вірогідно вищим їх приростам 

маси тіла впродовж всього підсисного періоду до відлучення. З літературних даних 

відомо, що використання 15 г цієї кислоти на/кг корму під час пізньої вагітності та 

лактації збільшило концентрацію IgG, IgA та IgM у молозиві та IgA та IgM у молоці 

свиноматок, що покращувало гуморальний захист та кишковий імунітет поросят 

[494]. 

У самців F2 вірогідне закономірне збільшення маси тіла спостерігали протягом 

всього життя, до 147 доби росту і розвитку, проте у самиць – вірогідними були 

прирости на 47 та 117–137 доби життя. В період з 57 доби до 117 діб встановлено 
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зменшення приростів у самиць F2, аналогічну дію було встановлено у поколінні F1. 

Ця закономірність, можливо, спричинена змінами в організмі, пов’язаними з 

інтенсивним статевим дозріванням щурів, що характерно для впливу лимонної 

кислоти.  

Отже, досліджувана карбонова кислота у застосованій дозі зумовлює 

стимулюючий вплив на приріст маси тіла щурів протягом двох поколінь. Це можна 

пояснити тим, що вона сприяє збільшенню споживання корму, покращенню його 

засвоєння, стимуляції обміну речовин в організмі [61, 154]. 

Відомо, що відтворювальна функція тварин, як фізіологічний процес, залежить 

від багатьох факторів. Одним з них є вплив хімічних речовин та біологічних агентів, 

які при проникненні в організм статевозрілої самиці перед, чи під час вагітності 

здатні викликати як позитивний вплив, так і патологічні зміни у системі 

розмноження [232]. 

Щоденне випоювання лимонної кислоти у дозі 80 мг/л самицям щурів F0 та F1 

призвело до зменшення їх фертильності порівняно з інтактними тваринами у  

два рази. Також встановлено зміни у тривалості вагітності у обох поколіннях за 

дії лимонної кислоти, її перебіг був довший ніж у самиць контрольних груп на 0,5–

0,7 доби. Встановлено нижче число живих щуренят, ніж у тварин контрольних груп 

на 13 % у обох поколіннях щурів. Отже, отримані результати вказують на можливий 

негативний вплив застосованої дози лимонної кислоти на відтворювальну здатність 

організму самиць і народжуваність щуренят.  

З літературних даних відомо, що добавка лимонної кислоти під час пізньої 

вагітності та лактації не мали значного впливу на продуктивність свиноматок, 

кількість і масу приплоду при народженні та відлученні, а також приріст поросят 

[494]. 

В інших дослідженнях вказується про позитивний ефект від використання 

лимонної кислоти. У свиноматок, яким згодовували біологічно активну добавку з 

лимонної та фумарової кислот, декстрози й сорбітолу, встановлено скорочення 

періоду між відлученням та еструсом на 37,7 % та покращення рівня 

запліднюваності після першого осіменіння на 10 % [174]. 
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В наших експериментах виявлено вплив випоювання розчину лимонної кислоти 

на формування статі потомства. Так, співвідношення новонароджених самці/самиці 

у гнізді обох поколінь (F0 та F1), становило менше у 1,6–1,3 раза число самців. Таких 

даних впливу лимонної кислоти на багатоплідні тварини у літературних джерелах не 

знайдено. 

Однак отримано і позитивний вплив лимонної кислоти на організм самиць. У 

самиць покоління F1 встановлено вищу середню масу новонароджених щуренят, а 

також більші їх краніокаудальні розміри, що було мабуть зумовлено тривалішим 

перебігом вагітності, де вірогідна різниця щодо контролю становила 0,7 доби. 

Результати вивчення тривалого впливу різних речовин на організм самиць у 

період запліднення та вагітності, вказують на певні особливості фізіологічної дії 

застосованої дози лимонної кислоти на організм самиць щурів двох поколінь та 

розвиток їх плодів. Ембріональний розвиток є критично важливим для визначення 

чутливості ембріона та його будови до досліджуваного об’єкту. Майже всі речовини, 

що вводяться під час вагітності, певною мірою потрапляють у кровообіг плода за 

допомогою пасивної дифузії [639]. Найважливішими факторами, що впливають на 

проникнення є розчинність та молекулярний розмір [298]. 

Лимонна кислота, як слабка триосновна органічна кислота, що добре 

розчиняється у воді, широко використовується у ветеринарній і гуманній медицині, 

харчовій промисловості та тваринництві як консервант та підкислювач кормів. 

Однак літературні дані щодо вивчення її можливого шкідливого впливу на живий 

організм, зокрема на ембріотоксичність та тератогенність, обмежені [547]. 

Проведеними дослідженнями впливу лимонної кислоти на самиць щурів не 

було зафіксовано абортів чи передчасних пологів у обох поколіннях тварин. Однак 

встановлено статистично невірогідне, але помітно менше число жовтих тіл 

вагітності (F0 на 19,2 % та F1 на 14,5 %) та вірогідно менше число місць імплантації 

на одну самицю (F0 на 28,8 % та F1 на 27,8 %). У нашому випадку, відсоток 

смертності ембріонів становив від 15,8 % (F0) до 26,7 % (F1) , що відповідно у 3,8 

(F0) та 1,7 (F1) раза вище, ніж у інтактних тварин.  
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У дослідній групі вагітних самиць покоління F1, на відміну від F0, встановлено 

постімплантаційну загибель. Отже, ці дані вказують, що в самиць F1 відбулась 

резорбція ембріонів на пізніх стадіях ембріогенезу. У цьому поколінні самиць 

загальна ембріональна смертність є вищою щодо покоління F0 у 2,1 раза. Порівняно 

з тваринами контрольних груп, у поколінні F0, за впливу лимонної кислоти, з 

наявності передімплатаційної загибелі ембріонів, визначено вищу масу плода та їх 

краніокаудальні розміри. Однак вже у наступному поколінні потомство, що 

народилося від самиць F1, мало вірогідно нижчі показники маси плода і 

краніокаудального розміру.  

Результати проведених досліджень вказують на певний негативний вплив 

застосованої дози лимонної кислоти на організм самиць у поколінні F0 в період з 

часу запліднення до імплантації ембріона. Однак тривале (протягом F0 і F1 поколінь) 

випоювання водного розчину лимонної кислоти викликає вищий негативний ефект, 

що підтверджують результати. Зокрема, зменшувалась кількість місць імплантацій 

(F0) та кількість живих плодів (F0) на одну самицю зростала постімплантаційна 

загибель ембріонів (F1), знижувалися маса (F1) та розміри плодів (F0, F1) 

Аналогічні результати отримано турецькими вченими [547], які оцінювали 

токсикологічний та тератогенний вплив лимонної кислоти (Е330), як харчової 

добавки, на ембріони Xenopus laevis (Шпоркова жаба гладенька). У цьому 

дослідженні були розраховані значення летальної концентрації (LC) LC10, LC20, 

LC30, LC40 та LC50 для експозиції E330, які становили 0,0113, 0,0117, 0,0119, 

0,0122 та 0,0124 г/л відповідно, а також концентрації, за якої відсутні побічні ефекти 

- 0,001 г/л, та найнижчий спостережуваний рівень побічного ефекту – 0,01 г/л. 

Ембріони піддавалися дії діапазону концентрацій Е330, починаючи з 8 та 11 стадій 

розвитку, протягом 96 год в умовах тесту на статичне відновлення. З цих 

спостережень ученими зроблено висновок, що використання необмеженої кількості 

Е330 може призвести до передчасних пологів або абортів у людей, тому 

застосування Е330 повинно бути переоцінено та, потенційно, обмеженим. 

Однак дослідженнями інших учених, які давали самицям щурів на 6–15 дні 

вагітності щоденно 1064 мг/кг маси тіла Ag цитрату і одночасно 62 мг/кг лимонної 
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кислоти не встановлено токсичної їх дії для материнського організму, а також 

відсутня ембріотоксичність і фетотоксичність [383]. Позитивний результат, мабуть, 

пояснюється тим, що тривалість впливу досліджуваних речовин була значно 

меншою. 

Жодних доказів ембріотоксичного або тератогенного впливу лимонної кислоти 

не було отримано ученими Бельгії [563]. Доза, за якої відсутній рівень ефекту для 

тератогенності становить 241 мг/кг/добу у щурів та > 425 мг/кг/добу у кроликів. Не 

було її впливу на репродуктивну здатність щурів. Доза, за якої відсутній рівень 

ефекту для репродуктивних ефектів становила 600 мг/кг/добу.  

Значно вищі дози лимонної кислоти та її поєднання з Аргентумом 

застосовувались у дослідженнях на ембріотоксичність та тератогенність у самиць 

щурів. Дослідження проведене за дії лимонної кислоти (і) Ag цитрату. Завданням 

цих експериментів було оцінити потенційні токсичні ефекти тестового продукту на 

вагітну самицю щурів та на ембріональний і внутрішньоутробний розвиток плодів 

після щоденного перорального введення протягом періоду органогенезу (від 

імплантації до закриття твердого піднебіння: з 6 до 20 деня після запліднення). 

Показано відсутність вад розвитку та токсичного впливу досліджуваних речовин на 

зиготу, ембріон і плід. Зроблено висновок, що найвища доза вмісту лимонної 

кислоти у цитраті Ag, яку можна застосовувати без негативного їх впливу на 

організм самиць і плода, становить 1000 мг/кг маси тіла на добу [340]. 

Отриманий у цих дослідженнях позитивний результат за досить високої 

концентрації лимонної кислоти та Ag цитрату, за якої відсутній негативний вплив на 

організм самиць щурів, можуть зумовлюватися менш тривалим періодом їх 

застосування. Оскільки дослідники не ставили собі за мету, як у нашому 

експерименті, тривале застосування досліджуваних речовин у різних поколіннях. 

Крім того доведено, що засоби, які вводяться у період ембріонального розвитку 

ссавців та перед імплантацією (відбувається у щурів на 6 день гестації) на етапах 

розщеплення та бластули, як правило, не викликають тератогенної відповіді [319]. 

Критичним періодом органогенезу є час коли ембріон сприйнятливий до тератогенів, 

тобто 6–15 день гестації, під час якого відбувається диференціація клітин. У цей 
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період ембріон щурів є найбільш чутливий до різних зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 

Випоювання лимонної кислоти у наших дослідженнях проводилось до 

імплантації, тобто до 6 доби їх вагітності, а також протягом всієї вагітності. У 

тварин обох поколінь дослідних груп у наших експериментах плодів з аномальним 

розвитком не встановлено. Отже тератогенна дія лимонної кислоти відсутня, 

оскільки макроскопічним оглядом плодів, отриманих від самиць дослідних груп F0 

та F1, вад у формуванні органів не виявлено. 

З інших літературних даних [563] відомо, що лимонна кислота не є токсичною, 

вона не шкодить при оральному задаванні (гостра токсичність) (LD50 = 3000 мг/кг) 

чи впливі через шкіру (LD50> 2000 мг/кг). Немає доказів канцерогенного потенціалу 

лимонної кислоти за введення в раціон щурів 5 % лимонної кислоти (приблизно 

2000 мг/кг/добу). Жодних доказів ембріотоксичного або тератогенного потенціалу не 

було отримано. Доза, за якої відсутній рівень ефекту для тератогенності становить 

241 мг/кг/день у щурів та > 425 мг/кг/добу у кроликів, а доза, за якої відсутній рівень 

побічних ефектів приблизно 2000 мг/кг/добу. Доза, за якої відсутній рівень ефекту 

для репродуктивної здатності становить 600 мг/кг/добу, а доза, за якої відсутній 

рівень побічних ефектів для репродуктивної системи становить 5 % лимонної 

кислоти в раціоні щурів.  

Ріст і розвиток потомства характеризується своєчасним формуванням 

сенсорно-рухових рефлексів. Система взаємопов’язаних реакцій, що здійснюється 

живими організмами, сприяє пристосуванню їх до середовища, в якому перебуває 

особина, що, зрештою, сприяє збереженню їх як виду. Багатопараметрові тести з 

вивчення функціональної активності організму, що використані у нашій роботі, 

дають можливість встановити стан і динаміку формування рефлексів і фізичного 

розвитку щурів за впливу лимонної кислоти у поколінні F1 та F2 [18, 96, 176, 220].  

Встановлено, що у тварин F1 у підсисний період за дії лимонної кислоти у дозі 

80 мг/л із семи тестів формування сенсорно-рухових рефлексів та координації рухів, 

показники чотирьох є нижчими щодо інтактних тварин, два на рівні контролю і один 

є вищий щодо контролю. При подальшому випоюванні щурам лимонної кислоти до 
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покоління F2 картина змінюється і у щуренят з семи тестів – два показники є 

вищими, ніж у тварин контрольної групи, два на рівні контролю та три нижчі щодо 

контролю. Орієнтувально-пізнавальна і рухова активність щуренят у поколінні F1 та 

F2, яка досліджена за допомогою проведеного тесту «відкрите поле» вказує на 

певний гальмівний вплив лимонної кислоти на розвиток окремих поведінкових 

елементів на 14 добу росту у поколінні F1. Однак у наступному поколінні (F2), за 

тривалішого використання лимонної кислоти, встановлено швидше формування 

рефлексу грумінгу, появу пізнавальних вертикальних рухів: кламбінгу та рерінгу, 

при тому, що дані рефлекси на 14 добу життя у тварин контрольної групи відсутні. 

Також у цей період у щуренят встановлено вищий рівень локомоції щодо тварин 

контрольної групи.  

Отже, за тривалого випоювання лимонної кислоти у щуренят F2 у ранній 

постнатальний період проходить швидше, ніж у попереднього (F1) покоління 

формування сенсорно-рухових рефлексів та точної координації рухів. У щуренят F2 

вищезазначені рефлекси формувалися швидше порівняно з контрольними 

тваринами. 

Дослідження поведінкових реакцій тварин на 40 добу життя за використання 

тесту «відкрите поле» дало можливість оцінити вплив лимонної кислоти на 

вираженість і динаміку елементарних поведінкових актів у щурів під час стресу, 

який зумовлений переміщенням лабораторних тварин в незвичні умови, відмінні від 

щоденного утримання [18, 176, 220].  

Незначні відхилення рівня локомоції у самиць дослідних груп F1 , F2 та менша 

локомоторна активність самців F2 від тварин контрольних груп вказує на відсутність 

змін у реакції тварин у незвичному середовищі. Визначено надмірне рухове 

збудження у самців F1, що може вказувати як на зниження рівня тривожності [96], 

так і здатності тварин адаптуватися до незвичайних умов існування [71]. 

Показник дослідження тваринами отворів у підлозі «відкритого поля» 

вважають обернено пропорційним до рівня тривожності тварин, а кількість 

обстежених отворів характеризує пізнавальну активність щурів [217]. У тварин обох 

статей, яким випоювали розчин лимонної кислоти, цей показник має тенденцію до 
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збільшення щодо тварин контрольної групи. Однак вірогідними змінами щодо 

контролю визначено вище число обстежених отворів у самців F1. Це вказує на те, що 

досліджуваний розчин лимонної кислоти сприяє пониженню рівня тривожності 

особин і високій їх пізнавальної активності. 

Вірогідна різниця числа грумінгу, за впливу лимонної кислоти у самиць є 

вищим, ніж у самців лише у поколінні F1. За тривалішого застосування 

досліджуваної кислоти визначено тенденцію до оберненої закономірності. Також у 

самців покоління F2 визначено появу довготривалого грумінгу (довше 10 сек.), що не 

спостерігали у інтактних тварин. Однозначної інтерпретації цього показника 

відсутня. За літературними даними, чисельно цей показник з одного боку є прямо 

пропорційним до рівня тривожності тварин [219], з іншого – вказує на природну 

гігієнічну поведінку особин [96].  

Важливим при оцінці психодинамічного профілю тварин є дослідження 

вертикальної активності, такої як кламбінг і рерінг. Високе число як пристінкових, 

так і вільних стійок у тварин дослідних груп обох статей у поколінні F1 та у самиць 

F2 не можна трактувати однозначно. Це може свідчити і про підвищену пізнавальну 

їх активність та низьке відчуття тривоги [58], і про підвищення тривожності, що 

виступає як приклад оборонної мотивації [58, 235]. У поколінні F2 як у самців, так і 

самиць число болюсів є вищим від контролю, що вказує на активацію моторної 

функції травного каналу. Відомо, що акти дефекації у тварин є показником рівня 

збудження вегетативної нервової системи та емоційної реактивності тварин [18, 

504].  

Отже, отримані дані тестувань вказують на неоднаковий характер адаптивної 

дії лимонної кислоти, який залежить від статі особини, а також від тривалості 

випоювання та дії лимонної кислоти. 

Про вплив статевих відмінностей на показники доклінічних досліджень на 

моделях тварин вказують результати, якими було визначено чіткі якісні, кількісні, 

популяційні і механічні статеві відмінності [287]. 

Грунтовні дослідження проведені з вивчення впливу виснажливих вправ на 

показники метаболічного профілю в плазмі самців і самиць щурів. Під час високих 
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навантажень у самців щурів зміни метаболічних показників включали підвищення 

вмісту проміжних продуктів циклу трикарбонових кислот (лимонна, фумарова, 

бутандієнова), амінокислот з розгалуженими ланцюгами (валін, лейцин), жирних 

кислот та їх метаболітів (олеїнова, лінолева, 3-гідроксимасляна), фосфату і зниження 

глюкози, молочної кислоти, серину та глутамінової кислоти [689]. У самиць щурів 

рівень жирних кислот (лінолевої, олеїнової, арахідонової) і їх метаболітів (3-

гідроксимасляної), амінокислот (валін, лейцин, глутамінова кислота, 5-окси-пролін, 

метіонін, орнітин), інших метаболітів – сечовини, міо-інозитолу та фосфату були 

збільшені. Результати показали значні статеві відмінності в метаболічних профілях: 

у самців щурів виснажливі фізичні вправи збільшують показники енергетичного 

обміну, метаболізму глюкози і жирних кислот, катаболізму амінокислот, тоді як 

самиці демонструють підвищену схильність до окиснення ліпідів і збереження рівня 

вуглеводного та білкового обміну у період фізичного стресу.  

В літературі зустрічаються лише окремі дослідження адаптаційної здатності 

тварин з використанням методу «відкрите поле», які проведені за впливу на організм 

щурів органічних кислот, зокрема лимонної. Однак варто зазначити результати 

вивчення дії важливої речовини в циклі трикарбонових кислот і в енергетичному 

обміні – ліпоєвої кислоти, яка широко поширена в клітинах організму, в тому числі і 

в нейронах. На моделі «відкрите поле» було виявлено, що у дозі 32 мг/кг ліпоєва 

кислота пригнічує пізнавальну (зменшує число заглядань в отвори) і вертикальну 

рухову активність (число стійок), в дозі 10,7 мг/кг – збільшує горизонтальну рухову 

активність мишей (збільшує число пересічених ліній), а в дозі 3,2 мг/кг збільшує 

рухову і пізнавальну активність експериментальних тварин [66]. Ці дані, як і наші з 

лимонною кислотою, вказують, що при пероральному введенні вищезазначена 

кислота має різноспрямовану дію на орієнтувально-пізнавальних поведінку тварин, 

що залежить від дози. У нашому експерименті це може залежати від сумарної дози 

лимонної кислоти, яку отримували тварини протягом її росту і розвитку. 

Вплив лимонної кислоти на рухові рефлекси щурів зазначено також у дослідах 

з вивчення її дії на функцію нирок. Так, клінічні спостереження за щурами, яким 

давали лимонну кислоту у дозах 100, 500 і 1250 мг/кг м. т. виявили, що протягом 
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першого тижня після перорального введення у тварин з’явилися симптоми 

стереотипних швидких рухів і судом, згодом, вони стали тихими і сонними, а потім 

почали проявлятися нервові рухи, які призвели до травм деяких особин. До кінця 

експериментального періоду майже всі щури загинули [249]. 

За щоденного випоювання щурам-самицям водного розчину лимонної кислоти 

у дозі 80 мг/л проходили певні зміни в макро- і мікроструктурі печінки. Візуальна 

оцінка органу, зміни як кольору, консистенції, так і його маси, а також результати 

морфологічних досліджень вказують на те, що за тривалого застосування щурам 

лимонної кислоти в печінці розвивалась зерниста дистрофія з різним ступенем 

вираженості з активізацією мітотичної активності гепатоцитів. 

Зміни мікроскопічної картини печінки у щурів виявлені й іншими 

дослідниками за перорального прийому різних доз лимонної кислоти (100, 600 та 

1250 мг/кг м.т). Встановлено дозозалежні поступово наростаючі гістопатологічні 

зміни в цьому органі, що залежали від рівня збільшення дози. Були виявлені такі 

ознаки патологій печінки як атрофія, некроз, інфільтрація, гіперемія, пошкодження 

гепатоцитів та клітин Купфера, вакуолізація цитоплазми та поліморфні ядра. Вказані 

зміни локалізувалися головним чином навколо центральної вени [519]. 

У літературних джерелах вказано результати дослідження механізму дії та 

пошкоджуючого ефекту різних доз (120 мг/кг; 240 мг/кг; 480 мг/кг) лимонної 

кислоти на печінку мишей-самців за інтраабдомінального її введення. Хоча маса 

печінки істотно у цьому експерименті не змінилася, дослідження за допомогою 

світлової мікроскопії виявило патологічні зміни в печінці мишей, такі як 

цитоплазматична вакуолізація гепатоцитів, пікнотичні ядра, кровонаповнення 

дрібних венул і запальна інфільтрація тканин. Вказується, що результати свідчать 

про гепатотоксичний ефект високих доз лимонної кислоти [702]. 

Результати гістологічних досліджень селезінки, за відсутності макрозмін, 

вказують на пошкоджуючий вплив лимонної кислоти на функціональний стан 

органу. Зокрема, збільшення кровонаповнення селезінки, підвищення кількості 

лімфатичних вузликів із світлими зонами можуть вказувати на імунобіологічну 

реакцію органа з стимуляцією депонуючої здатності.  
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Іншими дослідженнями також встановлено різні патологічні ураження 

селезінки за впливу 180 мг/кг маси тіла лимонної кислоти з водою на організм 

щурів, які отримували її перорально щодня, протягом 90 днів. Проведеними 

гістологічними та імуногістохімічними дослідженнями тканин селезінки визначено 

дифузну гіперплазію червоної пульпи, виснаження білої пульпи, капсульний та 

паренхіматозний фіброз [709]. 

В теперішній час зацікавленість вчених з питань тваринництва і ветеринарії 

викликають властивості Ge як елемента, що бере участь в забезпеченні багатьох 

процесів фізіологічного розвитку організму та сприяє посиленню інтенсивності 

росту маси тіла сільськогосподарських тварин і птиці [47, 170, 239, 240, 711]. 

Вважають, що ця властивість Ge відбувається за рахунок посиленню засвоєння І в 

організмі, включно із утворенням трийодтироніну (Т3) і тетрайодтироксину (Т4), а 

отже поліпшення інтенсивності метаболізму [487].  

Аналіз результатів досліджень, проведених, за впливу безперервного 

випоювання з водою Ge цитрату лабораторним щурам від F1 до покоління F3, у дозах 

Ge: 10, 20 та 200 мкг/кг м. т. на динаміку росту їх маси тіла вказує на те, що дія 

речовини залежить від дози та тривалості її застосування, а також від віку, статі та 

покоління тварини [193, 201, 376].  

Так, у наших експериментах, застосування Ge цитрату у період вагітності 

самиць щурів посилювало обмінні процеси в їхньому організмі у поколінні F2 

(перша вагітність) та F3 (лише у дозі Ge 20 мкг/кг м. т.), де маса тіла 

новонароджених щуренят була вищою відповідно на 11,5 та 22,8 % щодо інтактних 

тварин. Наші результати перекликаються з даними, отриманими за проведення 

досліджень на свиноматках, де випоювання водного розчину наноаквахелату Ge у 

дозі 11,16 мкг/кг, який давали від 1 до 9 днів до опоросу і 10 днів після нього, 

відбувалось збільшення кількості нормотрофіків і зменшення недорозвинених 

поросят-гіпотрофіків [103].  

У період лактації позитивна дія Ge цитрату проявлялась пришвидшенням 

росту потомства тільки у поколінні F3 у дозі Ge 20 мкг/кг м. т., де встановлено вищі 

показники маси тіла протягом всього підсисного періоду. У контрольних 
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зважуваннях на 5, 14 та 37 добу росту та розвитку щуренят, результати мають 

статистично вірогідне підтвердження. Отже, вищезазначена доза Ge 20 мкг/кг м. т. у 

вигляді цитрату, очевидно впливає стимулююче на утворення молока в молочній 

залозі матері впродовж всього періоду лактації. Це може сприяти процесам 

травлення та засвоєння поживних речовин, роботі життєво важливих органів і 

функцій організму, направлених на пришвидшення росту та розвитку молодих 

тварин.  

У дослідах на поросятах також виявлено збільшення приросту їх маси тіла у 

підсисний період за згодовування свиноматкам після опоросу протягом трьох днів 

біологічно активного препарату за складом: фізрозчин та глютамін Na, у дозі 20 мл., 

з додаванням наноаквахелату Ge у дозі 11–12 мкг на 1 кг маси тіла [240]. 

У наших дослідах, після відлучення щуренят, прослідковується неоднаковий 

залежно від статі вплив Ge цитрату на їх організм. Про відмінності впливу Ge на 

організм самиць і самців також вказується у роботах [103], де наноаквахелат цього 

мікроелемента зумовлював тенденцію до збільшення живої маси плодів кнурців на 

1,9 %, що не встановлено у свинок. 

У самців виражену стимулюючу дію застосованих доз Ge цитрату виявлено 

лише у поколінні F3 і більший позитивний ефект встановлено за дії Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т., де протягом всього досліду отримано статистично вірогідні результати 

вищої щодо контролю маси тіла тварин. У самиць щурів встановлено прямо 

протилежну тенденцію. На відміну від самців, у самиць покоління F3 статистично 

вірогідні вищі показники маси тіла встановлено лише у дозі Ge 20 мкг/кг м. т. і 

тільки у перші десять діб після відлучення. У наступні періоди приріст у самиць 

дослідних груп був нижчим ніж у інтактних тварин, особливо на 87, 107, та 117 доби 

росту. У поколінні F1, порівнюючи з тваринами контрольної групи, статистично 

вірогідні результати отримано тільки за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., де маса тіла 

самиць вища, починаючи з 77 доби росту і до часу спаровування. Найвищий 

позитивний ефект всіх досліджуваних доз Ge цитрату (Ge: 10, 20 і 200 мкг/кг м. т.) 

на показники маси тіла отримано у поколінні F2, де самиці протягом всього періоду 

росту, розвитку проявляли високі прирости маси тіла.  
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Отже, встановлено залежність впливу Ge цитрату від дози, покоління тварин, 

а також від доби росту і розвитку особин, однак можемо стверджувати, що 

досліджувана сполука проявляє позитивний ефект на приріст маси тіла щурів, 

стимулюючи інтенсивність росту як самців, так і самиць.  

Подібні результати отримано з використанням Біотиту Ge вангамського 

(WGB). Доказано, що застосування цієї кормової добавки у концентрації від 0,3 до 

0,6 мас. % (wt %) в кормі посилює імунну систему свиней і швидкість росту 

покращується рівнозначно, як за додавання антибіотиків [714]. Інша сполука Ge, 

така як Ge колоїд також виявляла суттевий вплив на ріст свиней [431]. 

Позитивні результати впливу германієвмісних кормових добавок щодо 

приростів та їхньої збереженості отримано на птиці. Так за вивчення продуктивної 

якості гусенят, які вирощувалися на м’ясо встановлено, що використання у 

комбікормах добавок Ge у дозі 0,20 мг/кг підвищувало живу масу гусенят на 2,3 %, 

їхню збереженість – на 3,0 % та зниження витрат корму на одиницю приросту на 

2,5 % порівняно з контрольною групою [47, 170]. 

Германієвмісні сполуки (неорганічний (GeO2) та органічний (Ge-132) Ge 

сприяють приростам та інтенсивності росту у курей [687, 688] підвищують їх 

запліднюваність, несучість та швидкість виведення курчат [645], а також 

покращують якість яєць [482]. 

Тривале випоювання Ge цитрату протягом вагітності самиць щурів F0, росту і 

розвитку потомства F1, а також протягом року життя самців F2 сприяло продовженню 

життя тварин. Зокрема, серед тварин дослідних груп, у дозах Ge: 20 і 200 мкг/кг 

м. т., загибелі тварин не встановлено, на відміну від контрольних щурів, де до 

річного віку дожила лише одна особина. Обидві дози Ge цитрату забезпечили 

продовження тривалості життя щурів в середньому на 15,4 %. Аналогічні результати 

отримано за дослідження впливу сполуки Ge з винною кислотою та марганцем 

(ОКАГЕРМ-4), де встановлено збільшення тривалості життя щурів [110]. В 

літературі зазначено, що у дослідах на плодових мухах Ge органічний (Ge-401) 

продовжував середню і максимальну тривалість їх життя [393]. 
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Результати аналізу літературних даних вказують на фізіологічно виражений 

вплив сполук Ge на живий організм, зокрема на інтенсивність еритропоезу та 

морфо-функціональний стан клітин крові [464, 487]. 

Вказується, що Ge, зокрема GeO2, може активувати процес утворення червоних 

клітин крові та гемоглобіну і за умов анемії ця сполука виявляє певний 

терапевтичний ефект [687].  

Доведено, що Ge цитрат прямо чи опосередковано сприяє активності багатьох 

ензимів [122], у т. ч. тих, що задіяні в антиоксидантних процесах, тому відіграє 

важливу роль в резистентності організму, обміні речовин та в гемопоезі. Ввважають, 

що дія Ge на гемопоез опосередковується через його вплив на метаболізм Fe, Cu, Se 

та інших елементів [588]. 

У наших експериментах, за дії тривалого щоденного випоювання Ge цитрату в 

різних дозах за впливу Ge у дозі 10 мкг/кг м. т., на відміну від вищих застосованих 

доз, вірогідних змін кількості червоних і білих клітин крові не встановлено. Дія Ge у 

дозах: 20 і 200 мкг/кг м. т. зумовлювала в крові тварин збільшення кількості 

лейкоцитів та різницю в показниках лейкоцитарної формули порівняно з тваринами 

контрольної групи. Доза Ge 200 мкг/кг м. т. – збільшувала рівень гематокриту. Окрім 

дозозалежних, виявлено і статеві відмінності впливу на організм германієвмісної 

сполуки. Зокрема, у крові самиць щурів після перших (за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т.) 

і других (за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т.) пологів встановлено вірогідно вищі число 

еритроцитів, рівень гемоглобіну та показник гематокриту. Найбільш стабільним 

гематологічним показником, що характеризує стан синтезу гемоглобіну, є середня 

концентрація гемоглобіну в еритроциті і для самиць є характерним вище його 

значення, ніж у інтактних тварин. Зокрема, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. (у самиць 

F3 – вагітних та F2 - після перших, F1 – після других пологів) та за дії Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т. (у самиць F2 та F3 - вагітних, та F1 - після других пологів) встановлено 

вищий його рівень. Отже, за дії обох доз Ge: 20 і 200 мкг/кг м. т. Ge цитрату 

встановлено посилення синтезу складного ферумвмісного протеїну еритроцитів, що 

сприяє високому ступеню насичення ним червоних клітин крові. Необхідно також 

зазначити залежність від поколінь впливу на організм самиць германієвмісної 
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сполуки. Так, у вагітних самиць F3 за дії Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т. вищим є 

середній вміст гемоглобіну в еритроциті та середній їх об’єм, що не встановлено у 

попередніх поколіннях. Також середній вміст гемоглобіну в еритроциті є вищим у 

самиць після перших F2 (Ge 20 мкг/кг м. т.) та других F1 (Ge 200 мкг/кг м. т.) пологів.  

Отже, наші результати щодо впливу германієвмісної сполуки на організм 

самиць підтверджують дані літературних джерел, що мікроелемент Ge може сприяти 

стимуляції еритропоезу [491]. У дослідженнях доведено, що Ge-132 регулює 

кровотворну функцію в організмі, збільшуючи експресію клітинного стимулюючого 

фактора IL-3 в багатофункціональних гемопоетичних стовбурових клітинах [464]. 

Ця органічна сполука Ge також бере участь в регуляції диференціювання і 

проліферації багатофункціональних гемопоетичних стовбурових клітин і клітин-

попередників. [Kong, T., Qu, Y.S. and Zhu, L.Q. (2007) Biological Function of Trace 

Element-Germanium. Studies of Trace Elements and Health, 24, 59-60.]. 

Механізм впливу Ge на гемопоез полягає у тому, що цей мікроелемент збільшує 

насичення крові Оксигеном, який з’єднується з клітинами крові і поглинається 

безпосередньо кровоносними судинами, що сприяє утворенню еритроцитів [487]. 

Позитивні зміни в червоних клітинах крові за дії Ge цитрату, які ми 

прослідковували в організмі самиць, у самців не проявлялись. Встановлене вірогідно 

вище число еритроцитів у чотиримісячних (F3) та річних тварин за дії Ge у дозі 20 

мкг/кг м. т. можна пояснити за рахунок малого їх об’єму (мікроцитоз). У цих груп 

тварин, за вищої дози Ge цитрату, у дозі Ge 200 мкг/кг м. т., також є нижчим, ніж у 

інтактних самців, об’єм еритроцитів, однак без позитивних змін з боку числа 

еритроцитів. 

Отже, одержані результати цього етапу досліджень вказують на вікові і статеві 

відмінності впливу Ge цитрату у застосованих дозах на процеси утворення і 

функціонування червоних клітин крові, а також дозозалежну його дію, що 

проявлялась як у самців, так і у самиць. 

Літературні дані не вказують на статеві відмінності впливу сполук Ge щодо 

червоних клітин крові. Так, за вивчення впливу збагачених Ge дріжджів Geranti Bio-

Ge, які давали щурам обох статей одноразово та протягом 13 діб у дозах 500, 1 000, 2 
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000 мг/кг, зміни, що відбувались в організмі були однаковими у обох статей тварин 

[480]. 

На відміну від червоних клітин, білі клітини крові реагують на вплив 

германієвмісної сполуки інакше. Встановлено нижче число лейкоцитів у крові 

тварин дослідних груп обох статей (окрім вагітних самиць, покоління F1) щодо 

контролю. Зниження числа лейкоцитів у крові щурів за впливу Ge цитрату також 

встановлено в дослідженнях інших вчених [227, 228]. Нижча кількість лейкоцитів 

може бути зумовлена виробленням адаптивної реакції організму на дію Ge цитрату, 

як на хімічну речовину впродовж тривалого (F0, F1, F2 і F3) її випоювання. Разом з 

тим це може свідчити і про інгібування сполукою Ge імунної відповіді організму за 

тривалої адаптивної дії. 

Різниці у відсотковому співвідношенні різних видів лейкоцитів у крові щурів 

дослідних груп, щодо інтактних тварин, не мають певних особливих 

закономірностей і варіація величин цих показників не залежить від дози, статі чи 

покоління. Однак слід зазначити вище відсоткове значення лімфоцитів і моноцитів 

та менше – нейтрофілів та еозинофілів у самців, у вагітних самиць – вище значення 

еозинофілів у поколінні F3 за дії обох доз Ge цитрату (Ge: 20 і 200 мкг/кг м. т.). У 

самиць після перших (F2) і других пологів (F1) встановлено вищий відсоток 

лімфоцитів у крові тварин обох груп за впливу як малої (Ge 20 мкг/кг м. т.), так і 

великої (Ge 200 мкг/кг м. т.), дози Ge цитрату. Результати аналогічних досліджень 

вказують на виражений вплив Ge цитрату на абсолютний вміст червоних і білих 

клітин у крові щурів [345]. 

Ge цитрат, як фізіологічно-активна сполука, зумовлює низку змін в організмі 

тварин, що доведено вивченням перебігу біохімічних процесів [30, 487, 520]. 

Важливим джерелом інформації про зміни метаболізму в організмі тварин є 

вивчення біохімічного складу і властивостей крові. Ці показники можна вважати 

найважливішими характеристиками функціонального стану окремих систем, органів 

і тканин, за якими можна визначити інтенсивність обміну речовин. 

Вивчення щоденного випоювання Ge цитрату на організм щурів виявило 

певний його вплив на обмін Fe. Вчені вважають, що дія Ge тісно пов'язана з 
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метаболізмом Fe [588]. Доведено, що метаболізм цього мікроелемента є складним 

динамічним циклом, який включає процеси його надходження, використання, 

транспортування, руйнування та повторного засвоєння з метою забезпечення 

фізіологічного вмісту в організмі.  

Проведені дослідження щодо обміну Fe в організмі щурів обох статей за дії Ge 

цитрату вказують на вірогідно меншу концентрацію його в сироватці крові лише у 

чотиримісячних самців, зокрема у поколінні F2 (за впливу Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг 

м. т.) та самців однорічного віку (за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. ).  

Недостатня кількість Fe може порушити синтез основних ферумвмісних 

протеїнів, необхідних для нормального функціонування клітин крові і привести до 

ряду несприятливих наслідків [286]. 

У літературі також вказано зниження вмісту Fe в плазмі крові щурів за впливу 

германіевмісної сполуки (sodium germanat), заданого з кормом: 1,49 Fe мкг/мл 

(контроль), 1,07 Fe мкг/мл (5 Ge мг/г), 1,15 Fe мкг/мл (30 Ge мг/г), та 1,02 Fe мкг/мл 

(60 Ge мг/г) [588]. 

У самиць зниження цього мікроелемента в сироватці крові не виявлено, а 

вищий його рівень спостерігається лише у вагітних самиць F1 за впливу Ge у дозі 20 

мкг/кг м. т. Висока концентрація Fe є потенційно токсичною для організму внаслідок 

активації перекисного окиснення ліпідів і пошкодження мембран клітин, окисної 

деструкції протеїнів і нуклеїнових кислот. Однак відомо, що кількісний аналіз Fe в 

сироватці крові з метою виявлення його дефіциту чи надлишку в організмі тварин не 

має важливої діагностичної цінності [163], Концентрація Fe є дуже мінливою із 

високою варіабельністю протягом доби [247], тому його необхідно зіставляти з 

іншими показниками. 

Важливими і досить чутливими індикаторами для виявлення порушень обміну 

Fe є такі показники, як загальна та ненасичена (латентна) Fe- зв'язувальна здатність 

сироватки крові, а також коефіцієнт насичення трансферину Fe.  

Отже, за впливу Ge цитрату, загальна кількість Fe, яка може зв'язатися з 

наявним у плазмі трансферином є вищою у чотиримісячних самців покоління F2 за 

впливу більшої дози - Ge 200 мкг/кг м. т., а також у поколінні F3 за обох доз Ge: 20 і 
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200 мкг/кг м. т. У самиць цих поколінь змін у загальній Fe-зв'язувальній здатності 

сироватки крові не встановлено. Виявлено гендерну відмінність дії германієвмісної 

сполуки на обмін Fe, а також залежність від покоління. Однак у вагітних самиць 

покоління F1 за впливу найменшої дози Ge, 10 мкг/кг м. т., цей показник є нижчим, а 

за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. – вищим ніж у контрольних тварин. Нижчим 

показник загальної Fe-зв'язувальної здатності сироватки крові встановлено й у 

старших самиць того ж покоління, які мали двоє пологів за дії Ge у дозі 

200 мкг/кг м. т.  

Ненасичена Fe-зв'язувальна здатність сироватки крові (UIBC) за впливу 

германієвмісної сполуки відзначена вищою лише у чотиримісячних самців, зокрема 

у поколінні F2 за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. та у поколінні F3 за дії Ge у дозах 20 і 

200 мкг/кг м. т. У вагітних самиць покоління F2 та F3 цей показник відповідає 

тваринам інтактних груп. Варто відзначити, що як загальна, так і латентна Fe- 

зв'язувальна здатність сироватки крові у щурів цих поколінь мають аналогічну 

закономірність. Отже, у самців показники UIBC були лише вищими, а нижчими - у 

вагітних самиць у F1 за впливу Ge у дозах 10 і 20 мкг/кг м. т. та у самиць того ж 

покоління, які мали двоє пологів, за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т.  

Меншим ніж у контролі коефіцієнт насичення трансферину встановлено лише 

у чотиримісячних самців покоління F2, за дії Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т. та 

покоління F3, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. У вагітних самиць виявлено збільшення 

цього коефіцієнта, лише у поколінні F1, за дії Ge у дозах 10 і 200 мкг/кг м. т. 

У літературі зазначено, що при зниженні кількості сироваткового Fe 

спостерігається збільшення загальної Fe- зв'язувальної здатності сироватки [168]. Це 

відбувається за рахунок зростання значень ненансиченої (латентної) Fe-зв'язувальної 

здатності сироватки, тобто через збільшення кількості вільного трансферину. 

Відповідно одночасно спостерігається і зниження коефіцієнта насичення 

трансферину, оскільки при цьому зменшується питома вага сироваткового Fe від 

загальної Fe- зв'язувальної здатності сироватки, тобто зв'язаного із Fe трансферину. 

Отже, значення показників, що характеризують стан обміну Fe в організмі 

тварин, або транспортний фонд цього мікроелемента, вказують, що дія Ge цитрату у 
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досліджуваних дозах має більший вплив на організм самців, ніж самиць, а також 

залежить від покоління тварин.  

Біохімічний гомеостаз організму значною мірою визначають протеїни 

сироватки крові, як лабільна динамічна система, що перебуває в рівновазі з 

протеїнами тканин [263, 358]. 

У наших експериментах, за впливу Ge цитрату, більший вміст загального 

протеїну в сироватці крові тварин дослідних груп, щодо контролю, не встановлено, 

однак виявлено зменшення його рівня за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. Отже, 

вища доза Ge цитрату сприяла зменшенню вмісту протеїну у сироватці крові 

читиримісячних самців у поколіннях F2 та F3, а також однорічного віку. У самиць 

зменшення цього показника встановлено лише у старшому віці, після перших (F2) і 

других (F1) пологів.  

У літературі зустрічаються різні результати щодо впливу германієвмісних 

сполук на метаболізм протеїнів. Одні автори вказують на його збільшення у 

сироватці крові поросят-сисунів та курчат-бройлерів [19, 655].  

У інших цей показник у крові самців та самиць щурів не мав вірогідних різниць 

щодо контролю [480]. Гіпопротеїнемія у щурів була викликана діоксидом Ge, які 

отримували 150 мг/кг/добу GeO2 [580]. 

На основі досліджень спірогерманію зроблено висновок, що германієвмісні 

препарати відіграють ключову роль в лізисі клітин, пригнічуючи синтез протеїну 

[498], що було підтверджено і в наших експериментах. 

Гіпопротеїнемія може призвести до порушення гомеостазу та розвитку 

специфічних реакцій організму. Як амфотерні електроліти, протеїни плазми крові 

відіграють важливу роль у підтриманні кислотно-основного балансу організму, є 

факторами зсідання крові, антитілами, а також використовуються як пластичний 

матеріал для синтезу протеїнів тканин [575]. 

За даними літератури [358] зниження вмісту протеїнів спостерігається при 

ендогенних інтоксикаціях [405] та посиленому катаболізмі білка [338], що може 

спостерігатися у наших дослідах за тривалого щоденного впливу германієвмісної 

сполуки самцям протягом всіх досліджуваних поколінь у високих дозах Ge, 200 
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мкг/кг м. т., а також у самиць після пологів. Рівень протеїну був рівний з 

відповідними контрольними групами тварин у всіх вагітних самиць протягом 

досліджуваних поколінь за дії всіх застосованих доз.  

Більш інформативними даними щодо перебігу обміну протеїну в організмі є 

визначення в сироватці крові складу фракцій двох основних типів протеїнів: 

альбуміну та глобулінів. Зокрема, вміст альбуміну має діагностичне значення, його 

рівень знижується за порушення синтезуючої функції печінки, а також вказує на 

дисфункцію нирок та інших органів [710].  

У наших дослідженнях впливу германієвмісної сполуки на організм щурів 

встановлено, що нижчим, ніж у контрольних тварин є рівень альбуміну в однорічних 

самців, а вищими – у чотиримісячних F2, за дії Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг. Щодо 

самиць, то більше значення цього показника виявлено у старших самиць F2, які мали 

одні і двоє пологів F1 за впливу Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т., а також вагітних F1 за 

дії Ge у дозі 10 мкг/кг м. т. Дослідженнями інших вчених встановлено вірогідно 

вищий вміст альбуміну у крові птиці, а саме у курчат-бройлерів, за умови 

випоювання їм з водою Ge цитрату у дозі 0,01 мкг/мл води [19] та у поросят-сисунів 

за впливу нанопрепарату з мікроелементами, в т. ч. Ge разом з вітаміном Е в дозі 4,5 

г на 10 кг маси тіла [655]. 

У нашому експерименті виявлено, що рівень глобулінової фракції протеїнів у 

тварин дослідних груп обох статей, та за впливу різних концентрацій Ge цитрату є 

нижчим, ніж у контролі. Так, у вагітних самиць за впливу Ge у дозах 10 і 20 мкг/кг 

м. т. – у вагітних самиць та після перших пологів у F2 і F1 після других пологів. 

Вища доза Ge, 200 мкг/кг м. т., – у вагітних самиць F2 і F3, самиць та після перших F2 

і після других F1 пологів та у самців,чотиримісячних F2 та у однорічних.  

Оскільки, основна маса протеїнів плазми крові синтезується в клітинах 

печінки – альбумін, α-глобуліни, частина β-глобулінів, фібриноген та компоненти 

системи зсідання крові [612], більша частина β- та γ-глобулінів – у клітинах імунної 

системи,, то можна вважати, що Ge цитрат діє стимулюючи на фізіологічні процеси, 

які проходять у печінці та інгібує роботу клітин імунних органів. 

Відомо, що коефіцієнт альбуміно/глобулінового співвідношення (А/Г) – 
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важливий діагностичний показник стану протеїнового обміну в організмі, який у 

нормі становить у щурів від 0,8–0,5 [116]. Аналіз отриманих результатів засвідчує, 

що рівень А/Г-співвідношення є вищим або рівним з контрольними тваринами у всіх 

дослідних групах, окрім однорічних самців за дії Ge у дозі 20 мкг /кг. м. т. Відомо, 

що низькі значення цього показника вказують на зниження резерву легкодоступних 

амінокислот та зростання катаболізму протеїнів [263]. Вищий протеїновий показник 

встановлено у вагітних самиць покоління F1, за дії Ge у дозі 10 мкг/кг м. т., 

покоління F3 та 200 мкг/кг м. т.. а також у старших самиць, які мали одні (F2) або 

двоє (F1) пологів за впливу обох доз Ge цитрату (Ge: 20 і 200 мкг/кг м. т.). У самців – 

лише у поколінні F2, за дії Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т. 

 Низка вчених вважають, що активність амінотрансфераз (АлАТ і АсАТ) 

об’єктивно відображає функціональний і морфологічний стан печінки і дозволяє 

розпізнавати патологічні зміни, що супроводжуються порушенням протеїнового 

обміну і тканинного метаболізму. Результати досліджень використовують як 

високочутливий тест на проникність мембран гепатоцитів при ураженні її 

екзогенними, або ендогенними токсинами [527, 664]. Коли гепатоцити 

пошкоджуються в результаті гострого запалення, проникність клітинних мембран 

збільшується, і АсАТ і АлАТ потрапляють в кров, хоча їх концентрації і фази різні. 

AсАT присутній в основному не тільки в мітохондріях клітин печінки, але також в 

нирках, головному мозку, легенів і скелетних м'язах [698]. Встановлено, що період 

напіввиведення АлАТ коротший, ніж у АсАТ, що становить відповідно 17 і 47 годин 

[331]. 

 Відомо, що гепатити супроводжуються швидким підвищенням активності і 

більшою мірою АлАТ, ніж АсАТ [446]. 

 Аналіз даних щодо активності амінотрансфераз, отриманих у наших 

дослідженнях дає змогу охарактеризувати зміни в організмі тварин за умов впливу 

Ge цитрату. Встановлено, що у тварин всіх дослідних груп активність цих ферментів 

є нижча, або на рівні контролю. Це підтверджується літературними даними, які 

вказують, що довготривале (5–42 діб) додавання до основного раціону курчатам-

бройлерам Ge в нанокарбоксилатній формі не призводить до вірогідного підвищення 
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активності амінотрансфераз [19].  

За даними інших вчених, органічні сполуки Ge здатні відновлювати функції нирок і 

печінки, у тому числі знижувати рівень активності трансаміназ крові. [112]. 

Слід зауважити, що зниження активності цих ферментів встановлено в 

основному в чотиримісячних самців, зокрема у поколінні F2, за дії Ge у дозах 20 

(АлАТ) і 200 мкг/кг м. т. (АлАТ і АсАТ) та у поколінні F3, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т. (АлАТ і АсАТ). Щодо самиць, то нижчий показник активності цих ензимів, ніж 

у тварин контрольної групи, виявлено лише у старших тварин після двох пологів F1 , 

за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. (АсАТ). Висока активність АЛТ та АСТ вказують 

на певні морфо-функціональні зміни в печінці, однак і дуже низькі рівні трансфераз 

можуть вказувати на несприятливі процеси, що відбуваються у цьому органі [648].  

Дослідження лужної фосфатази сироватки крові зазвичай становить інтерес у 

зв'язку з діагностикою функції печінки та стану кісткової тканини. Цей ензим 

каталізує гідроліз складних ефірів Рної кислоти і органічних сполук [521]. 

Підвищення сироваткової ЛФ спостерігається у пацієнтів із захворюваннями кісток, 

пов'язаними з підвищеною активністю остеобластів, а також при захворюванні 

гепатобіліарної системи. Фізіологічні зміни, такі як ріст кісток і вагітність, можуть 

викликати підвищення активності ЛФ [446]. 

Найвища активність ЛФ виявляється в кістковій тканині (остеобластів), 

гепатоцитах, клітинах ниркових канальців, слизової кишечника та плаценті. [521]. 

Дослідженнями активності ЛФ в сироватці крові щурів за впливу германієвмісної 

сполуки встановлено, що її підвищення проходить лише у вагітних самиць 

покоління F1, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., а зниження – у самців у поколінні F3 за 

дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. і у старших тварин: самиць, які мали одні (F2) і двоє (F1) 

пологів та самців у віці рік, за дії Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т. 

Активність ЛФ підвищується при захворюваннях печінки і жовчовивідних 

шляхів та зазвичай під час вагітності. Знижується активність цього ферменту за 

спадкової гіперфосфатазії [446]. Референсний діапазон ЛФ варіюється залежно від 

віку та статі, з більш високими рівнями у молодих особин та у чоловіків, що, 

ймовірно, пов’язано з фракцією ЛФ кісткової тканини [521]. 
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 Ge цитрат, який випоювали тваринам протягом тривалого часу, спричиняв 

підвищення рівня сечовини у крові вагітних самиць покоління F1, за дії Ge у дозах 

10 і 200 мкг/кг м. т. та у річних самців, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. Решта тварин 

мали рівний або вірогідно нижчий рівень різниць цього показника з контролем. Так, 

вища концентрація Ge цитрату (Ge: 200 мкг/кг м. т.) сприяла зменшенню рівня 

сечовини у сироватці крові самців покоління F2, F3 та у річних самців. Щодо самиць, 

то нижчий її рівень встановлено у старших тварин, які мали одні (F2) чи двоє (F1) 

пологів, за дії обох доз досліджуваної сполуки, Ge у дозах: 20 і 200 мкг/кг м. т. 

Важливість сечовини як індикатора функції нирок обмежена варіабельністю її 

плазматичних концентрацій в результаті нениркових факторів, зокрема 

високопротеїнової дієти, підвищеного протеїнового матаболізму, шлунково-

кишкових кровотеч, слабких дегідратацій, серцевої недостатності тощо [669]. 

 Креатинін є продуктом катаболізму креатину (або фосфокреатину), який 

вільно фільтрується через клубочки нирок і тому є кінцевим продуктом протеїнового 

метаболізму. Вимірювання креатиніну використовується виключно в оцінці функції 

нирок (уповільнена ниркова перфузія, порушення функціонування нефронів) і в 

моніторингу ниркового діалізу [454].  

Зниження вмісту креатиніну може свідчити як про підвищене використання 

амінокислот для відновлення пошкоджених тканин різними токсичними сполуками 

та скорочення їх використання для енергетичних потреб організму, так і про 

можливе порушення функції нирок внаслідок токсичного їх ураження [507]. 

У процесі досліджень встановлено, що у піддослідних тварин, а саме у 

вагітних самиць покоління F1, та чотиримісячних самців покоління F2, за дії Ge у 

дозі 200 мкг/кг м. т. цей показник був нижчим, ніж у контролі. Однак у 

чотиримісячних самців покоління F3, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. та у старших 

самиць за перших (F2) і других (F1) пологів за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., а також за 

перших пологів F2 за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – вищим. За літературними даними 

рівень креатиніну у сироватці крові за дії Ge є різним. Так, у дослідженнях [274] 

вказано про стимулюючий вплив порошкоподібного Ge (65,1 мг/м3) на підвищення 

рівня креатиніну у крові щурів за даними інших авторів [19] – не встановлено 
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вірогідних змін вмісту креатиніну у крові курчат-бройлерів у період випоювання їм 

(0,01 мкг/мл води) Ge цитрату  

При патологічних процесах, які супроводжуються eндогенною інтоксикацією, 

у біологічних рідинах організму накопичується значна кількість продуктів 

метаболізму, більшість з яких входить до молекул середньої маси (МСМ), тобто 

речовин середньої молекулярної маси – від 300 до 5000 Д. Даний показник 

використовується як маркер ендотоксемії різного генезу для визначення ступеня 

тяжкості патологічного процесу та можливих ускладнень [355]. Встановлено 

залежність ступеня eндогенної інтоксикації від тривалості та активності 

патологічного стану [394]. 

Застосування Ge цитрату спричинює нижчу, щодо контролю, концентрацію 

МСМ у багатьох груп тварин обох статей. За впливу різних концентрацій 

германієвмісної сполуки вищими, статистично вірогідними, є результати лише у 

однієї групи тварин, це самці покоління F3, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. Зниження 

вмісту МСМ за дії сполук Ge у крові щурів також було встановлено дослідженнями 

інших авторів [111]. 

Узагальнені результати літературних даних вказують на високу фізіологічну 

активність Ge цитрату та його вплив на репродуктивну функцію у тварин [86]. 

Ge, це мікроелемент, що відіграє важливу роль в процесах відтворення завдяки 

властивостям його атома, який здатний зв’язувати вільні радикали в організмі, що 

згубно впливають на ембріон. У дослідженнях на телятах встановлено, що Ge 

взаємодіє з незв’язаним воднем завдяки своїй сесквіоксидній формі, та атомам 

Оксигену, які знаходяться в германієвих сесквіоксидах [218]. Цей елемент бере 

участь у транспортуванні О2 до тканин, покращуючи їх оксигенацію клітин [487].  

Також, завдяки своїм властивостям мікроелемент підвищує ефективність 

імунної системи організму [218], , активізуючи специфічні Т-кілери клітини [26], що 

в свою чергу веде до очищення організму від токсинів і кращого розвитку та 

приживлення ембріонів.  

Крім того, органогерманій має певний вплив на репродуктивну ендокринну 

систему тварин і бере участь у регуляції її роботи [487]. 
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Результати наших досліджень вказують не тільки на відсутність негативного 

впливу тривалого випоювання Ge цитрату протягом поколінь F0, F1 та F2 на 

репродуктивну функцію самиць, а й виявляють тенденцію до вищого рівня їх 

запліднюваності. До аналогічних висновків прийшов М. В. Себа, який проводив 

дослідження на коровах. Введення комплексу нанокарбоксилатів, до складу якого 

входив Ge, сприяло підвищенню їх заплідненості на 20–30 % [156]. 

У проведених дослідженнях виявлено збільшення тривалості вагітності самиць 

щурів за впливу обох доз Ge цитрату. Особливо це прослідковується у поколінні F2, 

де встановлено вірогідно значущу різницю тривалості вагітності у самиць з 

підвищенням її на одну добу, ніж у інтактних тварин. Випоювання германієвмісної 

сполуки сприяло тому, що у всіх дослідних групах тварин число щуренят в 

середньому на самицю було вищим протягом всіх поколінь. Однак статистично 

вірогідне підтвердження мали результати, отримані за впливу вищої дози, (Ge 200 

мкг/кг м. т.) в поколіннях F1 (друга вагітність) та F2. Це становило відповідно на 33,3 

та 37,8 % живих щуренят більше, ніж у тварин контрольної групи. За літературними 

даними стимулюючий вплив Ge цитрату на багатоплідність самиць встановлено у 

дослідах на свиноматках. Введення їм під час вагітності Ge наноаквахелату разом з 

препаратом «Глютам 1М» позитивно впливало на їх репродуктивну здатність. Даний 

комплекс збільшила багатоплідність свиноматок у другому опоросі на 25,8 % [102]. 

У наших експериментах, за визначення співвідношення самці/самиці у гнізді, 

встановлено тенденцію до меншого числа самців у всіх дослідних групах тварин у 

поколіннях F1 (друга вагітність) та F2. Характерним є також позитивний вплив Ge 

цитрату на крупноплідність щуренят у всіх поколіннях. Однак вірогідні різниці 

отримано у тварин покоління F1 (перша вагітність) та F2 за дії Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т. За дії Ge у дозі 200 мкг/кг маса тіла щуренят є вірогідно нижчою, щодо 

інтактних тварин, у поколінні F1 (перша і друга вагітність) і вищою – у поколінні F2 . 

Можна вважати, що застосування дози Ge 20 мкг/кг м. т. в самиць сприяло кращому 

постачанню Оксигену з плацентарною кров'ю, що стимулювало окисно-відновні 

процеси в плодів та їх ріст і розвиток. Пропорційно до росту багатоплідності самиць 

та показників маси тіла новонароджених щуренят, збільшувалася і середня маса 
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гнізда. Так, у поколінні F1 (друга вагітність) за впливу більшої дози Ge, 200 мкг/кг 

м. т., та у поколінні F2 – меншої дози Ge, 20 мкг/кг м. т., встановлено статистично 

значуще збільшення цього показника. 

У поколінні F1 краніокаудальний розмір новонароджених щуренят суттєво не 

відрізнявся між контрольною і дослідними групами, однак у поколінні F2 отримано 

статистично значуще вище значення за впливу обох концентрацій Ge цитрату. 

Одним з важливих чинників росту і розвитку потомства багатоплідних тварин у 

ранній постнатальний період є молочність матерів, які забезпечують приплід 

повноцінним живленням організму, посилюють ріст на ранніх стадіях і формують 

стабільні прирости [505].  

Порівняльне вивчення молочності самиць щурів за дії Ge цитрату показало 

високий її рівень протягом всього періоду експерименту, однак найвищі і 

статистично значущі показники отримано у поколінні F2 за впливу Ge у дозах 20 і 

200 мкг/кг м. т. У дослідженнях Себа М. В [164] на коровах за введення препарату 

«Кватронан-Se» та мікроелементів Se, Ge, Cu, Mn та Cr у різних поєднаннях не 

встановили значних змін у добових надояхнадоях, що може зумовлюватися 

фізіологічними відмінностями лактаційної функції організму тварин цих видів. 

Нами також встановлено прямопропорційну залежність молочності самиць від 

величини дози досліджуваної сполуки. 

Результати досліджень щодо токсичної дії наночастинок є суперечливі, тому 

необхідним є подальше поглиблене вивчення механізмів дії наночастинок на окремі 

тканини і клітини організму людини, генетичний матеріал та імунну систему [230]. 

Останнім часом у літературі зустрічаються дослідження з вивчення впливу 

наноматеріалів на окремі періоди ембріогенезу та виявлення спектру вад розвитку 

ембріона [84, 290, 434, 677]. 

Мало вивченим залишається вплив германієвмісних сполук, виготовлених 

методом нанотехнології на ступінь віддаленої ембріотоксичності і можливої 

тератогенності у наступних поколіннях нащадків. Проведені дослідження тривалого, 

протягом чотирьох поколінь, впливу Ge цитрату на перебіг вагітності і розвиток 

ембріона та окремих його органів і систем доповнюють наявні експериментальні 
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фізіологічні дані щодо дії застосованих доз цієї сполуки на організм матері та плода 

і можливого безпечного використання нанопродуктів. 

Низка учених вважають, що ефективність вільних наночастинок часто 

супроводжує висока токсичність [6, 434, 677]. Інші науковці схиляються до думки, 

що сполуки, виготовлені за допомогою нанотехнології є малотоксичними або 

помірно токсичними для ссавців, у тому числі й для людини [20, 164]. Дані 

опрацьованої літератури слугували обґрунтуванням для подальшого, більш 

поглибленого вивчення впливу Ge цитрату в різних дозах на ембріональний і 

фетальний розвиток щурів. 

Щодо Ge, то загальна токсичність його є досить низькою, за винятком 

тетрагідриду Ge [447]. Цей мікроелемент не є канцерогенним та не має мутагенної 

активності [576]. Високі дози Ge можуть призвести до посиленої ембріональної 

резорбції, але можливі вади розвитку повідомлялися лише після введення 

диметилового оксиду Ge вагітним тваринам [395].  

За вивчення гострої і підгострої інгаляційної токсичності діоксиду Ge у щурів 

побічні ефекти спостерігалися тільки у тварин за впливу 309 мг гексагонального 

діоксиду Ge/м3, який давали протягом 6 годин в добу, 5 днів на тиждень протягом 4 

тижнів [275]. 

Отже, Ge можна вважати мікроелементом який має досить низький ризик 

щодо застосування його як тваринам, так і людині. 

Аналізуючи отримані результати досліджень ембріональної і фетальної 

токсичності Ge цитрату у самиць щурів в поколінні F1 у дозах Ge: 10, 20 і 200 мкг/кг 

м. т. вірогідних відмінностей між тваринами контрольної та дослідних груп не 

встановлено. Германієвмісна сполука не підвищує показники передімплантаційної, 

постімплантаційної, загальної ембріональної смертності. Однак встановлено 

тенденцію до більш високого рівня загальної ембріональної смертності у самиць 

щурів за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. , що зумовлено збільшенням кількості 

передімплантаційної смертності ембріонів у цій групі. Макроскопічним оглядом 

плодів, отриманих від контрольних самиць та самиць дослідних груп, аномалій в 

розвитку потомства не виявлено 
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У поколінні тварин F2 позитивні результати розвитку плода в антенатальному 

періоді отримано за впливу Ge цитрату у дозі Ge 200 мкг/кг м. т. У цій групі тварин 

встановлено збільшення як кількості місць імплантації, так і живих плодів на одну 

самицю на 16 % (p<0,05). У тварин за вищевказаної дози відсутні ознаки зовнішніх 

каліцтв, встановлено статистично вірогідно нижчі щодо контролю масу плодів та їх 

краніокаудальні розміри, що пов’язано з вищим числом у цій групі живих ембріонів. 

Слід зазначити, що передімплантаційна смертність була найвищою у тварин 

контрольної групи, і показник був більшим в 1,8 раза щодо тварин, яким давали Ge у 

дозі 200 мкг/кг м. т. 

У поколінні F3 встановлено вищий стимулюючий ефект досліджуваної 

германієвмісної сполуки на функцію яєчників самиць щурів та їх репродуктивну 

здатність. У цьому поколінні вже у дозі Ge 20 мкг/кг м. т. встановлено тенденцію до 

збільшення числа овуляцій та місць імплантацій, а число живих плодів в середньому 

на самицю було більше на 15,8 % щодо інтактних тварин. Вища доза Ge, 200 мкг/кг 

м. т., сприяла збільшенню в середньому на самицю числа живих плодів на 1,9 % 

щодо контролю і ця різниця є статистично вірогідна. У цих дослідах підтверджено 

сприяння багатоплідності германієвмісного препарату. Як ми вже зазначали 

збільшення багатоплідності встановлено на свинях, за дії германієвмісного 

препарату «Глютам 1М» [102]. 

У самиць покоління F3, аналогічно попередньому поколінні, за дії більшої 

дози, не виявлено формування зовнішніх каліцтв, однак було встановлено 

статистично вірогідно нижчі щодо контролю показники маси плодів та їх 

краніокаудальних розмірів. Встановлено зворотній зв'язок між плодючістю самиць і 

масою плодів – чим вище у цієї групи число живих плодів тим нижчі їх біометричні 

параметри, що підтверджують дані інших авторів дослідників [684]. 

Подібні результати, які засвідчують позитивний вплив германієвмісних сполук 

на ембріонільний розвиток організмів, отримані ученими Дніпровської медичної 

академії. Зокрема, зниження показників ембріональної смертності на всіх стадіях 

гестації в експерименті при комбінованому введенні цитрату кадмію з Ge цитратом 

свідчить про попередження Ge цитратом негативного впливу токсичного кадмію 
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цитрату. Спосіб зниження ембріотоксичності хлориду кадмію включає застосування 

детоксикаційних комплексоутворюючих сполук [125, 127]. Як детоксикаційну 

сполуку на тлі інтоксикації хлоридом кадмію використовували Ge цитрат, розчин 

якого вводили внутрішньошлунково з розрахунку 0,1 мг/кг маси тіла тварини один 

раз на день упродовж 19 діб вагітності самиці з подальшим виконанням висновку 

про детоксикаційну ефективність [126]. Також комбіноване введення 

хлориду/цитрату кадмію з цитратами Церію/Ge/І +S виразно знижує 

ембріотоксичний ефект кадмію. Це виражається в збільшенні кількості ембріонів та 

зниженні показників як загальної, так і доімплантаційної та післяімплантаційної 

ембріональної смертності на 13 та 20 доби ембріогенезу щура [596]. 

Біохімічні комплекси Ge, які володіють високою терапевтичною ефективністю 

і широким фізіологічним спектром дії, застосовують як засіб для зниження 

токсичності лікарських засобів [313].  

Аналіз результатів визначення тератогенної дії Ge цитрату в різних дозах за 

методом W. Wilson, за використання стандартних розсічень плодів показав, що у 

контрольній та дослідних групах плоди покоління F1, F2, F3, F4 за дії всіх 

досліджуваних концентрацій відповідали стандартним критеріям розвитку. Однак в 

літературі зустрічаються дані про тератогенну дію германійорганічної сполуки, 

(диметилгерманійоксид) на курячі ембріони, яка викликає аномалії розвитку 

кінцівок, пупкові грижі та анофтальм [395]. Також Ge у дозах 40 і 100 мг/кг 

триоксиду Ge (метагерманат Na; Na 2 GeO3 7H2O), що вводяться внутрішньовенно 

вагітним хомячкам на 8-й день вагітності, мали деякі ембріопатичні ефекти, про що 

свідчить підвищена швидкість резорбції ембріона, але не викликають видимі вади 

його розвитку [379]. 

Отже, застосування германієвмісного препарату, за дії Ge у дозах 20 та 200 

мкг/кг м. т. протягом чотирьох поколінь поспіль не призводить до шкідливої 

побічної його дії на розвиток плода.  

Актуальним є також вивчення впливу германієвмісних сполук на поведінкові 

реакції тварин, зокрема на формування умовного рефлексу, реакцію самостимуляції 

мозку тощо, для подальшого створення на їх основі низки нових і безпечних 
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лікарських засобів, які діють на центральну нервову систему (протиепілептичних та 

антипсихотичних) [21]. 

Своєчасність розвитку сенсорно-рухових рефлексів у щуренят в підсисний 

період є основою до формування адаптивних реакцій новонароджених особин до 

навколишнього середовища. Тому важливо дати правильну оцінку розвитку 

фізіологічних рефлексів, використавши різні тестові випробування тварин [364, 470]. 

В умовах експерименту, за впливу малої дози Ge, 10 мкг/кг м. т., в поколінні F2 

встановлено, що із проведених семи тестів на визначення швидкості формування 

сенсорно-рухових рефлексів та точної координації рухів, чотири є позитивними. 

Більші дози Ge цитрату, Ge: 20 і 200 мкг/кг м. т., у тому ж поколінні виявили менший 

рівень розвитку вищевказаних рефлексів, ніж за меншої дози, але вищий, ніж у 

інтактних тварин. Щодо відкривання очей у особин F2 дослідних груп за впливу всіх 

досліджуваних доз Ge цитрату встановлено швидше протікання цього процесу, що 

свідчить про стимулюючий ефект германієвмісних сполук на фізіологічний розвиток 

тварин. У поколінні F3, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., встановлено більшу кількість 

щуренят з розвиненими відповідними рефлексами, ніж у групі тварин, яким 

випоювали Ge у дозі 200 мкг/кг м. т., це стосується і часу відкривання очей. Ці 

результати корелюють з середньою кількістю щуренят на самицю у групі: чим вище 

число новонароджених особин, тим слабше розвиваються рефлекси у тварин, однак 

у всіх поколіннях ці показники є вищими, ніж у тварин відповідних контрольних 

груп. Отже, своєчасність розвитку сенсорно-рухових рефлексів у щуренят в 

підсисний період є основою для формування адаптивних реакцій новонароджених 

особин до навколишнього середовища [504].  

Вивчення орієнтувально-пізнавальної, рухової та емоційної активності щурів у 

тесті «відкрите поле» за впливу Ge цитрату в різних дозах на 14 та 18 добу росту і 

розвитку щуренят підсисного періоду прослідковується така ж закономірність, як у 

попередніх тестуваннях. Так, у поколінні F2, за впливу меншої дози досліджуваної 

сполуки Ge, проявляються вищі, щодо контролю, показники формування сенсорно-

рухових рефлексів та пізнавальної активності тварин уже на 14 добу, що мають 

статистично вірогідне підтвердження. Таких результатів не отримано за дії вищих 
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концентрацій Ge цитрату. На 18 добу росту щуренят за впливу Ge у дозі 10 мкг/кг 

м. т. розвиток пізнавальної активності і формування сенсорно-рухових рефлексів є 

аналогічний 14 добі, і показники локомоції, кламбінгу та рерінгу є статистично 

вірогідно вищими щодо контрольних тварин. За дії Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т. 

вищими, ніж у інтактних тварин є лише показники кламбінгу та рерінгу.  

У поколінні F3 також встановлено дозозалежну дію Ge цитрату на формування 

і прояв сенсорно-рухових рефлексів організму щуренят. За дії Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т. на 14 добу встановлено статистично вірогідні зменшення тривалості локомоції 

та збільшення частоти грумінгу та кламбінгу, а за дії Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. – 

збільшення тривалості локомоції та частоти кламбінгу. На 18 добу за впливу Ge у 

дозі 20 мкг/кг м. т. проходить збільшення кількості перетнутих квадратів та 

зменшення активності ніркового рефлексу. Слід зазначити, що за дії Ge у дозі 200 

мкг/кг м. т. жоден з показників тесту «відкрите поле» не мав вірогідної різниці з 

контрольною групою тварин.  

Тестуваннями тварин методикою «відкритого поля» у поколінні F3 виявлено 

аномальну поведінку щуренят дослідних груп у віці 18 діб, яка проявлялася у 

вистрибуванні їх за межі поля, долаючи борти висотою близько 30 см. Такі аномалії 

руху щурів ми не спостерігали у попередніх поколіннях. Аналіз даних літератури з 

цього питання вказує, що прояв гіперреактивності щуренят у такому віці може бути 

наслідком тривалої дії Ge цитрату на центральну нервову систему [27, 276, 647]. 

Доведено, що цей мікроелемент, за рахунок особливої своєї будови, бере участь у 

транспортуванні О2 до тканин, попереджуючи розвиток гіпоксії в органах, найбільш 

чутливих до неї, зокрема в центральній нервовій системі [27, 276]. 

З аналізу літератури відомо про статеві відмінності поведінки та активності 

мишей у тесті «відкрите поле». Встановлено, що самиці мишей є більш активними, 

ніж самці, а також відчуття тривоги у них фізіологічно менше виражене [364]. 

Багато речовин, які використовуються як субстанція для лікарських засобів має 

різний вплив на самців і самиць, що слід враховувати в доклінічних дослідженнях 

[288]. 

Аналіз прояву окремих поведінкових елементів у тесті «відкрите поле» на 40 
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добу росту і розвитку різностатевих особин за впливу малої і великої доз Ge цитрату 

дало можливість виявити різницю в орієнтувально-пізнавальній, руховій та 

емоційній активності щуренят покоління F2 та F3. 

Проведення тесту «відкрите поле» дало можливість вивчити поведінку щурів, 

оцінюючи вираженість і динаміку окремих її елементів, рівень емоційно-

поведінкової реактивності, етапи пізнавальної та захисної поведінки тварин, 

симптоми неврологічного дефіциту, локомоторну стереотипію, на що вказують дані 

літератури [18, 96, 176, 220].  

Дослідження індивідуально-типологічних особливостей поведінки щурів обох 

поколінь за умов впливу Ge цитрату, виявили певні закономірності та тенденції 

різниць показників щодо інтактних тварин, а також статевих відмінностей, які 

проявляються по різному у кожному поколінні.  

Аналіз поведінки щурів у тесті «відкрите поле» за показником «кількість 

пересічень» характеризує загальний рівень активації рухових рефлексів. У самиць 

покоління F3 за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. , встановлено високий рівень їх 

локомоторної активності. Статистично вірогідна різниця даних показників 

відзначена щодо тварин контрольної групи і щодо результатів, які отримані при 

дослідженні самців. Слід зазначити, що у поколінні F2 тенденція до збільшення 

локомоторної активності відзначена лише за впливу меншої дози Ge - 10 мкг/кг м. т. 

У решти дослідних тварин прослідковується тенденція до зменшення числа 

перетнутих квадратів. Одностайної думки щодо інтерпретації цього показника також 

немає. Одні учені вважають, що збільшення загальної інтенсивності локомоції 

вказує на зниження реакції тривожності тварин у незвичному середовищі [96], інші 

вбачають у цьому сповільнену редукцію страху та зниження здатності тварин 

адаптуватися до незвичайних умов існування [71]. Деякі вчені пояснюють ці 

розбіжності в трактуванні локомоторної активності особини тим, що за переміщення 

тварин у незвичну для них обстановку вони можуть керуватися двома абсолютно 

різними мотиваціями: уникнення або дослідження нової території [117]. 

Застосований факторний аналіз спонтанної поведінки особин, зокрема 

дослідження тваринами отворів у підлозі «відкритого поля», показав, що у поколінні 
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F2 за дії Ge у дозі 10 мкг/кг м. т. у обох статей щурів встановлено тенденцію до 

збільшення числа досліджених тваринами отворів, а за впливу Ge у дозі 20 мкг/кг 

м. т. – зменшення. Найбільша доза Ge цитрату – (Ge 200 мкг/кг м. т.), сприяла 

незначному підвищенню цього показника у самців і зниженню – у самиць. У 

поколінні F3 за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т. як самці, так і самиці мають вищий у 2 

рази рівень пошукової активності щодо інтактних тварин. Слід зазначити, що самиці 

поводили себе активніше. Всі результати мають статистично вірогідне 

підтвердження. Дослідження отворів у підлозі розглядається як залучення уваги до 

конкретного, такого що має біологічне значення об’єкта. Кількість обстежених 

отворів характеризує пізнавальну активність щурів, що встановлено у низці 

публікацій [217]. 

Збільшення кількості обстежених отворів, означає зниження тривожного стану. 

Також встановлено, що зменшення кількості отворів, досліджених тваринами, а 

також часу, що витрачається на їх дослідження, вказує на пригнічення ЦНС, тобто 

проявляється седативний ефект досліджуваної речовини, а особливо коли це 

супроводжується зменшенням локомоції тварин [380]. 

Так, у самиць покоління F2, за впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. , число реакцій 

грумінгу є нижчим від тварин контрольної групи, і ця різниця має статистично-

вірогідне підтвердження. Тварини інших дослідних груп, як самиці так і самці, 

демонструють лише тенденцію до зниження щодо інтактних тварин частоти актів 

грумінгу. Також встановлено незначні дозозалежні відмінності показників 

вищезазначеного тесту між тваринами аналогічних за дозуванням дослідних груп 

різної статі. 

У поколінні F3 аналіз результатів рівня грумінгу вказує на статистично 

вірогідно низьку активність всіх дослідних тварин. Низьке число актів цього 

поведінкового рефлексу відбувалося на тлі збільшення їх тривалості.  

Щури дослідних груп надають більшу перевагу вичісуванню свого тіла, 

порівняно з переміщенням у просторі. У щурів грумінг – це складна і етологічно 

багата поведінка, чутлива до стресу та різних генетичних і фізіологічних 

маніпуляцій, що змінюють їх загальну активність [266]. 
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 На сьогодні інтерпретація цього показника є неоднозначною . Так, зазначені 

дії можуть бути наслідком як високої (реакція заміщення), так і низької («справжня» 

гігієнічна поведінка) тривожності [96]. Крім прямої біологічної функції, у щурів 

грумінг є специфічною загальновизнаною поведінковою реакцією на стрес [219]. 

Ще одним з тестів, що використовується для визначення дії речовин як 

стимуляторів ЦНС, або як депресантів є вертикальна рухова активність тварин [253]. 

Ця активність гризунів є збудливими формами поведінки і вказує на їх пізнавальні 

здібності [416]. Дані літератури вказують, що така поведінка використовується 

гризунами в якості стратегії виживання у період адаптації та акліматизації до нового 

середовища [292]. 

Отже, вертикальна активність, така як кламбінг і рерінг, що мають важливе 

значення в оцінці психодинамічного профілю тварин, забезпечили об'єктивну 

характеристику впливу Ge цитрату в різних дозах на адаптаційну здатність щурів.  

Кламбінг вважається матрицею збудженого стану [235]. У поколінні F2 у 

тварин всіх дослідних груп обох статей показник цього поведінкового тесту був 

вищим від його значення у інтактних щурів. Слід зазначити, що особливо високу 

частоту кламбінгу спостерігали у самців всіх дослідних груп, за впливу Ge у дозах 

10, 20 та 200 мкг/кг м. т. 

Щодо рерінгу, як ще одного тесту рухової та пізнавальної активності щурів, то 

зменшення його рівня встановлено у тварин обох статей за дії Ge у дозі 10 мкг/кг 

м. т. та підвищення – за дії Ge у дозах 20 і 200 мкг/кг м. т., однак результати не 

мають статистично вірогідного підтвердження.  

У поколінні F3, за дії Ge у дозі 20 мкг/кг м. т., у самиць і самців встановлено 

тенденцію до вищого від контролю рівня кламбінгу та нижчого рерінгу. Встановлено 

статистично вірогідно вище число актів кламбінгу для самиць порівняно з самцями 

тієї ж групи. За впливу Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. вірогідних статевих різниць цього 

показника щодо контролю не виявлено.  

У літературі відсутнє однозначне трактування результатів кламбінгу і рерінгу: 

одні вчені високий їх рівень розцінюють як підвищення тривожності, і це виступає 

як приклад оборонної мотивації [235]. Інші вважають що їх рівень є обернено 
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пропорційним до рівня тривожності особини [58, 96].  

Модель «відкритого поля» дозволила дослідити емоційні реакції тварин 

шляхом підрахунку числа фекальних болюсів під час проведення тестувань, що 

використовували у своїх дослідженнях інші автори [18, 96, 176]. Вважають, що акт 

дефекації є показником рівня збудження вегетативної системи та емоційної 

реактивності тварин, а зростання кількості фекальних болюсів свідчить про високу 

тривожність індивідуумів у незвичних умовах [18, 504].  

У самиць дослідних груп покоління F2 не встановлено статистично вірогідних 

різниць числа болюсів від такого ж показника у інтактних тварин. У самців за 

впливу нижчих доз сполуки Ge: 10, 20 мкг/кг м. т., встановлено не вірогідне, однак 

доволі значущо більше (у 4,2–4,6 раза) число болюсів, ніж у тварин контрольної 

групи. Дія Ge у дозі 200 мкг/кг м. т. сприяла збільшенню вищезазначеного показника 

у 2,4 раза. 

Відсутність актів дефекації у самців і самиць контрольних груп у поколінні F3 

та наявність таких у тварин дослідних груп може свідчити про підвищення 

тривожності тварин та вегетативний дисбаланс за впливу Ge цитрату. Також 

встановлено статистично вірогідну різницю у числі болюсів між самицями і 

самцями, де вегетативні реакції самців мали вищі показники.  

За даними літератури в тесті «відкрите поле» проведено дослідження впливу 

на організм щурів інших германієвмісних сполук: гермацит (C12H30O24GeMg 

Біс(цитрато)германат магнію) та геркоцит (C12H26O22GeCo Біс(цитрато)германат Сo). 

Аналіз їх результатів виявив дозозалежну депримуючу нейротропну дію обох сполук 

(1/80>1/110 LD50), однак достовірний депримуючий ефект визначено у період 

застосування геркоциту (1/110 LD50). За динамікою розвитку та силою 

гіполокомоторного ефекту біологічно активні речовини розташовувалися таким 

чином: геркоцит > гермацит [119]. 

У цілому, отримані результати дозволяють зробити висновок про те, що Ge 

цитрат має виражений вплив на поведінку тварин у заданих умовах експерименту. 

Не залежно від діаметрально протилежних уявлень окремих учених щодо 

інтерпретації тих чи інших результатів, отримані дані проведених досліджень 
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вказують на відмінне від інтактних тварин формування адаптивних реакцій 

новонароджених особин до зовнішнього середовища, а також інший психо-

емоційний стан за впливу Ge цитрату в різних дозах і дія сполуки залежить не тільки 

від дози, а й має виражені статеві відмінності, що по різному проявляються в тварин 

кожного з досліджуваних поколінь.  

І є важливим мікроелементом для функціонування більшості систем і органів, 

який використовується щитоподібною залозою для вироблення тиреоїдних гормонів, 

що регулюють обмін речовин, впливають на ріст і розвиток організму. 

У нашому експерименті, проведеному на щурах, вірогідних різниць приросту 

маси їх тіла за впливу обох доз І: 24 та 240 мкг/кг. м. т. І цитрату не встановлено, 

хоча є певна тенденція динаміки щодо більших їх значень у тварин дослідних груп.  

Аналогічна дія І була встановлена у дослідженнях інших вчених, присвячених 

вивченню субхронічної токсичності І у щурів, за впливу 1, 3, 10 і 100 мг І /л або 

йодиду (у вигляді Nal) з водою протягом 100 днів. Встановлено відсутність впливу 

досліджуваних концентрацій І на масу тіла, а також на масу мозку і серця у щурів 

обох статей та масу тестикулів у щурів-самців. Не встановлено зміни у маси нирок і 

печінки, пов'язані з застосуванням йодовмісної сполуки [598]. 

Результати дослідження показників маси внутрішніх органів та їх коефіцієнтів 

мас у щурів, за впливу досліджуваних доз І цитрату, вказують на вірогідні різниці 

між контрольною і дослідними групами в показниках селезінки. У тварин I і II 

дослідних груп встановлено нижче значення маси цього органу на 40,5 та 32,6 % та 

коефіцієнтів її маси на 41,9 та 38,7 % відповідно. Це може вказувати на інгібуючу 

дію досліджуваних доз І цитрату на ріст і розвиток, а можливо і будову цього органу. 

Відомо, що за надходження в надлишковій кількості, І пригнічує функції клітин 

імунної системи тварин [3]. Підтвердженням цього є результати досліджень про 

підвищену чутливість до вмісту І та дії тиреоїдних гормонів ензимів, що каталізують 

метаболічні реакції в клітинах органів лімфопоезу, в тому числі селезінки [171].  

Також варто зауважити невірогідне, однак досить значне, збільшення маси 

тимусу у щурів обох дослідних груп. Фізіологічно закономірною є вікова інволюція 

тимусу у тварин як контрольної, так і дослідних груп. Однак надходження різних доз 
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І цитрату спричиняє тенденцію до вищої метаболічної та проліферативної 

активності цього органу у тварин дослідних груп. З літературних джерел відомо, що 

клітини тимусу є метаболічно чутливими до рівня І та тиреоїдних гормонів [3, 272].  

За впливу щурам І цитрату у комплексі з Se та S, за аналогічних термінів і умов 

проведення досліду, встановлено позитивний вплив комплексного поєднання цих 

мікроелементів на інтенсивність росту тварин. Зокрема І у дозі 2,4 мкг /кг. м. т. 

вірогідна різниця щодо контролю була на 10 і 20 добу росту і розвитку тварин, за 

впливу більших доз І: 24 мкг/кг. м. т. – на 10 добу, та 240 мкг/кг. м. т. – на 20 добу, 

однак у тварин цих груп тенденцію до збільшення маси тіла спостерігали протягом 

всього часу проведення досліду. Найбільша доза І у досліджуваній речовині (2400 

мкг/кг. м. т.) - вірогідно знижувала показники маси тіла щурів вже на 10 добу його 

застосування, і на кінець експерименту (на 40 добу) вона була на 63 % нижча від 

інтактних тварин. У дослідженнях інших вчених встановлено, що максимально 

переносима доза І, 2000 мг/кг м. т., з йодовмісного препарату «Повидон-йод» 

спричинила до зниження швидкості набору маси тіла у самців і самок щурів [439]. 

Також в літературі є дані, що рівень Т 3 у сироватці крові щурів зазвичай знижується 

пропорційно ступеню втрати маси тіла [513]. 

У наших експериментах, отримані результати показників маси внутрішніх 

органів та їх коефіцієнтів мас у щурів, за впливу досліджуваних доз І цитрату у 

поєднанні з Se і S, вказують на вірогідні різниці змін у масі селезінки у тварин всіх 

дослідних груп, окрім II, де давали І у дозі 24 мкг/кг. м. т. 

Пояснення вірогідного підвищення маси тимусу у щурів за дії найнижчої дози 

I, Se, S, порівняно з контролем, на тлі відсутності різниць маси та коефіцієнтів маси 

цього органу у тварин решти дослідних груп, вимагає окремого експериментального 

дослідження. 

У тварин IV групи, за впливу найвищої досліджуваної дози І, 2400 мкг /кг. м. т., 

встановлено нижчі показники маси всіх досліджених органів з вірогідними 

різницями щодо контролю для серця, печінки і селезінки та коефіцієнтами мас для 

легень, селезінки, нирок та тестикулів. Шкідлива дія йодидів у більшій дозі на 

розвиток окремих органів після тривалого впливу у наших дослідах підтверджується 
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впливом на тестикули щурів, що може бути пов'язано з утворенням активних форм 

кисню [308]. Дослідженнями інших вчених встановлено, що використання І у 

великих дозах, 2000 мг/ кг м. т., у формі повидон-І спричиняє значне збільшення 

маси печінки у самців і самок щурів на 26 % (p = 0,0056) і 20 % (p = 0,034) 

відповідно [439]. 

У осіб, які не схильні до аутоімунних захворювань, ефекти І різні. Дефіцит І в 

них викликає легку (фізіологічну) форму аутоімунної реактивності щитоподібної 

залози. Надлишок І стимулює розвиток тимуса. І, ймовірно, надає ці ефекти через 

втручання в різні стадії аутоімунного процесу. 

Щоденне випоювання щурам малої, 24 мкг/кг. м. т., і більшої, 240 мкг І /кг. м. т., 

дози І в І цитраті призвело до низки змін червоних і білих клітин крові. Встановлено 

значущо нижчі різниці, щодо контролю, середньої концентрації гемоглобіну в 

еритроцитах, за дії цих доз. Відомо, що І є найважливішим фізіологічним 

компонентом для синтезу гормонів щитоподібної залози [321]. В наших 

дослідженнях застосовані дози І цитрату зумовлюють тенденцію до вищого числа 

еритроцитів і рівня гемоглобіну, однак еритроцити не мають відповідного 

пропорційного наповнення гемоглобіном. 

У крові щурів обох дослідних груп на тлі вірогідного зменшення загальної 

кількості лейкоцитів, встановлено статистично значуще зменшення відносного рівня 

лімфоцитів, та тенденцію до вищого відносного вмісту гранулоцитів. У тварин цих 

дослідних груп визначено вищий рівень тромбоцитів, що вказує на 

різноспрямований вплив І цитрату на кількість червоних і білих клітин крові. 

В літературі наведені дані, що накопичення І в плазмі крові до концентрації 

4800 мкг/л-1 спостерігається інгібуючий вплив його на кількість лейкоцитів [657]. 

Недавні дослідження вказують на те, що надмірне споживання І призводить до 

лімфоцитарної недостатності [254]. Надлишок І змінює функціональний статус 

лімфоцитів і може призвести до їх дисфункції. Наголошується на цитотоксичній дії 

надлишку І на імунну функцію лімфоцитів, що може призвести до генерування та 

розвитку аутоімунних захворювань.  
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Відносний приріст гетерофілів за рахунок лімфоцитів може бути пов’язаний з 

гістологічно детермінованою інфільтрацією щитоподібної залози лімфоцитами 

[657]. 

За впливу різних доз І цитрату у суміші з цитратами Se, S проходить низка 

морфологічних змін крові у щурів. Застосування середньої (І: 24 мкг /кг. м. т.) та 

найвищої (І: 2400 мкг/кг. м. т.) дози І, Se, S цитратів спричиняє вірогідне зменшення 

середньої концентрації гемоглобіну в еритроцитах. Аналогічну картину ми 

спостерігали у тварин дослідних груп за введення окремо І цитрату.  

Щодо білих клітин крові, то у всіх дослідних групах тварин встановлено 

вірогідне збільшення відсоткового значення моноцитів, які беруть активну участь у 

захисних реакціях організму. Моноцити і макрофаги володіють широкими 

імуномодулюючими, протизапальними властивостями і активно беруть участь в 

розвитку багатьох аутоімунних захворювань [475]. Ці клітини можуть секретувати 

широкий спектр цитокінів та хемокінів, які стимулюють і залучають до пригнічення 

патологічного процесу додаткові імунні клітини [524]. За дії середньої і великих доз 

І: 24, 240 та 2400 мкг/кг. м. т. І, Se, S цитратів у щурів зменшувався відсотковий 

вміст лімфоцитів. Однак вміст в крові тромбоцитів збільшувався за застосування 

великої (І: 240 мкг /кг. м. т.) дози. Випоювання найбільшої дози І (2400 мкг /кг. м. т.) 

в комплексі І, Se, S цитратів на тлі збільшення числа лейкоцитів спричиняє у 

лейкограмі зниження частки лімфоцитів та підвищення відсоткового рівня 

моноцитів і гранулоцитів. 

Тироксин (Т4) і трийодтиронін (Т3) є основними Йод-вмісними гормонами, що 

виробляються щитоподібною залозою, і необхідні для росту, розвитку і регуляції 

метаболізму у хребетних. Захоплення йодиду опосередковується активністю 

симпортера йодиду Na (NIS) і є першим і обмежувальним етапом синтезу TГ [326]. 

Більш того, дефіцит І і дефіцит заліза часто співіснують і взаємно впливають на 

рівні один одного [321], проте експериментально не доведено наявність 

антагоністичних чи синергічних їх зв’язків. Однак дані літератури вказують, що 

недостатнє споживання І , особливо його дефіцит, може впливати на зв'язок між ТГ і 

анемією [321]. 
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Регуляція функції щитоподібної залози визначається багатьма чинниками, у т. ч., 

такими як синтез тиреотропіну, тиреоглобуліну та біодоступність І [356]. 

Випоювання щурам з водою різних доз І цитрату протягом 40 діб фізіологічно 

виражено впливало на біосинтетичну активність щитоподібної залози щурів. 

Встановлено більш виражені зміни в крові тварин, які отримували І у дозі 240 мкг/кг 

м. т. Зокрема, виявлено значне зменшення концентрації тиреоїдних гормонів вільних 

Т3 і Т4, а також тиреоглобуліну, і підвищення антитіл до тиреоглобуліну. Аналогічну 

картину, однак менш виражену, отримано і за дії І у дозі 24 мкг/кг м. т. Зокрема, 

встановлено вірогідно нижчий вміст тиреоглобуліну та встановлено тенденцію до 

нижчого рівня гормонів Т3 і Т4. Концентрація антитіл до тиреоїдної пероксидази 

вірогідно зростала у крові щурів за дії обох доз І у І цитрату – як 24, так і 240 мкг/кг 

м. т.  

 Зниження вироблення тиреоїдних гормонів щитоподібною залозою викликає 

компенсаторне підвищення рівня тиреотропіну, що спостерігаємо при первинному 

гіпотиреозі [591]. Така картина прослідковується і у наших дослідженнях. У тварин 

дослідних груп за дії І у дозі 24 мкг/кг м. т., встановлено вірогідне збільшення вмісту 

тиреотропіну, а за впливу І у дозі 240 мкг /кг маси тіла, виявлено лише тенденцію до 

збільшення цього гормону. Отже, активація гіпофізу щодо синтезу тиреотропіну 

зумовлена зниженням функції щитоподібної залози за дії І цитрату, що 

характеризувалась зменшенням вивільнення тиреоглобуліну та біосинтезу і секреції 

Т4 і Т3. Це грунтується на класичних моделях фізіології щитоподібної залози і 

регуляторних циклів зворотного зв'язку – зниження рівня циркулюючого Т4 

супроводжується збільшенням синтезу тиреотропіну [538].  

Отже, відбуваються зміни біохімічних показників метаболічної активності 

гіпофіз – тиреоїдної системи, і це особливо помітно за дії високих рівнів І . 

Надлишок цього мікроелемента призводить до зниження рівня гормонів 

щитоподібної залози, що відбивається на процесах метаболізму в організмі, оскільки 

вони відіграють важливу роль у регуляції обміну вуглеводів, ліпідів і протеїнів [272, 

477].  
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У наших експериментах встановлено зміни з боку біохімічного складу крові, 

зокрема, ліпідного обміну за обох доз І цитрату встановлена висока залежність. Так, 

обидві дози І у йодовмісній сполуці – 24 і 240 мкг/кг м. т. спричиняють вищий вміст 

холестеролу у крові тварин на тлі зменшення триацилгліцеролів. Існує тісний 

взаємозв'язок між станом тиреоїдної секреції і ліпідним обміном в організмі. 

Ліпопротеїнові ліпази, що активуються гормонами щитоподібної залози, впливають 

на механізм, який при гіпотиреозі сприяє підвищенню рівня триацилгліцеролів в 

сироватці крові [353]. За дефіциту тироксину і трийодтироніну знижується 

ліполітична активність і швидкість окиснення жирних кислот, внаслідок чого 

посилюється відкладення жиру в організмі. За цих умов у крові підвищується рівень 

фосфоліпідів, ліпопротеїдів і холестеролу [247, 242]. Гіпотиреоз також призводить 

до зниження перистальтики кишечника, що сприяє збільшенню всмоктування 

холестеролу в цьому відділі травної системи [610]. 

Необхідно зазначити, що для обох доз І властиві вірогідно вищі, щодо 

контролю, рівні в крові альбуміну. Тироксин та трийодтиронін стимулюють 

протеїнсинтезувальну функцію печінки, однак за високих концентрацій можуть 

викликати їх розщеплення. Гормони щитовидної залози стимулюють анаболізм 

білків, а у високих дозах можуть викликати їх катаболізм [Shahid MA, Ashraf MA, 

Sharma S. Physiology, Thyroid Hormone [591]. Недавнє дослідження Chang et al. 

показали значну протеїнурію, пов'язану з гіпотиреозом [309], тяжкість якої зростала 

зі збільшенням ступеня тяжкості гіпотиреозу. Однак, на теперішній час, 

правдоподібного пояснення розвитку протеїнурії при гіпотиреозі немає [686]. За 

підвищення функціональної активності щитоподібної залози у крові свиней зростав 

рівень альбумінів [654]. Однак за високого наджодження І в організмі курей-несучок 

збільшувався рівень γ-глобулінів, що автори відносять до поточної аутоімунної 

відповіді за надмірного його споживання [657]. 

Тривала стимуляція тиреотропіну може спричинити гіперпаратиреоз, що 

доказано у модельному досліді на щурах [ 541].  

У нашому експерименті випоювання птиці обох доз І цитрату, може через 

гормон тиреотропін впливати на паращитоподібну залозу, яка в свою чергу корегує 
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мінеральний обмін в організмі, зокрема підвищує вміст Ca у крові, залишаючи 

концентрацію P на рівні інтактної птиці. 

Щодо ферментативної активності, то у крові щурів, за впливу вищої дози І, 

240 мкг/кг м. т., встановлено вірогідно нижчу активність АлАТ і ЛФ та тенденцію до 

нижчої активності АсАТ. Функції печінки і щитоподібної залози тісно 

взаємопов'язані. Гормони щитоподібної залози (Т3 і Т4) необхідні для регуляції 

функції печінки, в той час як печінка, в свою чергу, бере участь в метаболізмі 

гормонів щитоподібної залози [456]. Цей орган є найбільш важливим в 

периферичному перетворенні тетрайодтироніну (Т4) в Т3 за допомогою дейодиназ 

[554]. Печінкові трансамінази: аланінамінотрансфераза і аспарататмінотрансфераза є 

індикаторами гепатоцелюлярного пошкодження Більша або менша кількість цих 

ферментів в крові вказує на збільшення або зменшення пошкодження тканин 

відповідно [560]. 

Фізіологічний рівень аспарататмінотрансферази знижується лише при нестачі 

в організмі вітаміну В6, дуже важких ураженнях печінки або значних некротичних 

процесах. Зниження активності АлАТ та АаТС встановлено і за гіпотеріозу собак 

[12]. Щодо лужної фосфатази, то більша її частина надходить в сироватку крові 

(більше 80 %) з печінки і кісток, а в невеликих кількостях з кишечника [496]. 

Основне клінічне значення лужної фосфатази в сироватці крові полягає в 

діагностиці холестатичної хвороби печінки, її підвищення присутнє при 

захворюванні холестазом [496, 712]. Щодо зниження активності лужної фосфатази у 

наших дослідженнях, то низка літературних даних вказує протилежне, зокрема, що 

за високого рівня І в раціонах, у крові підвищується активність цього ферменту [12, 

42, 706]. Однак в літературі є дані щодо нижчої активності даного фермента у людей, 

які хворіли на гіпотиреоз, порівняно з контрольною групою здорових пацієнтів 

[553], а також у собак при гіпотеріозі [12]. 

Отже, за впливу вищої дози І в організмі тварин проходять значні зміни щодо 

функціонування печінки й активності окремих ферментів. 

У крові щурів, за дії І у дозі 240 мкг/кг м. т. у І цитраті встановлено вірогідно 

нижчий рівень сечовини. Гіпотиреоз може розглядатися як одна з головних 
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захворювань нирок, або як фактор, який відображає фактичне порушення видільної 

їх функції. Змінюються гемодинаміка нирок, зокрема звужуються 

внутрішньониркові судини, збільшується опір периферичних судин, зменшується 

загальний об’єм крові і це призводить до зниження ниркового кровотоку, зміни 

секреторної функції, канальцевої резорбції і зниження швидкості клубочкової 

фільтрації [309, 335]. Зниження рівня сечовини, як азотовмісного продукту білкового 

катаболізму, якої свідчить про порушення протеїнового та азотистого обміну. Іноді 

такий результат пов'язаний із захворюванням печінки (цироз, гепатози, гепатит), яка 

не здатна знешкодити аміак і перевести його в менш токсичні сполуки. Аміак, як 

токсин накопичується і має виражено негативний вплив. Отже низький рівень 

сечовини у крові тварин за дії І у дозі 240 мкг/кг м. т. у І цитраті може свідчити про 

порушення функції печінки, що спостерігали інші дослідники [400]. 

За важких захворювань печінки креатинін сироватки є більш точною оцінкою 

функції нирок, ніж сечовина; проте рівень сечовини підвищується раніше при 

нирковій недостатності. 

Дія І цитрату у комплексі з Se і S на організм тварин прослідковується змінами 

з боку протеїнового, ліпідного, мінерального обміну та гормонального фону 

аналогічно застосуванню лише І цитрату. 

Встановлено вплив I, Se, S цитратів на біосинтетичну активність щитоподібної 

залози. У досліджуваних дозах І: 240 та 2400 мкг/кг маси тіла відбувається вірогідне 

зменшення у крові концентрації вільних тиреоїдних гормонів Т3. Необхідно 

зазначити, що у тварин обох дослідних груп встановлено високі, однак статистично 

не вірогідні, показники рівня антитіл до тиреоглобуліну на тлі близького до 

контролю рівня тиреоглобуліну.  

Однак, порівнюючи дві групи тварин, яким давали І у однакових дозах: 240 

мкг/кг м. т, одній з яких випоювали І цитрат, а іншій – його комплекс з Se і S, 

встановлено, що у останніх менше виражені відхилення у роботі щитоподібної 

залози. Це пояснюється, мабуть, введенням Se, який впливає на функцію 

щитоподібної залози перш за все тим, що він входить до складу дейодиназ, 



346 

 

ферментів, які каталізують деІ вання тироксину з утворенням більш активного, за 

впливом на метаболізм, трийодтироніну [95]. 

На ключову роль селенцистеїнового залишку в забезпеченні високої 

активності ферментів щитоподібної залози вказує зниження дейодиназ у тварин за 

дефіциту Se в їхньому раціоні [289]. 

Споживання високих доз І на фоні нестачі Se може спричиняти ушкодження 

щитоподібної залози внаслідок низької активності тиреоїдної глутатіонпероксидази 

в період стимуляції щитоподібної залози [433]. 

Також не можна відкидати позитивний вплив на функцію щитоподібної залози 

і S. Оскільки сульфуровмісні амінокислоти забезпечують життєдіяльність клітини, 

підтримують цілісність окислювально-відновного потенціалу, нейтралізують вільні 

радикали і токсичні речовини [128]. Введення метіоніну (у дозі 250 мг/кг) приводить 

до появи морфологічних ознак зростання синтетичної активності щитоподібної 

залози. Виявлено, що 21-добове введення метіоніну дорослим щурам приводило до 

збільшення відносної площі паренхіми залози, зменшення розмірів фолікулів і 

колоїду, зростання фолікулярно-колоїдного індексу та зниження індексу 

накопичення колоїду, збільшення чисельності резорбційних вакуолей у колоїді 

фолікулів, зростання кількості інтерфолікулярних острівців, зменшення відносної 

площі строми в залозі [244]. Також встановлено, що гіпотиреоз призводить до 

достовірного підвищення рівня цистеїну в сироватці крові, що є результатом 

пригнічення цистеїнсульфінатного шляху та реакцій деSвання цистеїну [525]. Також 

неорганічні сполуки S можуть служити природним джерелом для пом'якшення 

негативного впливу з високим вмістом нітратів на щитоподібну залозу раціону [278]. 

У наших експериментах вагоміші зміни у роботі щитоподібної залози 

встановлено за впливу більшої дози І, 2400 мкг/кг маси тіла, у комплексі I, Se, S 

цитратів. За цих умов окрім трийодтироніну (Т3), встановлено зменшення 

концентрації вільного тироксину (Т4) та підвищення антитіл до пероксидази. 

Викликана дисфункція щитоподібної залози в результаті впливу надлишку І може 

призвести як до гіпотиреозу, так і до гіпертиреозу [328, 451]. 
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Гіпертиреоз зумовлює надлишок гормонів щитоподібної залози, сприяє 

гіперметаболічному стану, що характеризується підвищеною витратою енергії в 

стані спокою, втратою маси тіла, зниженням рівня холестеролу, посиленням ліполізу 

і глюконеогенезу [451, 467]. І навпаки, гіпотиреоз зумовлюється зниженням рівня 

гормонів щитоподібної залози і пов'язується з гіпометаболізмом, що 

характеризується зниженням витрати енергії в стані спокою, збільшенням маси тіла, 

підвищеним рівнем холестеролу, зниженням ліполізу і глюконеогенезу [440, 451, 

467]. У наших дослідах, за впливу найбільшої досліджуваної дози І (2400 мкг/кг 

маси тіла) у комплексі I, Se, S цитратів, встановлений вторинний гіпотиреоз, що 

викликається розладами функцій гіпофіза, які в свою чергу призводять до зниження 

вироблення тиреотропного гормону і зниження рівнів Т3 та Т4 [591]. 

Щодо ліпідного обміну, то у наших дослідженнях встановлено відсутність 

вірогідної різниці, щодо контролю, показника «триацилгліцероли» за дії всіх доз 

досліджуваної речовини. За тривалої дії I, Se, S цитратів відбулось вірогідне 

підвищення вмісту холестеролу за дози І: 24 та 240 мкг /кг маси тіла. Однак у групах 

тварин, які отримували найвищу і найнижчу дозу І цей показник був на рівні 

контролю. Доведено, що гормони щитоподібної залози стимулюють як ліпогенез, так 

і ліполіз, і коли їх рівні підвищуються, то як результат активується ліполітична 

функція з втратою маси жиру [537]. У пацієнтів з гіпотиреозом підвищені рівні 

лептину (адипоцитокін), який відіграє важливу роль в регуляції енергетичного 

гомеостазу, метаболізму глюкози і ліпідів [418]. Підвищений рівень лептину у 

пацієнтів з гіпотиреозом збільшує вироблення колагену й інсулінорезистентність у 

печінці [540], що сприяє de novo ліпогенезу і порушує інгібування ліполізу в 

жировій тканині [549]. Отже, гіпотиреоз опосередковує гіперліпідемію та ожиріння. 

За нижчих досліджуваних доз І (2,4 та 24 мкг/кг маси тіла) у комплексі I, Se, S 

цитратів встановлено вірогідно нижчий рівень креатиніну, у більших дозах (240 та 

2400 мкг/кг м. т.) – лише тенденція до нижчого його рівня.  

За впливу І у дозах 24 та 2400 мкг/кг маси тіла у комплексі I, Se, S цитратів 

встановлено вірогідно вищий рівень сечовини і невірогідний – за впливу І у дозі 240 

мкг/кг маси тіла. Відомо, що існує тісний взаємозв'язок між гіпотиреозом та 
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нирковою дисфункцією [493, 686]. Як зазначалось вище, захворювання 

щитоподібної залози спричиняє зміни у функціонуванні клубочків та канальців, а 

також гомеостазі електролітів та води. За гіпотиреозу відбувається зменшення 

клубочкової фільтрації, гіпонатріемія та зміна здатності адсорбувати воду, тому 

підвищений рівень креатиніну, сечовини і сечової кислоти в сироватці крові свідчить 

про порушення ниркової здатності [612]. 

Однак при нирковій недостатності рівень сечовини підвищується раніше ніж 

креатинін, хоча останній є більш точною оцінкою функції нирок [400]. 

Найвища, доза І досліджуваної сполуки (2400 мкг/кг маси тіла) спричинила 

вірогідне підвищення у крові активності АлАт і АсАТ. Активність печінкових 

ферментів АлАт і АсАТ зазвичай використовується в якості біомаркерів токсичності 

[490]. Таким чином, ці ферменти є індикаторами ураження печінки. Отже, найвища 

застосована доза I, Se, S цитратів є шкідлива для організму щурів. Такі ж результати 

отримано іншими науковцями: за високого рівня І у птиці встановлено вищі рівні 

трансфераз [706]. 

Активність лужної фосфатази у наших експериментах була вірогідно нижчою 

за впливу всіх досліджуваних концентрацій І у комплексі I, Se, S цитратів, що було 

встановлено і за впливу І цитрату.  

Лужна фосфатаза каталізує гідроліз, вона відщеплює фосфатну групу з різних 

білків та нуклеотидів і міститься в клітинних мембранах більшості тканин тіла [496]. 

Хоча і вважають її провідним біомаркером гепатобіліарного ураження [259], однак 

інтерпретація її коливань вимагає обережності. Це пояснюється існуванням 

кишкової ізоформи цього ензиму, яка обумовлює зниження активності лужної 

фосфатази, особливо у гризунів [277], що спостерігали ми в наших дослідженнях. 

Дози І: 24 та 240 мкг/кг маси тіла у нанотехнологічному комплексі цитратів I, 

Se, S зумовили вірогідне збільшення вмісту Ca у крові, однак такий вплив ми не 

спостерігали за дії вищої і нижчої концентрацій І . За впливу І у дозі 240 мкг/кг маси 

тіла у комплексі I, Se, S цитратів проходило вірогідне зменшення концентрації P 

неорганічного у крові. 
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Останнім часом розладам функції щитоподібної залози, особливо гіпотиреозу, 

приділяється більша увага як важливій причині порушення мінерального обміну 

шляхом прямої дії ТГ на кістковий обмін, а також як одній із причин вторинного 

остеопорозу. Дослідження учених щодо стану мінерального обміну за гіпотиреозу 

показали суперечливі результати, у одних - рівень Ca та P в сироватці крові був 

низьким [605], тоді як інші спостерігали також низький рівень Ca та Mg в сироватці 

крові, однак встановили підвищення рівня P [264]. 

В літературі подані твердження, що вільний Т3 підвищує реабсорбцію 

ниркового фосфату та збільшує концентрацію фосфатів у сироватці крові у щурів 

[264].  

  У нашому експерименті, порівнюючи фізіолого-біохімічні процеси, що 

відбувалися в організмі за впливу щурам різних доз І цитрату окремо, а також у 

комплексі I, Se, S цитратів, можна стверджувати про відмінності у метаболізмі 

протеїнів, ліпідів, макро-мікроелементів та гормонального фону. Введення у раціон 

тварин окрім І цитрату, додаткових компонентів, таких як Se і S зумовлювало 

згладжуючий ефект негативного впливу високих доз І на функцію щитоподібної 

залози. 

Випоювання птиці з водою I, Se, S цитратів, одним з яких для згодовування 

використовували кокцидіостатик «Кокцисан», згідно з загальноприйнятою 

технологією вирощування курчат-бройлерів, а іншим – не вводили його в комбікорм 

протягом всього технологічного циклу, по різному впливало на інтенсивність росту 

птиці, білковий, ліпідний, мінеральний обмін та гормональний фон організму. 

Вірогідне підвищення маси тіла курчат, крім дії I у концентрації 30 мкг /л – 

тенденція, у перші сім днів росту і розвитку встановлено у тих групах птиці, яким, 

разом з випоюванням I, Se, S цитратів, давали до комбікорму кокцидіостатик, однак 

у птиці яким не давали кокцидіостатик такої закономірності не виявлено. 

Підвищення маси тіла у курчат-бройлерів у період вилучення з раціону 

кокцидіостатика встановлено за впливу I у концентраціях 5 мкг/л впродовж 42 і 48 

діб та 30 мкг/л – на 48 добу, що підтверджують вірогідні їх різниці між дослідними 

та контрольною групами. 
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І, що присутній у досліджуваній сполуці цитратів елементів може 

використовуватися для синтезу гормонів щитоподібної залози, зокрема тироксину 

(Т4) і трийодтироніну (Т3) [305]. 

Результати досліджень інших вчених показали, що додавання йодиду К в 

раціон курчат-бройлерів в дозі 5 мг I /кг жоден з показників продуктивності 

(споживання корму, приріст маси тіла і коефіцієнт конверсії корму) не залежав від 

рівня і тривалості його споживання. Однак мав вплив на відносний приріст маси тіла 

у період відгодівлі з 25 до 42 доби (фініш) [288]. 

У наших дослідженнях вірогідно найнижчу масу тіла курчат встановлено на 

14–35 доби росту за дії I у концентрації 20 мкг/л, що може свідчити про відсутність 

прямої дозової залежності впливу I, Se, S цитратів у застосованому співвідношенні 

цих елементів на приріст маси тіла курчат-бройлерів. 

 У птиці дослідних груп за дії I у концентраціях 5 та 30 мкг/л встановлено 

вірогідно вищі показники маси серця та тимусу (за дії 30 мкг/л – тенденція). Однак 

щодо печінки, то за впливу I у концентрації 5 мкг/л – маса органу була вірогідно 

вищою, щодо контролю, а за дії 30 мкг/л – коефіцієнт маси органу встановлено 

нижчим. Зазначений показник був також меншим у групах птиці за впливу I у 

концентраціях 10 і 40 мкг/л. Характерно, що у групі курчат, які показали найнижчі 

результати щодо приросту маси тіла, вірогідних різниць маси внутрішніх органів та 

їх коефіцієнтів щодо інтактної птиці не встановлено. 

 У курчат, яким давали I, Se, S цитрат і в кормі був відсутній кокцидіостатик 

протягом всього технологічного циклу, зміни маси внутрішніх органів та їх 

коефіцієнтів було встановлено за нижчої концентрації – 10 мкг I/л. Зокрема. 

вірогідно нижчими були маса серця та коефіцієнт маси селезінки. Дані показники за 

впливу I у концентрації 40 мкг/л відповідали показникам контрольної групи птиці. 

Отже, можна вважати, що збільшення маси тіла курчат дослідних груп 

зумовлюють внесені до питної води у відповідних дозах елементи, що 

підтверджується також літературними даними за введення до раціону Se, I, S і 

сірковмісних амінокислот. Зокрема, дослідженнями встановлено позитивний вплив 

селеновмісних кормових добавок на збільшення маси тіла і зменшення смертності 
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свійської птиці [279]. З літературних джерел відомо, що мікроелемент І, доданий в 

питну воду з розрахунку 2 проміле, значно поліпшував прирости птиці після 4-

тижневого віку [623]. Новіші дані літератури вказують, що за введення в комбікорм 

органічної форми І ОМЕК-J в кількості до 120 мг/т збільшується жива маса курчат-

бройлерів [60]. Також дослідженнями інших вчених встановлено позитивний вплив 

дозування І до раціону на збільшення приростів у курчат-бройлерів [34,145]. Однак є 

дані, що тривале введення високих доз препаратів І може викликати появу у тварин 

антитиреоїдного ефекту. Проте видова чутливість тварин до високих доз І різна. 

Вплив надлишку І на організм тварин і людини пов'язано з ефектом Вольфа-Чайкова, 

що полягає в короткочасному зниженні рівня гормонів щитоподібної залози, а 

вживання йодовмісної добавки на основі олії не мало позитивного впливу на приріст 

курчат-бройлерів [270]. 

Низкою досліджень інших вчених отримано позитивні результати щодо 

збільшення приростів у курчат-бройлерів за внесення в раціон S, ще одного із тьох 

мікроелементів, які використано в цитратній сполуці [365, 715]. 

Доза ефективного використання цього мікроелемента для поліпшення приросту 

маси тіла і коефіцієнта конверсії корму у курчат-бройлерів є 2 або 3 г/кг корму, що 

внесений в основний раціон [545]. 

 Випоювання птиці впродовж перших 35 діб вирощування I у концентраціях 5, 

10, 20, 30, 40 мкг/л, у формі комплексу I, Se, S цитратів, синтезованого методом 

нанотехнології, на тлі внесення до комбікорму кокцидіостатика «Кокцисан», 

зумовлює зменшення показника гематокриту за дії I у концентрації 40 мкг/л. Це 

може вказувати на інгібуючий вплив цієї дози I, Se, S цитратів на надходження 

еритроцитів у периферичну кров на тлі впливу кокцидіостатика. Хоча порівнюючи 

контрольні групи птиці одній з яких з кормами вносили кокцидіостатик, іншій не 

вносили його протягом всього технологічного циклу, на 35 добу росту і розвитку 

також встановлено більш низький показник гематокритної величини у курчат-

бройлерів без кокцидіостатика. 

Порівнюючи групи птиці, яким давали аналогічні дози І , одним, з внесенням 

кокцидіостатика іншим, без нього протягом всього циклу вирощування курчат-
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бройлерів, то на 35 добу росту і розвитку встановлено більш високий рівень 

гемоглобіну у курчат-бройлерів, які вживали корм без кокцидіостатика. Вірогідно 

вища різниця щодо інтактної птиці у відносному рівні моноцитів є у групі курчат-

бройлерів за впливу I у концентрації 40 мкг/л у комплексі I, Se, S цитратів. Нижча 

концентрація I (10 мкг/л) у комплексі I, Se, S цитратів не викликала вірогідних змін 

величин червоних і білих клітин крові як щодо інтактної птиці, так і щодо птиці, 

якій згодовували з кормом «Кокцисан». 

Порівнюючи дві контрольні групи курчат-бройлерів на 48 добу росту і 

розвитку встановлено, що показники гематологічного профілю за величиною 

гематокриту і вмісту гемоглобіну є вищими у птиці контрольної групи, якій 

протягом всього технологічного циклу не давали кокцидіостатика. Це вказує на 

інгібуючу роль останнього у гемопоезі птиці .  

Продовження дії I, Se, S цитратів у застосованих дозах на організм курчат-

бройлерів, яким з фінішного комбікорму, за 12 діб до забою, вилучили «Кокцисан», 

стимулювало гемопоетичну функцію. На це вказують отримані результати 

дослідження крові на 48 добу технологічного циклу. Встановлено підвищення 

показника гематокриту да дії I у концентраціях 5 і 40 мкг/л, кількості еритроцитів (I 

у концентраціях 20, 30 і 40 мкг/л) і вмісту гемоглобіну (I у концентраціях 20 і 40 

мкг/л) в крові курчат-бройлерів.  

Гормони щитоподібної залози, що містять І, відіграють вирішальну роль в 

регуляції кровотворення [721], зокрема мають прямий вплив на проліферацію 

попередників еритроїдів і стимулюють еритропоез кісткового мозку. Крім того, 

гормони щитоподібної залози також стимулюють еритропоез, збільшуючи експресію 

мРНК еритропоетину в нирках і його продукцію [370, 721]. З літературних джерел 

відомо, що дисфункція щитоподібної залози, включаючи гіпотиреоз/гіпертиреоз 

може впливати на гематологічні параметри, такі як число еритроцитів, гематокриту, 

а також рівень гемоглобіну [12]. 

Щодо білої крові, то за дії I у концентраціях 20 і 30 мкг/л зменшувалася 

кількість лейкоцитів. За впливу I у концентрації 30 мкг/л відносний рівень 

лімфоцитів знизився на тлі збільшення псевдоеозинофілів. Дія I, Se, S цитратів у 
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концентрації I - 10 мкг I/л на організм птиці без введення до фінішного комбікорму 

«Кокцисану» призводить до зміни величин білої крові: збільшується відносний 

рівень лімфоцитів і зменшується – псевдоеозинофілов.  

У курчат-бройлерів, яким не згодовували з кормом «Кокцісан» на 45 добу 

росту і розвитку встановлено вірогідні зміни у рівні гемоглобіну зі зменшенням 

щодо відповідної контрольної групи за дії I у концентрації 10 мкг/л. За впливу I у 

концентрації 40 мкг/л у комплексі I, Se, S цитратів у групі курчат-бройлерів без 

застосування кокцидіостатика, встановлено нижчий відносний вміст моноцитів. 

Випоювання курчатам-бройлерам I, Se, S цитратів у різних дозах у період 

застосування кокцидіостатика відповідно до технології вирощування чи без його 

внесення в комбікорм протягом всього відгодівельного циклу, викликали міжгрупові 

відмінності вмісту І у крові птиці. У всіх дослідних групах курчат бройлерів його 

концентрація в крові була вища, ніж у інтактної птиці. Прослідковується 

дозозалежна особливість впливу I, Se, S цитратів, однак у групах птиці за 

згодовування кокцидіостатика з комбікормом, доза І є вищою майже у 2 рази щодо 

курчат, яким не давали кокцидіостатика. За даними літератури [486]. у період 

надмірного споживання І у всіх видів птиці спостерігається тимчасове підвищення 

концентрації І в плазмі крові і це є закономірним. Однак суттєвого впливу I, Se, S 

цитратів на вміст гормонів щитоподібної залози у крові не встановлено. 

Рівень вільного Т3 у сироватці крові курчат всіх дослідних груп не мала 

вірогідної різниці щодо контролю, окрім нижчого рівня його за концентрації 30 мкг 

І/л. Необхідно зауважити, що у дослідних груп птиці, яким не давали 

кокцидіостатика, показники рівня цього гормону більш наближені до показників 

інтактної птиці, ніж у тих, яким згодовували кокцидіостатик. 

Встановлено незначні міжгрупові відмінності вмісту у сироватці крові 

тиреоглобуліну. За найнижчої концентрації І (5 мкг І/л) у сполуці I, Se, S цитратів, та 

внесення кокцидіостатика в комбікорм, виявлено вищий рівень цього гормону, а 

також антитіл до нього. У дозі І - 10 мкг/л, за умов застосування кокцидіостатика, у 

крові птиці відсутні будь-які зміни досліджених показників, що характеризують 

роботу щитоподібної залози. Однак у птиці дослідних груп без кокцидіостатика 
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встановлено вірогідно вищий рівень антитіл до тиреоглобуліну.  

Концентрація I - 30 мкг/л поряд зі зменшенням рівня вільного Т3, що 

зазначалось вище, викликала збільшення в крові рівня тиреоглобуліну. Відмінності у 

показниках за впливу I у концентрації 40 мкг/л між двома групами курчат-бройлерів, 

яким давали і не давали «Кокцисан», полягають у вірогідному збільшенні вмісту в 

крові тиреоглобуліну у курчат, яким не згодовували кокцидіостатик. 

Рівень тиреоглобуліну в крові вказує на індивідуальний йодний статус 

організму [512] і є першим, найбільш чутливим і специфічним маркером. Він 

дозволяє оцінити функціональну активність щитоподібної залози і виявити 

порушення ще на стадії початкових змін, тобто в фазі компенсації, коли рівень 

тиреотропіну і вільних гормонів Т3 і Т4 в крові знаходиться в межах норми. 

Однак рівень тиреоглобуліну в крові різко зростає за наявності йодного 

дефіциту і розвитку зобу [139]. У нашому експерименті за надходження в організм 

надлишкових кількостей І (40 мкг/л) швидше всього у щурів розвивався ефект 

Вольфа-Чайкоффа [695].  

Учені спостерігали тимчасове зниження (триваюче ~ 24 години) синтезу 

гормонів щитоподібної залози у щурів, які зазнали впливу високих кількостей 

йодиду, що вводилися внутрішньочеревно. Механізм гострого ефекту Вольфа - 

Чайкоффа до кінця не вивчений, але він частково пояснюється утворенням в 

щитоподібній залозі декількох речовин, що пригнічують активність тироїдної 

пероксидази, зокрема йодолактонів, йодальдегідів і/або йодоліпідів [483]. 

В дослідних групах курей (I у концентраціях: 5 мкг/л (з к/с), 30 мкг/л (з к/с), 40 

мкг/л (без к/с)) встановлено збільшення вмісту тиреоглобуліну. За разового введення 

йодовмісної сполуки мали б включитись адаптогенні механізми і зниження 

вироблення гормонів щитоподібної залози носили б тимчасовий характер. Однак у 

наших дослідженнях проходила довготривала дія на щитоподібну залозу різних 

концентрацій йодовмісного комплексі. Тому створився, очевидно, підвищений ризик 

нездатності організму птиці адаптуватися до гострого ефекту Вольфа-Чайкоффа, а 

вищий рівень антитіл до тиреоглобуліну, за впливу I у концентраціях: 5 мкг/л (з к/с) 

та 10 мкг/л (без к/с) у комплексі I, Se, S цитратів, засвідчує, що дані дози І можуть 
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провокувати утворення аутоімунних тиреопатій [257]. 

Функціональні зміни в роботі щитоподібної залози призводять до періодичних 

коливань обміну вуглеводів, ліпідів і протеїнів в організмі птиці дослідних груп. За 

тривалого застосування I, Se, S цитратів на 35 добу росту і розвитку курчат-

бройлерів, не встановлено вірогідних змін біохімічних показників у сироватці крові 

птиці, що отримувала різні дози досліджуваної сполуки без застосування 

кокцидіостатика. Однак за наявності кокцидіостатика у раціоні, виявлено вірогідне 

зростання вмісту триацилгліцеролів (у дозах І: 10, 20, 30 і 40 мкг/л) та холестеролу ( 

у дозах: І 5, 10 і 40 мкг/л ).  

Гормони щитоподібної залози стимулюють як ліпогенез, так і ліполіз. [538]. 

Ліпопротеїнові ліпази, які активуються гормонами щитоподібної залози, впливають 

на регуляторний механізм, що може сприяти підвищенню рівня триацилгліцеролів в 

сироватці крові при гіпотиреозі [353]. Механізм дії тиреоїдних гормонів включає 

пряму регуляцію швидкості транскрипції ліпогенного і окислювальних генів, що 

беруть участь у метаболізмі ліпідів печінки [613]. Літературні дані демонструють 

вплив надлишку І на гіперхолестеринемічні ефекти, що залежать від його дози і 

тривалості впливу. На молекулярному рівні виявлено дозозалежне послаблення 

експресії печінкового рецептора ліпопротеїнів низької щільності і β1 рецептора 

тиреоїдного гормону паралельно зі зміною рівня холестеролу в сироватці [723]. За 

надмірного споживання І у всіх видів птиці спостерігається тимчасове підвищення 

концентрації в плазмі холестеролу [486]. Також відомо, що гіпотиреоз часто 

супроводжується підвищеною концентрацією холестеролу в плазмі крові. Тиреоїдні 

гормони збільшують кліренс холестеролу, тому що, стимулюючи синтез ендогенного 

холестеролу, вони суттево збільшують поглинання і виведення його печінкою у 

вигляді жовчних кислот [599].  

Отже, у нашому експерименті, за впливу різних доз І у комплексі з Se і S 

відбувається порушення фізіологічного ліпідного балансу, що призводить до 

зростання вмісту триацилгліцеролів в сироватці крові курей, а також до вищого 

рівня холестеролу.  

За впливу I у концентрації 5, 10 і 40 мкг/л у комплексі I, Se, S цитратів, за 
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наявності кокцидіостатика, встановлено вірогідне збільшення в крові рівня 

альбуміну. Гормони щитоподібної залози стимулюють анаболізм білків, проте у 

високих дозах можуть викликати їх катаболізм [591]. Гіпотиреоз повязують 

протеїнурією [309], однак пояснення розвитку протеїнурії при гіпотиреозі немає 

[686]. 

Не вироблено фізіологічного пояснення вірогідного зменшення вмісту 

креатиніну у крові птиці, що встановлено за умов застосування кокцидіостатика в 

дозах I у концентраціях 10 і 40 мкг/л у комплексі I, Se, S цитратів. Дослідження 

останніх років показали зв'язок між гіпотиреозом і підвищеним рівнем креатиніну в 

сироватці крові, що виникає швидше за все внаслідок міопатій. причини яких 

нез’ясовані [703]. Низка учених вважають, що гіпотиреоз пов'язаний з патологіями 

клубочків у нирках, такими як мембранозна гломерулопатія, хвороба мінімальних 

змін («ліпоїдний нефроз») і мембранопроліферативний гломерулонефрит [493]. 

У дослідних групах курчат-бройлерів за дії I у концентрації 5 мкг/л у 

комплексі І, Se, S цитратів встановлено вищу активність трансфераз – АлАТ та АсАТ 

і зміни останньої мають статистично вірогідне підтвердження. Відомо, що вміст й 

активність ферментів AсAT і AлAT в крові прямо пов'язані з пошкодженням тканин 

[560]. AлАT знаходиться в цитоплазмі гепатоцитів, де переносить аміногрупи, в той 

час як основним місцем знаходження AсАT є мітохондрії. Запалення і некроз, 

викликані пошкодженням гепатоцитів, можуть привести до збільшення проникності 

клітинних мембран. Ферменти AсAT і AлAT потрапляють в рідини організму через 

клітинну мембрану і, отже, їх рівень в крові збільшується за умов порушення 

проникності таких мембран [398]. Таким чином, ферменти AсAT і AлAT є 

індикаторами ураження гепатоцитів печінки. Однак необхідно зазначити, що у птиці 

всіх дослідних груп за впливу І, Se, S цитратів виявлено тенденцію до вищого рівня 

активності досліджених трансфераз, що більше виражено для I у концентрації 5 

мкг/л. Характерно, що на 48 добу технологічного циклу вирощування курчат-

бройлерів, у період виключення з комбікорму кокцидіостатика, у птиці якій 

згодовували його до 35 доби, не встановлено змін біохімічних показників крові за дії 

I у концентрації 5 мкг/л у комплексі I, Se, S цитратів. Однак вищі дози І призводили 
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до змін показників обміну ліпідів, білків і мінералів. 

Випоювання I, Se, S цитратів птиці, якій вводили до раціону кокцидіостатик, і 

I у концентрації 10 мкг/л, спричиняло вірогідне зменшення активності трансаміназ – 

АлАТ, АсАТ та рівня альбуміну. У групах птиці, якій протягом всього технологічного 

циклу не давали кокцидіостатика, за цієї дози, встановлено зміни у ліпідному обміні. 

Зокрема, на тлі тенденції до збільшення в крові рівня холестеролу відбувається 

вірогідне зниження вмісту триацилгліцеролів.  

Біохімічна картина змін у сироватці крові за дії I у концентраціях 20 і 30 мкг/л 

є однаковою. Зокрема, за цих умов значно підвищувався вміст сечовини, P, Ca, 

холестеролу, однак за дії I у концентрації 20 мкг/л встановлено також збільшення 

рівня альбуміну і ці дані мають вірогідні різниці між тваринами дослідних та 

контрольною групами.  

У цей період, на 48 добу випоювання I, Se, S цитратів, вплив найвищої 

досліджуваної концентрації І (40 мкг/л) у птиці, якій давали кокцидіостатик і в якої 

він відсутній протягом всього технологічного циклу, спричинило однакові зміни у 

крові: значне вірогідне підвищення вмісту сечовини, P та холестеролу.  

Вища концентрація сечовини у крові курчат-бройлерів дослідних груп на 48 

добу росту і розвитку може пов’язуватись з регуляторною дією I, Se, S цитратів на її 

екскрецію. Відомо, що функції щитоподібної залози тісно пов’язані з видільною 

системою нирок. Виявлена двонаправлена їх взаємодія, оскільки гормони 

щитоподібної залози нижче нормального рівня можуть впливати як на розвиток 

нирок, так і на їх фізіологію. Разом з тим доведено, що різні види ниркової 

недостатності негативно впливають на активність щитоподібної залози [335]. 

Визначено прямий зв'язок між гіпотиреозом і порушенням біохімічних маркерів 

функції нирок. Підвищення рівня сечовини, сечової кислоти і креатиніну зі 

зниженням швидкості клубочкової фільтрації спостерігаються у пацієнтів з 

гіпотериозом [453], що встановлено і в наших дослідженнях. 

Отже, аналіз одержаних результатів і співставлення їх з даними інших 

дослідників вказує на залежність впливу різних доз І у комплексі I, Se, S цитратів від 

наявності, або відсутності кокцидіостатика в раціоні птиці як щодо вмісту І у крові, 
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так і змін показників біосинтетичної функції щитоподібної залози. Це можна 

пояснити тим, що складові «Кокцисану 12 %», у якому як діюча речовина є 120 мг/г 

поліефірного іонофорного антибіотику саліноміцину Na, а також допоміжні 

компоненти: карбонат Са, сахароза, кукурудзяний крохмал [82], можуть проявляти 

певні механізми впливу на засвоєння та виведення І з організму. Це призводить до 

вищого вмісту цього мікроелемента у крові і, як наслідок, до змін функціональної 

активності щитоподібної залози. Різний рівень тиреоїдних гормонів призводить до 

відмінностей перебігу протеїнового, ліпідного та мінерального обмінів в організмі 

птиці, якій, відповідно до технології вирощування, застосували кокцидіостатик, 

іншій – не вносили його в комбікорм протягом всього циклу відгодівлі. Необхідно 

зауважити, що тривала дія високих доз І не залежить від наявності чи відсутності 

кокцидіостатика в раціоні, на що вказують біохімічні показники, отримані від птиці 

дослідної групи на 48 добу, якій давали найбільшу досліджувану концентрацію I – 

40 мкг/л. 
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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 
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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. 

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.  
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(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, 



362 

 

p<0,001). 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. 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). 
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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 %. 

 

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 
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вивченні дисципліни «Фізіологія тварин» та підготовці студентів  

з напряму «Ветеринарна медицина». 

  



365 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Авдос’єва, І. К., Пащенко, А. Г., Кушнір, В. І. (2015). Передові 

нанотехнології – альтернатива антибіотикам. Ветеринарія, 9(154), 21-23.  

2. Амбросов, И. В., Алешин, С. В., & Алимбарова, Л. М. (2015). 

Использование органических соединений германия в медицине. Разработка и 

регистрация лекарственных средств. Взято з 

http://www.pharmjournal.ru/articles/stati/ispolzovanie-organicheskihsoedinenij 

germaniya-v-medicine-n11-maj–2015. 

3. Антоняк, Г. Л., & Влізло, В. В. (2013). Біохімічна та геохімічна роль 

йоду. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 392. 

4. Аухатова, С. Н. (2006). Влияние йода на метаболические процессы в 

организме. Успехи современного естествознания, 1, 32-33.  

5. Бабенко, М. М., & Ткаченко, В. М. (2005). Вивчення можливих шляхів 

детоксикації при гострому отруєнні динітроортокрезолом і застосуванні 

координаційної сполуки Германію з нікотинамідом. Одеський медичний журнал, 

4(90), 18-20.  

6. Бандас, І. А., Криницька, І. Я., Куліцька, М. І., & Корда, М. М. (2015). 

Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині. 

Медична та клінічна хімія, 17(3), 123-129.  

7. Баран, М. М., Богатиренко, В. А., & Прибора, Н. А. (2019). Вивчення 

проблеми йододефіциту та використання йодовмісних препаратів для її вирішення. 

Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії: VI Міжнародна заочна 

науково-практична конференція молодих учених. (Ніжин, 24 квітня 2019 року), 8-11. 

8. Биць Г. О. (2010). Використання препаратів германію в профілактиці 

гастроентеритів телят. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 

12(3(45(1))), 3-6. 

9. Бігун, Ю. П. (2006). Доцільність застосування біологічних кормових 

добавок у птахівництві та їх вплив на якість продукції. Проблеми харчування, 3, 40-

42.  



366 

 

10. Білецький, Є. М., & Владикін, К. П. (2013). Линяння 

сільськогосподарської птиці. Засоби примусової линьки. Ефективне птахівництво, 

2, 38-46. 

11. Білишко, Д. В., & Руденко, К. М. та Мальчугін, Р. К. (2019). Вплив 

цитрату селену та цитрату германію на ембріотоксичність кадмію при 

комбінованому введенні у щурів. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. 

XІХ конф. студ. та мол. учених, 69-70. 

12. Бобрицька, О. М. (2012). Визначення функціональної активності 

щитоподібної залози собак біорезонансним методом. Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. 

Ґжицького, 14, 2(3), 8-12. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2012_14_2 %283 %29__4 

13. Бондаренко, В. В., Нетюхайло, & Л. Г., Аветіков, Д. С. (2012). Молекули 

середньої маси в тканинах слинних залоз при експериментальній опіковій хворобі. 

Таврический медико-биологический вестник, 15(3-1), 49-50. 

14. Борисевич, В. Б., Борисевич, Б. В., Каплуненко, В. Г., Косінов, М. В., 

Борисевич, Б. В., Сухонос, В. П., Хомин, Н. М., Волошина, Н. О., Ткаченко, С. М., 

Корж, А. В., Дорощук, В. О., Литвиненко, Д. Ю., Куліда, М. А., Борисевич, В. Б. 

(мол.), & Борисевич Ю. Б. (2009). Нанотехнологія у ветеринарній медицині. Київ: 

Ліра, 232. 

15. Борисевич, В. Б., Каплуненко, В. Г., Косінов, М. В. та ін. (2010). 

Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії. Київ: Авіценна, 416.  

16. Борисевич, В.Б., Каплуненко, В. Г., Косинов, М. В., Борисевич, Б. В., 

Сухонос, В. П., Хомин, Н. М., Телятников, А. В., Волошина, Н. О., Ткаченко, С. М., 

Дорощук, В. О., Корж, А. В., Литвиненко, Д. Ю., Кулида, М. А., Кулинич С. Н. 

Борисевич, В. Б. (мл.), Борисевич, Ю. Б., &Димичев В. А. (2012). Наноматериалы и 

нанотехнологии в ветеринарной практике Киев: Авіцена, 511. 

17. Бублій, Т. Д., & Костиренко, О. П. (2015). Експериментальне 

дослідження використання різних концентрацій лимонної кислоти в ендодонтії. 



367 

 

Актуальні проблеми сучасної медицини,15(4), 17-20. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2015_15_4_4. 

18. Буреш, Я., Бурешова, О., & Хьюстон, Дж. П. (1991). Методики и 

основные эксперименты по изучению мозга и поведения. М.: Высшая школа, 400. 

19. Бусол, В. О., & Ситнік, М. Г. (2013). Вплив споживання 

нанокарбоксилатів германію і заліза на гематологічні та біохімічні показники крові 

курчат-бройлерів. Наукові праці Південного філіалу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України: Кримський агротехнологічний 

університет. Ветеринарні науки, 151, 160-164. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkau_2013_151_28  

20. Бухтіарова, Т. А., Лук'янчук, В. Д., Сейфулліна, І. Й., Кравець, Д. С., 

Марцинко, О. Е., Літвиненко, Д. Ф., & Козир, В. А. (2017). Порівняльна 

токсикометрія гетерометалічних комплексів германію ( IV ) та 3D- металів на основі 

лимонної та винної кислот. Вісник наукових досліджень, 4, 127-132.  

21. Варбанець, О. І., Годован, В. В., Шандра, О. А., & Кащенко, О. А. (2001) 

Спосіб виявлення терапевтичної толерантності нейромодулятора природного 

походження ксигерм-1 при корекції експериментального синдрому стереотипної 

поведінки. Патент на винахід 115491.  

22. Вахрушев, А. В., Голубчиков, В. Б., & Животко, А. В. (2019). 

Механизмы действия многофункциональных (регулируемых газовых) сред на 

основе нано- и ультрадисперсных соединений Йода на патогены бактериальной и 

грибковой этиологии. Химическая физика и мезоскопия, 21(1), 115-125. 

23. Величко, В. О., Каплуненко, В. Г., Притула, З. В., Фляк, Л. І., 

Домашенко Д. І., & Тесарівська, У. І., (2018). ТУ У 10.9.-3705301-009:2014 Суміш 

кормова Мікроелементна «Гермакап», 16. 

24. Величко, В. О., Якубчак, О. М., Каплуненко, В. Г., & Авдос'єва І. К. 

(2017). Вплив препарату Гермакап на поліпшення показників якості молока-

сировини корів. НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Ін-ту 

біології тварин, 18(2), 114-122. 



368 

 

25. Видавская, А. Г., Кресюн, В. И. Сейфулина, И. И., & Щербакова, С. В. 

(2002). Фармакокинетические параметры одночастевых моделей нового 

биологически активного вещества - координационного соединения ОЭДФ с 

германием и никотинамидом. Експерементальна і клінічна медицина, 2, 25–29. 

26. Викторов, Н. А., Гуркова, Н., Гусев, А. И., Гар, Т. К., & Миронов, В. Ф. 

(1988) Синтезы германийорганических соединений на основе двуокиси германия. 

Гермацины. Металлоорганическая химия. 1, 715-716.  

27. Витамины и микроэлементы. Германий. Взято з 

http://www.eurolab.ua/vitamins/36328. 

28. Відавська А. Г. (2001). Фармакокінетика нової біологічно активної 

речовини –оксіетилендифосфотану германію з нікотиновою кислотою. Одеський 

мед. журнал, 3(65), 30–33.  

29. Владыка, А. С., Левицкий, Э. Р. Поддубная, Л. П., & Габриэлян, Н. И. 

(1987). Средние молекулы и проблема эндогенной интоксикации критических 

состояний различной этиологии. Анестезиол. и реаниматол, 2, 37—42. 

30. Влізло, В. В., Бащенко, М. І., Іскра, Р. Я. Федорук, Р. С., Жукорський, О. 

М., & Мезенцева, Л. М.. (2015) Нанотехнології та їх застосування у тваринництві й 

ветеринарній медицині. Вісник аграрної науки, 11, 5–9. 

31. Влізло, В. В., Іскра, Р. Я., & Федорук, Р. С. (2015). Нанобіотехнології. 

Сучасність та перспективи розвитку. Біологія тварин, 17(4), 18–29. 

32. Влізло, В. В., Федорук, Р. С., & Ратич, І. Б. (2012). Лабораторні методи 

досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник. Львів: 

Сполом, 764. 

33. Влізло, В. В., Федорук, Р. С., &Іскра, Р. Я. (2018). Біологічна дія 

функціональних наноматеріалів у різних видів тварин. Вісник аграрної науки, 11, 

80-86. Взято з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2018_11_13 

34. Вовкогон, А. Г., & Мерзлов, С. В. (2014). Ефективність застосування 

збагаченої Йодом біомаси вермикультури у складі комбікормів для курчат-

бройлерів. Годівля, 7(140), 8-10. 

http://www.eurolab.ua/vitamins/36328


369 

 

35. Волкова О. В., & Елецкий Ю. К. (1971). Основы гистологии с 

гистологической техникой. М.: Медицина,. - С. 272. 

36. Габриэлян, Н. И., Левицкий, Э. Р., Дмитриев., А. А. и др. (1985). 

Скрининговый метод определения средних молекул в биологических жидкостях. 

Методические рекомендации. М., 22. 

37. Головач, І. Ю. (2014). Сучасні можливості диференціальної діагностики 

залізодефіцитної анемії в медичній практиці. Ліки України. Фармакотерапія, 9, 22-

26.  

38. Грушка, Н. Г., Павлович, С. І., Кондрацька, О. А., Пількевич, Н. О, & 

Янчій Р. І. (2019). Протективна дія цитрату германію на функціональний стан 

імунокомпетентних клітин та активність нейтрофілів при запаленні, індукованому 

ліпополісахаридом. Фізіологічний журнал, 65(6), 43-50. 

39. Гуліч, М. П. Ємченко, Н. Л. Томашевська, Л. А. Харченко О. О., 

Ященко, О. В. Моісеєнко, І. Є. Ольшевська, О. Д. & Любарська, Л. С. (2016). 

Встановлення ступеню токсичності цитрату германію, отриманого за допомогою 

аквананотехнології. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІ 

міжнародної науково-практичної конференції: Наука і сучасність: виклики 

глобалізації, 1 частина, м. Київ: Центр наукових публікацій, 62-67. 

40. Гуліч, М. П., Харченко, О. О., Ємченко, Н. Л., Єрмоленко, В. П., & 

Моісеєнко, І. Є. (2014). Цитрати магнію, отримані за аквананотехнологією: хімічна 

та біологічна характеристики. Environment & Health, 4, 14-18. 

41. Гунчак, А. В., & Ратич, І. Б. (2014). Метаболічна і продуктивна дія Йоду 

на організм птиці Львів:Сполом, 155.  

42.  Гунчак, А. В., Ратич, І. Б., Гутий, Б. В., & Паскевич Г. А. (2016). 

Метаболічна дія йоду в організмі птиці за його нестачі або надлишку в раціоні. 

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Сільськогосподарські науки, 18(2), 70-

77. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuvmbcgn_2016_18_2_18 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670535:%D1%81.-%D0%B3.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670535:%D1%81.-%D0%B3.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvlnuvmbcgn_2016_18_2_18


370 

 

43. Гунчак, А. В., Ратич, І. Б., Гутий, Б. В., & Паскевич Г. А. (2016). 

Метаболічна дія Йоду в організмі птиці за його нестачі або надлишку в раціоні. 

Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 18(2 (67)), 70-76. 

44. Гунчак, В. М., & Гримак, Я. І. (2014). Йодна недостатність та корекція 

репродуктивної функції корів препаратами йоду. Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. 

С.З. Гжицького, 16(2(59(1))), 23–38. 

45. Гунчак, Р. В., & Седіло, Г. М. (2018). Динаміка морфологічних та 

біохімічних показників крові підсисних поросят за різного рівня аквацитрату йоду в 

раціонах свиноматок. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 20(84), 27-

32. 

46. Гунчак, Р. В., Седіло, H. М., & Вовк, С. О. (2016). Вміст Йоду в ґрунтах 

та зерні злаків у зоні Полісся Волині. Науковий.вісник ЛНУВМБТ ім. 

С. З. Гжицького. 18, 2, (67) 77–80.  

47. Гуньчак, О. В., & Каплуненко, В. Г. (2015). Вплив добавок германію в 

комбікорми на продуктивні якості гусенят, що вирощуються на м’ясо. Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва, 1, 156-159. 

48. Дати, Ф., & Метцманн, Э. (2007) Лабораторные тесты и клиническое 

применение. Перевод с англ. – М.: Лабора, 560.  

49. Демидович, А. П. (2019) Опыт применения лимонной кислоты 

поросятам с врожденной гипотрофией. Ученые записки учреждения образования 

Витебская Ордена Знак Почета государственная академия ветеринарной 

медицины, 55(1), 18-21.  

50. Дичок, А. З., Лесик, Я. В., & Цап, М. М. (2018). Резистентність організму 

кролів за дії сполук сульфуру. Біологія тварин, 20(3), 16-23. 

51. Дмитрук, І. В. (2005) Показники крові поросят при згодовуванні їм 

лимонної і янтарної кислот. Збірник наукових праць ВДАУ, 20, 57–59. 

52. Дмитрук, І. В. (2013). Спосіб підвищення продуктивності молодняка 

свиней Патент України на корисну модель № 83396. 

53. Дмитрук, І. В., & Суховуха, С. М. (2016). Ріст і розвиток бджолиних 

сімей при використанні органічних кислот і пробіотиків. Науковий вісник 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=717023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37312681&selid=37312686
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR


371 

 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького, 18(2-2 (67)), 85-89. 

54. Долайчук, О. П., Федорук, Р.С., & Каплуненко, В. Г. (2014). 

Фізіологічний вплив наноцитрату германію за умов його випоювання лактуючим 

самкам щурів та їх приплоду. Фізіологічний журнал, 60(3), 222. 

55. Дроник, Г. В. (2006). Застосування хелатних сполук мікроелементів у 

живленні корів. Науково-технічний бюллетень. Тваринництво ХХІ сторіччя: нові 

технології, досягнення та перспективи, 94, 132-138. 

56. ДСТУ 8219:2015 (2017). Технологічний процес вирощування курчат-

бройлерів, Загальні вимоги. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 7. 

57. ДСТУ ГОСТ 908:2006 (2006). Кислота лимонна моногідрат харчова. 

Технічні умови (ГОСТ 908-2004, IDT) Київ: Держспоживстандарт України, 17. 

Взято з http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=85518 

58. Дыбан, А. П. (1988). Раннее развитие млекопитающих. Л.: Наука, 228. 

59. Дяченко, Л. С. Сиваченко, Є. В., & Сивик Т. Л. (2018). Склад 

мікрофлори кишечнику, збереженість та продуктивність курчат-бройлерів за 

згодовування різних форм і доз підкислювала. Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва, 2(145), 14-23 doi: 10.33245/2310-9289-2018-145-2-14-23. 

60. Егоров, И., Андрианова, Е., Григорьева, Е., Воронин, С., Гуменюк, А., 

Давыдова, Д., & Воронин, Д. (2019). Органический йод в кормлении цыплят-

бройлеров. Комбикорма, 11, 60-65.  

61. Єгоров, Б. В., Левицький А. П., & Турпурова, Т. М. (2013). Вплив 

органічних кислот на засвоєння Са в годівлі сільськогосподарської птиці. Зернові 

продукти і комбікорми, 1, 27-30.  

62. Жила, М. І,. Авдос’єва, І. К., Пащенко, А. Г., Калиновська, Л. В., & 

Михалусь Г. М. (2016). Клінічні дослідження терапевтичної ефективності препарату 

гермакап на телятах. Науковий вісник Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні 

науки, 18(1(1)), С. 42-47.  

63. Жукова, Л. А., & Зориков, А. Ю. (2011). Влияние препарата «Йодис-



372 

 

концентрат» на продуктивные и воспроизводительные качества свиноматок. 

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии, 1 (1), 56-58. 

64. Журенко, О. В. (2020). Зв’язок продуктивності тварин з вмістом окремих 

макро- і мікроелементів в різних фракціях крові корів за задавання кормової добавки 

Гермацинк. НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Ін-ту 

біології тварин, 8, 73-79. 

65. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». 

Верховна Рада України. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text 

66. Залялютдинова, Л. Н., Фардиева, Р. М., & Гайнетдинова, А. Н. (2014) 

Изучение нейротропных свойств липоевой кислоты в эксперименте. Современные 

проблемы науки и образования, 6. Режим доступу: https://www.science-

education.ru/ru/issue/view?id=120  

67. Захарченко, К. В., Себа, М. В., & Каплуненко, В. Г. (2018). Імунологічні 

показники крові поросят-сисунів за використання біологічно активних препаратів. 

Наукові горизонти, 3(66), с. 15-21. 

68. Захарченко, К. В., Себа, М. В., Мартинова, М. Є., & Каплуненко, В. Г. 

(2017). Вплив біологічно активних препаратів на ріст та виживаність поросят-

сисунів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва, 271, 102–109. 

69. Ібатуллін, І. І., Павліченко, С. В., Голубєв, М. І., Позняковський, Ю. В., 

Махно, К. І. Комбікорм для каченят-бройлерів. Патент на корисну модель: u 2011 

13609.  

70. Інтерпретація показників гематологічного аналізатора. Еритроцитарні 

індекси. (2020). Взято з https://granum.ua/interpretatsiya-pokaznykiv-gematologichnogo-

analizatora-erytrotsytarni-indeksy/ . 

71. Кальян, В. В. (2007). Поведінкові реакції самиць-щурів, матері яких 

підлягали дії різних рухових режимів, в умовах відкритого поля. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Біологія, 788, 6, 134-140. 

Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhb_2007_788_6_26. 

https://www.science-education.ru/ru/issue/view?id=120
https://www.science-education.ru/ru/issue/view?id=120


373 

 

72. Каплуненко, В. Г., Авдос'єва, І. К., & Пащенко, А. Г. (2014). Реальні 

перспективи використання здобутків нанотехнологій у ветеринарній практиці НТБ 

ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин,15(4), 

252- 260. 

73. Каплуненко, В. Г., Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С. Храбко, М. І., & 

Ковальчук, І. І. (2019). ТУ У 10.9.-35291116-020:2019 Добавка мікроелементна 

кормова «Гермацит», 23. 

74. Карповський, В. І., Каплуненко, В. Г., Трокоз, В. О., Данчук, О. В., 

Криворучко, Д. І., Журенко, О. В., & Тесарівська, У. І. (2019). ТУ У 10.9.-00493706-

001:2019 Добавка мікроелементна кормова «Гермацинк». 18.  

75. Карповський, В. І., Криворучко, Д. І., & Карповський, П. В. (2013). 

Морфологічні показники крові свиней з різним тонусом автономної нервової 

системи за умов згодовування наноаквахелатів біогенних металів. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва, 188(1), 173-177. 

76. Касаткин, Н. Е. (2013). К вопросу о генезе стенки желудочно-кишечного 

тракта у цыплят «Кросс-288». Новое в морфологии и физиологии и биохимии 

домашних животных в условиях крупных ферм. Ульяновск, 26-29.  

77. Катеренчук, І. П. (2015). Клінічне тлумачення та діагностичне значення 

лабораторних показників у клініці внутрішньої медицини. Полтава, 270.  

78. Келишек, М. (2019). Очаровательный селен микроэлемент, свойства и 

источники в пище. Молекулы, 24(7), 1298.  

79. Кисців, В. О., Гунчак, А. В., Сірко, Я. М., Лісна, Б. Б., & Кирилів, Б. Я. 

(2012). Ліпідний склад тканин печінки та жовтка яєць перепелів за підвищеного 

рівня йоду в їх раціоні. НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і 

Ін-ту біології тварин, 13(1/2), 29-32. 

80. Ковальчук, І. І., & Федорук, Р. С. (2014). Мінеральний склад тканин 

медоносних бджіл за умов згодовування цитрату германію. Фізіологічний журнал, 

60, 3, 229. 



374 

 

81. Ковальчук, І. І., Кикіш, І. Б., & Каплуненко, В. Г. (2020) Вплив цитратів 

мікроелементів на репродуктивну здатність бджолиних маток, в книзі Actual 

problems of natural sciences: modern scientific discussions : Collective monograph. Riga, 

Latvia: Baltija Publishing,. 69- 92. doi: 10.30525/978-9934-26-025-4-6.ф 

82. Кокцисан 12 % гранулят. Листівка вкладка. Взято з 

https://www.krka.biz/ua/likarski-zasoby-ta-inshi-produkty/veterynarni-

produkty/koktsisan-r-12-ghranuliat/2713/ 

83. Колесникова, О. П. (1995). Механизмы иммуномодулирующего эффекта 

германийорганических соединений. Иммунология, 1, 27-31.  

84. Колосова, І. І., Майор, В. В., & Шаторна, В. Ф. (2016). Дослідження 

ембріотоксичності ацетату свинцю у поєднанні з цитратами золота, срібла та заліза 

на різних термінах вагітності щурів. Наукові доповіді Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, 7, Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_7_6.  

85. Кондрасій, Л. А., Якубчак, О. М., Малюк, М. О., & Каплуненко, В. Г. 

Застосування препарату на основі цитратів Zn та Ge з метою поліпшення показників 

якості молока-сировини корів. Наукові доповіді НУБіП України, 3(67). 

doi:10.31548/dopovidi2017.03.019. 

86. Кондрацька, О. А,. Грушка, Н. Г., Каплуненко, В. Г., Павлович, С. І., 

Срібна, В. О., & Янчій, Р. І. (2018). Протективний ефект цитрату германію при 

ендотоксин-індукованій оваріальній дисфункції в мишей. Медичні перспективи. 

23(1(1)) 71-77. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2018_23_1 %281 %29__14. 

87. Косінов, М. В., & Каплуненко, В. Г.. (2006). Спосіб отримання 

карбоксилатів металів «Нанотехнологія отримання карбоксилатів металів». Патент 

України на корисну модель № 38391.  

88. Костенко, В. М., Дмитрук, І. В., & Нечипорук, Ю. І. (2004). 

Продуктивність та гематологічні показники телят та поросят при згодовуванні їм 

лимонної та янтарної кислот. Науковий вісник ЛНАВМ ім. С. З. Гжицького, 6, 72–79.  

89. Костенко, В. М., Дмитрук, І. В., Нечипорук, Ю. І., & Суховуха С. М. 

(2008). Ефективність використання лимонної та бурштинової кислот, пробіотиків та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Колосова%20І$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000072
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000072
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nd_2016_7_6
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2018_23_1(1)__14


375 

 

їх сумішок, як рістстимулюючих та імунозахистних безпечних добавок в годівлі 

тварин. Збірник наукових праць ВДАУ, 34, С. 230–233.  

90. Коцюмбас, Г. І., Тесарівська, У. І., Гуменецька, М. І., & Шумська, М. І. 

(2017). Гематологічні показники та морфологічна характеристика селезінки самок 

щурів F1 за дії наногерманію цитрату, застосованого у різних дозах. Науковий вісник 

ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. Ветеринарні науки, 19(77), 45 – 50.  

91. Коцюмбас, І. Я. (2006). Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських 

засобів: Довідник. Львів: Тріада плюс, 360. 

92. Коцюмбас, І. Я., Левицький, Т. Р., Ривак, Г. П., & Ривак, Р. О. (2017). 

Визначення масової частки Йоду в біологічних матеріалах і кормах методом 

капілярного електрофорезу з використанням системи капілярного електрофорезу 

«Капель-105М». Методичні рекомендації. Львів, ДНДКІ ветеринарних препаратів та 

кормових добавок, 23..  

93. Коцюмбас, І., Величко, В., Каплуненко, В., Авдосьева, І., Тесарівська, 

У., Патерега, І. … Кушнір, В. (2016). Застосування Гермакап суміші кормової 

наномікроелементної у птахівництві. Методичні рекомендації, Львів, ДНДКІ 

ветпрепаратів та кормових добавок, 16.  

94. Кочетова, А. А., Воецкая, Е. Е., Макаринская, А. В., & Шарова, А. И. 

(2011) Влияние подкислителей на эффективность экструдирования зернового сырья. 

Зернові продукти і комбікорми, 1, 33-38. 

95. Кравців, Р. Й. & Янович, Д. О. (2008). Роль селену у функціонуванні 

ендокринної системи, органів і тканин організму тварин. Біологія тварин, 10(1(2)), 

13. 

96. Кравченко, В. І., Чернінський, А. О., & Макарчук, М. Ю. (2010). 

Методичні рекомендації до практичних занять з психофізіології для студентів 

біологічних факультетів спеціальності «фізіологія людини і тварин». К.: ТОВ 

«Геопринт», 74. 

97. Кресюн В. Й., Шандра О. А., & Антоненко П. Б. (1998). Вплив нових 

похідних германію на формування умовної реакції активного уникнення. Одеський 

медичний журнал, 3, 40-41.  



376 

 

98. Кресюн, В. Й, Шемонаєва, К. Ф., & Відавська, А. Г. (2004). 

Фармакологічні показники координаційної сполуки германію з 

гепатопротекторними властивостями. Одеський медичний журнал, 6 (82), 43–50.  

99. Кресюн, В. Й., Шемонаєва, К. Ф., Відавська, Г. Г., & Сейфулліна І. Й. 

(2016). Порівняльна характеристика фармакокінетики координаційних сполук 

германію з нікотиновою кислотою в добре васкуляризованих органах. Одеський 

медичний журнал, 5, 17-22. 

100. Кресюн, Н. В., Сон, Г. О., & Годлевський, Л. С. (2018). Вплив ніацин-

оксіетилідендифосфонатогерманату та електричних подразнень старої кори мозочка 

на електроретинограму у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом. 

Досягнення біології та медицини, 1, 4-8.  

101. Кудрин, А. В., Скальный, А. В., Ларкс, А. А., Роки, М. Г., & Громова, О. 

А. (2000). Германий и иммунный ответ. В кн.: Иммунофармакологические 

микроэлементы. Москва, КМК, 386.  

102. Кулдонашвили, К. В., Шеремета, В. И., & Каплуненко, В. Г. (2014). 

Влияние препарата «Германий» на крупноплодие свиноматок и рост поросят-

сосунов. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: XVII 

Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии УО «БГСХА» (г. Горки 29-30 мая 

2014 год). Горки: БГСХА., 132-136.  

103. Кулдонашвілі, К. В., Шеремета, В. І., & Каплуненко, В. Г. (2016). Дія 

наноаквахелат германію на ріст поросят у пренатальний період. Розведення і 

генетика тварин, 51, 261-266. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2016_51_37.  

104. Кундієв, Ю. І. (2009). Сучасні проблеми біоетики. К.: Академперіодика, 

278.  

105. Лаврів, П. Ю., Кравців, Р. Й., & Авдосьєва, І. К. (2016). Роль 

нанопрепарату гермакап у профілактиці сальмонельозу та підвищенні 

імунофізіологічного статусу у телят. Вісник аграрної науки, 11, 28-33.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24327


377 

 

106. Лапач, С. Н., Чубенко, А. В., & Бабич, П. Н. (2000). Статистические 

методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К.: Марион 

Лтд, 134. 

107. Лебр, М., Мазероль, П., Сатже, Ж. (2009). Органические соединения 

германия. Москва: Мир, 124-136. 

108. Левітін, Є. Я. Ведерникова, І. О., Коваль, А. О., & Криськів, О. С. (2017). 

Біоактивність неорганічних сполук. – Харків: НФаУ, 83.  

109. Лігоміна, І. П., Фурман, С. В., & Лісогурська, Д. В. (2016). Поширення, 

етіологія та діагностика гіпотиреозу у корів Житомирського Полісся. Науковий 

вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 18(3 (70)), 174-177. 

110. Літвіненко, Д. Ф. Козир, В. А., & Марцинко, О. Е. (2016). Пошук 

потенційних антигіпоксантів серед оригінальних гетерометалічних комплексів 

германію та 3d металів на основі лимонної та винної кислот. Фармакологія та 

лікарська токсикологія, 6, 60-65. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/flt_2016_6_9. 

111. Лук’янчук, В. Д., Сейфулліна, І. Й., Висоцький, А. А. Марцинко, О. Е., & 

Песарогло, О. Г. (2006). Скринінг і порівняльна оцінка церебропротекторної 

активності координаційних сполук германію на моделі закритої черепно-мозгової 

травми. Ліки, 5–6, 38–41.  

112. Лукевиц, Э. Я., Гар Т. К., Игнатович, Л. М. и др. (1990). Биологическая 

активность соединений германия. Рига: Зинатне. 191.  

113. Ляшенко, В. М., Винтоняк, В. М., & Слепенюк, О. В. (2015).. 

Використання преміксів з підвищеним вмістом кобальту, міді і йоду при інтенсивній 

відгодівлі свиней. Вісник CНЗ АПВ Харківської обл. 18, 202–206. 

114. Мазур, Т. (1998). Константні методи математичної обробки кількісних 

показників. Ветеринарна медицина України, 11, 35–37. 

115. Макаренко, Т. М., & Радченко, О. М. (2017). Співвідношення біохімічних 

показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення. 

Практикуючий лікар, 6(2), 49-53. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2017_6_2_12.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Макаренко%20Т$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100796
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=PraktLik_2017_6_2_12


378 

 

116. Макарова, В. Г. (2013). Физиологические, биохимические и 

биометрические показатели нормы экспериментальных животных. Санкт-Петербург, 

116. 

117. Маркель, А.Л., & Хусаинов, Р.А. (1976). Метод комплексной регистрации 

поведенческих и вегетативных реакций крыс при проведении теста «открытого 

поля». Журнал высшей нервной деятельности, 26(6), 1314–1318. 

118. Марченков, Ф. С., & Сторожук, Т. В. (2010). Хелатні мікроелементи – 

важливий компонент комбікормів та преміксів. Зернові продукти і комбікорми, 1, 

37-38. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zpik_2010_1_13. 

119. Матюшкіна, М. В., Годован, В. В., Мудрик, Л. М., & Гридіна Т. Л. 

(2014). Антимікробні властивості нових координаційних сполук металів з лимонною 

кислотою. Одеський медичний журнал, 4, 13-17. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Omj_2014_4_4. 

120.  Мельникова, Н. М., Лазаренко І. А., & Мезенцева Л. М. (2016). Вміст 

білкових фракцій крові щурів за дії різних дисперсних форм свинцю Ветеринарна 

медицина, 102, 311-313.  

121. Микулец, Ю. И., Цыганов, А. Р., Тишенков, А. Н., Фисинин, В. И., & 

Егоров И. А. (2002). Биохимические и физиологические аспекты взаимодействия 

витаминов и биоэлементов. Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт птицеводства, 192.  

122. Милостива, Д. Ф. (2017). Вплив цитрату германію на захисну 

антиоксидантну систему организму щурів. НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та 

кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 18(2), 34-37. 

123. Морозова, Л. В. (2001). Химические елементы в организме человека. 

Справочные материалы. Архангельск; Поморский государственный университет им. 

В. М. Ломоносова, 43. 

124. Найда, В. О., & Мельник, В. В. (2016). Вплив сульфату натрію та 

сульфатного препарату ілеомукози на ріст ремонтного молодняку промислового 

стада курей-несучок. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції: інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Марченков%20Ф$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж23376
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zpik_2010_1_13
http://jvm.kharkov.ua/sbornik/102/7_82.pdf
http://jvm.kharkov.ua/sbornik/102/7_82.pdf


379 

 

тваринництва в Україні. Дніпропетровський державний аграрно-економічний 

університет, 12–13 травня 2016 року, Дніпропетровськ, 70-71. 

125. Нефьодов, О. О., Білишко, Д. В.,Кушнарьова, К.А., Шевченко, О. С., 

Шаторна, В. Ф., Кефелі-Яновська, О. І., & Козловська, О. Г. (2020). Визначення 

впливу кадмію на показники ембріогенезу при ізольованому введенні та в комбінації 

з цитратами селену та германію. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, 25(1), 

24-31. doi.org/10.26641/2307-0404.2020.1.200395. 

126. Нефьодова, О. О. (2020). Спосіб зниження ембріотоксичності хлориду 

кадмію у тварин. Патент на корисну модель № 140584. 

127. Нефьодова, О. О., & Білишко, Д.В. (2018). Ембріогенез щурів під 

впливом цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з цитратом 

германію. Український журнал медицини, біології та спорту, 3(6(15)), 41-45. 

doi.org/10.26693/jmbs03.06.041. 

128. Нечипорук, В. М., Корда, М. М. (2018). Метаболизм цистеина при 

экспериментальном гипер- и гипотиреозе у крыс. Медицинская и клиническая химия 

, (4), 32–40. doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i4.8433. 

129. Ніженковська, І. В., Нароха, В. П., & Савосько, С. І. (2015). Дослідження 

гепатопротекторних властивостей комплексної сполуки германію з нікотиновою 

кислотою при інтоксикації доксорубіцином. Ukrainian biopharmaceutical journal, 5 

(40), 33-35. 

130. Ніженковська, І. В., Нароха, В. П., Бакун, А. В., & Брюзгіна, Т. С. (2017). 

Дослідження впливу координаційних сполук германію з нікотиновою та 

оксиетилидендифосфоновою кислотами на жирнокислотний спектр ліпідів 

сироватки крові. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science», 1(5), 32-35. 

131. Ніженковська, І. В., Нароха, В. П., Кузнецова, О. В., Брюзгіна, Т. С., 

Сейфулліна, І. Й., Марцинко, О. Е., & Чебаненко, О. А. (2015). Вплив нікотинової 

кислоти та комплексу германію з нікотиновою кислотою (МІГУ1) на 

жирнокислотний склад ліпідів кардіоміоцитів і гепатоцитів щурів з 

експериментальною хронічною серцевою недостатністю. Фармакологія та 

лікарська токсикологія, 1, 68-75. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Нефьодов%20О$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ніженковська%20І$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100063
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж100063


380 

 

132. Ніщеменко, М. П., Каплуненко, В. Г., & Ємельяненко, А. А. (2014). 

Ембріональний розвиток перепелів при інкубаційній обробці яєць аквахелатним 

розчином германію. Науковий вісник Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького, 16(2(2)), 258-264. 

133. Ніщеменко, М. П., Козій, В. І., Трокоз, В. О., Омельчук, О. В., 

Порошинська, О. А., Стовбецька, Л. С., & Ємельяненко, А. А. (2019). Зміни 

активності лужної і кислої фосфатази і мінерального обміну в організмі курок-

несучок за згодовування нанохелатів селену, цинку та токоферолу. Біоресурси і 

природокористуваня, 11(5-6), 185-193. 

134. Ніщеменко, М. П., Панько, Я. І., & Ємельяненко, А. А. (2018). 

Застосування нанотехнологій в ветеринарній медицині та ветеринарній фізіології 

(оглядова стаття). Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки, 91, 67-75. 

135. Овчаренко, Н. Д. (2006). Морфологическое состояние щитовидной 

железы животных, обитающих в условиях с йодной недостаточностью. Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета, 3, 68-69. 

136. Околелова, Т. Ларионов, А. (2012). Различные источники натрия в 

комбикорме для цыплят-бройлеров. Взято з http:// webpticeprom.ru/ru/articles-

birdseed.html pageID=1338442771.  

137. Околелова, Т. М. Кураков, А. В., & Молоскин, С. А. (2004). Макро- и 

микроэлементы в питании птицы. Ефективне птахівництво і тваринництво, 4 59-

62.  

138. Остапів, Р. Скиба, Х., & Манько, В. (2017). Вплив тривалого 

перорального введення таурину на показники крові щурів. Вісник Львівського 

університету. Серія біологічна, 75, 146–150. 

139. Панькив, В. И. (2014). Проблема сочетанного дефицита йода и селена в 

развитии заболеваний щитовидной железы. Міжнародний ендокринологічний 

журнал, 5, 75-80. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mezh_2014_5_16 

140. Передерій, В. Г., & Ткач, С. М. (2009). Основи внутрішньої медицини. 

Вінниця : Нова Книга, 1, 639.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mezh_2014_5_16


381 

 

141. Перелік кормових добавок, преміксів, готових кормів, ветеринарних 

препаратів, що зареєстровані в Україні. Держпродспоживслужба України. Взято з 

https://dpss.gov.ua/diyalnist/reyestrividkritidani.  

142. Петрів, Б. М., Седіло, Г. М., Рівіс, Й. Ф. (2010). Вплив тривалого 

згодовування сульфату натрію на вміст жирних кислот в яєчному жовтку гусок. НТБ 

ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 

11(1), 127-131.  

143. Поночевна, О.  В., Охотнікова, О.  М., & Шупика, П. Л. (2018). Синдром 

гіпереозинофілії: сучасна сутність, розмаїття причин, складність діагностики і 

вибору терапії. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 7(112), 24-31. ISSN 

2411-2852 www.kiai.com.ua. 

144. Приліпко, Т. М., & Захарчук, П. Б. (2019). Вміст селену в кормах зони 

Поділля України за використання в раціонах великої рогатої худоби. Наукові 

доповіді НУБіП України. Серія «Тваринництво», 1(77), 

doi:10.31548/dopovidi2019.01.022. 

145. Прімова, Л. О., & Висоцький, І. Ю. (2014). Метаболізм вітамінів і 

мінеральних речовин. Суми : Сумський державний університет, 256. 

146.  Пронь, О. И., Герасимов, В. И., Пронь, Е. В., Сокрут, А. В., & Сокрут, В. 

И. (2008). Стимуляторы роста при откорме свиней. Materialy IV miedzynarodowy 

naukowi-praktycznej konferencji (1—14 lutego 2008 roku) «Nowoczesnych naukonych 

osiagnies — 2008». Tym 8, Przemysl, Nauka i studia, 68—69. 

147. Ратич, І. Б., Гунчак, А. А., Кисців, В. О., Тесарівська, У. І., Стефанишин, 

О. М., Сірко, Я. М. (2018) ТУ У 10.9-30995014-009:2018 Мінеральна добавка для 

птиці – МПП, 25. 

148. Ривак, Р. О. (2018). Вивчення ефективності застосування добавки 

кормової водоростевої йодовмісної на організм курчат-бройлерів. НТБ ДНДКІ 

ветеринарних препаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 19(1), 60 – 

66. 

149. Рильський, О. Ф., & Крупєй, К. С. (2013). Пігментосинтезувальна 

активність дріжджів rhodotorula aurantiaca 1193 в умовах "металевого стресу". Вісник 

https://dpss.gov.ua/diyalnist/reyestrividkritidani


382 

 

Запорізького національного університету. Біологічні науки, 3, 151-155. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_bio_2013_3_25.  

150. Романенко, Т. Г., & Чайка, О. І. (2014). Особенности функционирования 

щитовидной желези у беременних на фоне йододефицита. Международный 

эндокринологическый журнал, 4 (60), 89–94. 

151. Рыжкина, И. С., Сергеева, С. Ю., Муртазина, Л. И., Ахметзянова, Л. Р., 

Кузнецова, Т. В., Князев, И. В., Петров, А. М., Докучаева, И. С., & Коновалов, А. И. 

(2019). Особенности самоорганизации и биологических свойств растворов лимонной 

и янтарной кислот низких концентрацій. Известия академии наук . Серия 

химическая, 2, 334-340.  

152. Рыльский, А. Ф. (2009). Действие тяжелых металлов на 

пигментсинтезирующие граммотрицательные бактерии. Вісник Донецького 

національного університету. Серія а: природничі науки, 2, 323–327. 

153. Савчик, С.А., Жукова, Г.Ф., & Хотимченко, С.А. (2004). Йоддефицитные 

заболевания в окружающей среде. Микроэлементы в медицине, 2, 1-9.  

154. Сандул, П. А., Соболев, Д. Т., & Логунов, А. В. (2019). Метаболический 

статус цыплят-бройлеров на фоне использования органических кислот. Ученые 

записки учреждения образования Витебская Ордена Знак Почета государственная 

академия ветеринарной медицины, 55(1), 156 – 159.  

155. Саханда, І. В. (2014). Препарати германію і їх застосування в медицині. 

Укр. наук.-мед. молодіжн. журнал, 4 (84), 83–86. 

156. Себа, М. В., Каплуненко, В. Г., & Хоменко, М. О. (2015). Вплив 

мікроелементів у формі карбоксилатів харчових кислот нанотехнологічного 

походження на заплідненість корів. Вісник Житомирського національного 

агроекологічного університету, 3(2 (52)), 225–230.  

157. Себа, М. В., Хоменко, М. О., Новицький, В. П., Бублик, А. В., & 

Ягафаров, М. І. (2019). Застосування біологічно активного препарату Кватронан-Se 

в транзитний період корів. Тваринництво та технології харчових продуктів, 10(1), 

34-39. doi.org/ 10.31548/animal2019.01.034. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_bio_2013_3_25


383 

 

158. Сейфуліна, І. І, Марцинко, О. Е., & Афанасенко, Е. В. (2015). 

Моделювання та синтез нових гомо- та гетерометалічних координаційних сполук 

германію (IV) для створення низькотоксичних препаратів широкої терапевтичної дії. 

Вісник Одеського національного університету. Хімія, 20, 4(56), 6-18. 

159. Сейфуллина, И. И., & Марцинко, Е. Э. (2015). Координационные 

соединения германия (VI) с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот. 

Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 148.  

160. Сейфуллина, И. И., Марцинко, Е. Э., Христова, Н. М., & Чебаненко, 

Е. А. (2016). Молекулярные комплексы тетрахлорида германия с никотиновой 

кислотой, никотинамидом, изониазидом и их фармакологическое действие. Вісник 

Одеського національного університету. Хімія., 21(2(58)), 18-28.  

161. Сейфуллина, И. И., Чебаненко, Е. А., Марцинко, Е. Э., Песарогло, А. Г., 

& Пожарицкий, А. Ф. (2012). Образование и реакционная способность 

бисцитратогерманатных кислот. Вісник Одеського національного університету. 

Хімія, 17(3(43)), 13–22. 

162. Сейфуллина, І. Й., Немятих, О. Д., Лук’янчук, В. Д., & Ткаченко Є. В. 

(2003). Фармакологічні ефекти германієвих сполук. Одеський медичний журнал, 6, 

111-114.  

163. Сергієнко, О. В., & Видиборець, С. В. (2011). Діагностика та корекція 

прихованих порушень метаболізму еритроцитів у донорів крові: Монографія. – Київ: 

НМАПО імені П.Л. Шупика, 159. 

164. Сирватка, В., Сливчук, Ю., Розгоні, І., & Гевкан, І. (2013). 

Функціональна активність сперміїв кролів за дії наночастинок срібла при 

короткочасному зберіганні in vitro. Вісник Львівського університету. Серія 

біологічна, 62, 256–261. 

165. Сірко, Я. М., Андреєва, Л. В., Ратич, І. Б., Гунчак, А. В., & Кирилів, Б. Я. 

(2008). Показники антиоксидантного та вітамінного статусу курей-несучок за різної 

кількості йоду та сірки в їх раціоні. НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та 

кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 9(3), 147-151.  



384 

 

166. Сірко, Я. М., Гунчак, А. В., Кисців В. О., Кирилів, Б. Я., & Лісна, Б. Б 

(2012). Стан системи антиоксидантного захисту тканин печінки, крові та жовтку 

яєць перепелів за різного рівня йоду в їх раціонах. НТБ ДНДКІ ветеринарних 

препаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 13(1/2), 55-58.  

167. Сливинская, Л. Г, & Федорович, В. Л. (2015). Сравнительная 

информативность лабораторных показателей при остеодистрофии коров. Науковий 

вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 17(2(62)), 205-209. 

168. Сміян, О. І., Василишин, Х. І., Климовець, М., & Шишчук, А. (2012). 

Діагностика залізодефіцитних станів у дітей: сучасний погляд на проблему. Вісник 

Сумського державного уныверситету. Серія «Медицина», 1, 105 – 110. 

169. Смойловська, Г. П. (2015). Дослідження якісного складу та кількісного 

вмісту карбонових кислот у листі Urtica dioica L. Актуальні питання 

фармацевтичної і медичної науки та практики, 3, 48-51. 

170. Соболєв, О. І., & Льотка, Г. І. (2018). Забійні та м’ясні якості гусенят за 

різного рівня германію у комбікормах. Аграрна наука та харчові технології, 3(102), 

131-142. 

171. Сологуб, Л. І., Антоняк, Г. Л., Антоняк, Т. О., Стефанишин, О. М., & 

Гуфрій, А. Д. (2005). Йод в організмі тварин і людини (біохімічні аспекти). Біологія 

тварин, 7(1-2), 31–50. 

172. Спиридонов, А.А., Мурашова, Е.В., & Кислова, О.Ф. (2014). Обогащение 

йодом продукции животноводства. Нормы и технологии 4-е издание. Санкт-

Петербург: ФГБУ "Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 104. 

173. Спірічев, В.,Б., Донченко, Г.,В., Блажеєвич, Н.,В. та ін. (2006). Вивчення 

вітамінного статусу та забезпеченості мікро- та макроелементами окремих груп 

людей в різні періоди часу після аварії на ЧАЕС. Український біохімічний журнал, 

78(2), 5 - 26.  

174. Спіцина, Т. Л., Ракитянський, В. М., & Сухін, В. М. (2014). Корекція 

фізіологічного статусу та відтворювальної функції свиноматок за впливу біологічно 

активної добавки. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1, 47-49. 



385 

 

175. Стадник, А. М., Биць, Г. О., & Стадник, О. А. (2006). Біологічна роль 

германію в організмі тварин та людини. Науковий Вісник ЛНАВМ імені С. З. 

Гжицького, 8, 2(1), 174 –185.  

176. Стефанов, О. В. (2001). Доклінічні дослідження лікарських засобів 

(методичні рекомендації). Київ: Авіцена, 528.  

177. Стойка, Р. С. (2017). Багатофункціональні наноматеріали для біології і 

медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування. Київ: Наукова думка. 364. 

178. Таттіс, А., Зупанець, І. А., Шебеко, С. К., Отрішко, І. А., & Грінцов, Є. 

Ф. (2016). Дослідження гепатопротекторних властивостей препарату «Альцинара» 

за умов розвитку гострого гепатиту у щурів. Одеський медичний журнал, 5, 5-11. 

179. Тесаривская, У. И. (2017). Репродуктивная функция самок крыс F2 при 

действии низкой и высокой доз наногермания цитрата. Международная научно-

практическая конференция, «Современные проблемы ветеринарной патологии и 

биотехнологии в агропромышленном комплексе» Институт экспериментальной 

ветеринарии имени С. Н. Вышелесского, Минск 16-17 ноября 2017 г., Республика 

Беларусь, 419–423. 

180. Тесаривская, У. И. (2018). Влияние разных доз наногермания цитрата на 

морфологический состав крови и биохимические процессы в организме крыс-

самцов F2. Ветеринарный журнал Беларуси, № 2(9), 67 ‒ 71. 

181. Тесаривская, У. И. (2019). Биологическое влияние J, Se, S цитрата на 

организм цыплят-бройлеров при наличии в комбикорме в течение всего 

технологического цикла кокцидиостатика и его отсутствии. Materiale ale 

simpozionului Științific Internațional «45 de ani de învățământ superior medical veterinar 

dîn Republica Moldova». Chișinău, Republica Moldova, 54, 340 – 349.  

182. Тесаривская, У. И. (2019). Морфологические и биохимические 

показатели крови самок крыс F1 при выпаивании разных доз наногермания цитрата. 

Ученые записки учреждения образования Витебская Ордена Знак Почета 

государственная академия ветеринарной медицины, 55(4), 113 – 118. 

183. Тесаривская, У. И., & Федорук, Р. С. (2017). Эмбриональная и фетальная 

токсичность разных доз «наногермания» цитрата у самок крыс потомства F1. 



386 

 

Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективы и 

актуальные проблемы развития высокопродуктивного молочного и мясного 

скотоводства», Витебск, 25-26 мая 2017. Республика Беларусь, 166 – 169.  

184. Тесаривская, У. И., Федорук, Р. С., Храбко, М. И., & Шумская М. И. 

(2016). Эмбриональная токсичность и жизнеспособность приплода самок крыс при 

выпаивании им лимонной кислоты. Сollection of works of scientific symposium with 

international participation, «Zootechnycal science – an important factor for the european 

type of the agriculture». Maximovca. Moldova, 726-730.  

185. Тесарівська, У. І. (2015). Йодний дефіцит — актуальна проблема для 

України. НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Ін-ту біології 

тварин, 16(2), 459 – 466.  

186. Тесарівська, У. І. (2017). Оцінка ембріотоксичності наногерманію 

цитрату на самицях щурів потомства F2. НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та 

кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 18(2), 356 – 361.  

187. Тесарівська, У. І. (2017). Сенсорно-рухові рефлекси та поведінкові 

реакції щуренят F2 за дії на організм матерів різних доз цитрату наногерманію. НТБ 

ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 

18(1), 162 – 168.  

188. Тесарівська, У. І. (2018). Вплив різних доз нано-Ge цитрату на організм 

самок щурів F3 і розвиток їх плодів. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин». ‒ Чернігів, 85‒86. 

189. Тесарівська, У. І. (2019). Вплив тривалого випоювання лимонної 

кислоти на організм самиць щурів F0. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені 

С. З. Гжицького. Cерія «Ветеринарні науки», 21(3 (95)), 102 – 106. 

190. Тесарівська, У. І. (2020). Адаптативно-рухові рефлекси та фізичний 

розвиток щуренят F1 у підсисному віці за впливу лимонної кислоти. Матеріали V 

міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів «Актуальні 

аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної 

експертизи», 6 – 7 травня 2020 р., м. Дніпро. Дніпровський державний аграрно-

економічний університет, 112 – 114. 



387 

 

191. Тесарівська, У. І. (2020). Етологічні реакції самиць і самців щурів F2 

після відлучення за впливу різних доз германію цитрату. НТБ ДНДКІ ветпрепаратів 

та кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 22(1), 228 – 234. 

192. Тесарівська, У. І., & Коцюмбас, Г. І. (2021). Ембріогенез, лейкоцитарний 

профіль та морфологія печінки вагітних самиць щурів за дії лимонної кислоти. НТБ 

ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 23(1), 228 – 234. 

193. Тесарівська, У. І., & Федорук, Р. С. (2017). Вікова динаміка маси тіла 

самиць щурів F2 у період фізіологічного дозрівання за дії наногерманію цитрату. 

Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2(63(3)) 167 – 

173. 

194. Тесарівська, У. І., Авдосьева, І. К., Мартиник, С. Я., Максимович, О. А., 

& Малинівський, В. М. (2019). Вплив тривалого випоювання різних концентрацій 

наногерманію цитрату на організм щурів-самиць F2. НТБ ДНДКІ ветпрепаратів та 

кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 20(1), 111‒116. 

195. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., & Шумська, М. І. (2016). 

Репродуктивна функція самок щурів F1 і постнатальний розвиток щуренят F2 за дії 

різних доз наногерманію цитрату. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. 

Гжицького. Ветеринарні науки,. 18(3(71)), 124 – 129.  

196. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., Каплуненко, В. Г., Цап, М. М., 

Кушнір, В. І., & Жила, М. І. (2018). Метаболічна і токсична дія різних доз 

«наноцитратів» І, Sе, S в організмі лабораторних щурів. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Ветеринарна медицина, 1(42), 220‒224.  

197. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., Кишко, А. С., Максимович, О. Н., & 

Михалюк, О. В. (2018). Біологічний вплив та ембріональна токсичність тривалого 

випоювання лимонної кислоти самицям щурів потомства F1. НТБ ДНДКІ 

ветпрепаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 19(1), 178‒184.  

198. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., Ковальчук, І. І., Колещук, О. І., Цап, 

М. М., Храбко, М. І., & Мартиник, С. Я. (2019). Вплив І, Sе, S цитрату на біохімічні 

процеси в організмі курчат-бройлерів. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. 

Гжицького. Cерія «Ветеринарні науки», 21(96), 41 – 46. 



388 

 

199. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., Колещук, О. І., Мартиник, С. Я., & 

Максимович, О. М. (2019). Вплив I, Sе, S цитрату на гематологічний профіль і 

динаміку маси тіла курчат-бройлерів за наявності та відсутності кокцидіостатика в 

комбікормі. НТБ ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Ін-ту біології 

тварин, 20(2), 24‒33.  

200. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., Мартиник, С. Я., Юринець, Т. В., 

Смук, В. А., & Кишко, А. І. (2020). Морфологічний склад крові і біохімічні процеси 

в організмі самиць щурів F1 за довготривалого впливу лимонної кислоти. НТБ 

ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин, 22(2), 105 – 110.  

201. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., Храбко, М. І., Мартиник, С. Я., & 

Юринець, Т. В. (2017). Динаміка маси тіла молодих щурів F2 за дії різних доз 

германію цитрату. Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної 

академії «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». Ветеринарні науки, 

34(2) 109 – 113.  

202. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., Храбко, М. І., Шумська, М. І. (2016). 

Вплив тривалого випоювання цитрату Ge самицям щурів першого покоління на їх 

багатоплідність і ембріотоксичність. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин», 23-25 червня, 2016 р., м. 

Одеса, 44.  

203. Тесарівська, У. І., Федорук, Р. С., Шкодяк, Н. В., Пятничко, О. М., & 

Мартиник, С. Я. (2018). Біологічний вплив тривалого випоювання наногерманію 

цитрату на організм щурів-самців F3. НТБ ДНДКІ ветпрепаратів та кормових 

добавок і Ін-ту біології тварин, 19(2), 30‒36.  

204. Тимофеева, Э. (2012). Микроэлементы в кормлении кур-несушек 

Птицеводство, 1, 25-28 

205. Тимчишин, О. Л. Кресюн, В. Й., Годован, В. В., & Даниленко, А. І. 

(2011). Гепатопротекторні властивості нової комплексної сполуки германію з 

купрумом (медгерму) при експериментальному токсичному гепатиті. Досягнення 

біології та медицини, 2(18), 64- 69.  

206. Токарчук, Т. С. (2016). Білковий обмін у організмі поросят за використання 



389 

 

вітаміну Е та комплексу мікроелементів. Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва, 2, 38-42. 

207. Трокоз, В. О. (2013). Вплив наноцитратів біогенних металів на організм 

дубового шовкопряда. Аграрний вісник Причорномор'я. Ветеринарні науки, 68, 269-

274. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/avpvet_2013_68_53. 

208. Троцкая, Т. П., & Павлова, О. В. (2016). Интенсификация процесса 

производства лимонной кислоты с использованием электротехнологий. Пищевая 

промышленность: наука и технологии, 1(31), С. 81-88.  

209. Трошина, Е. А., Сенюшкина, Е. С., & Терехова, М. А. (2018). Роль 

селена в патогенезе заболеваний щитовидной железы. Клиническая и 

экспериментальная тиреоидология, 14(4), 192-205. doi:10.14341/ket10157. 

210. Федорук, Р. С. Тесарівська, У. І., Каплуненко, В. Г., Колещук, О. І., 

Ковальчук, І.,І., Храбко, М. І., Цап, М. М., & Двилюк, І. І. (2018). Метаболічні 

процеси в крові курчат-бройлерів у період випоювання різних доз I, Se, S цитрату. 

Біологія тварин,. 20(3), 170.  

211. Федорук, Р. С. Тесарівська, У. І., Колещук, О. І., Храбко, М. І., 

Ковальчук, І. І., Цап, М.М., & Каплуненко, В. Г. (2019). Реакції фізіологічних систем 

організму тварин за дії йоду цитрату. Біологія тварин, 65(3), 205.  

212. Федорук, Р. С., Іскра Р. Я., Лесик, Я. В., Ковальчук, І. І., & Хомин, М. М. 

(2017). Репродуктивна функція організму корів і кролематок за введення до раціону 

цитратів мікроелементів. Вісник аграрної науки, 10, 22-27. Взято з: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2017_10_7  

213. Федорук, Р. С., Каплуненко, В. Г., Храбко, М. І., Тесарівська, У. І., & 

Цап М. М. Регуляторний вплив випоювання наногерманію цитрату і вміст Fe, Zn, 

Cu, Co, Mn у тканинах щурів F2. Матеріали Науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Актуальні питання сучасної мікроелементології», 4-5 жовтня 

2018 р., м. Київ, 93–94.  

214. Федорук, Р. С., Ковальчук, І. І., Романів, Л. І., & Храбко, М. І. (2014). 

Вплив цитратів германію та селену на вміст ліпідів і важких металів в організмі 

медоносних бджіл. Біологія тварин, 16(2), 141–149. 

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IZD&P21DBN=IZD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Троцкая%2C%20Т.%20П.
https://doi.org/10.14341/ket10157


390 

 

215.  Федорук, Р. С., Тесарівська, У. І., Храбко, М. І., Цап, М. М., Долайчук, 

О. П., & Кропивка, С. Й. (2017). Гематологічні і біохімічні показники організму 

щурів F2 у період тривалого випоювання нано-Ge цитрату. Біологія тварин, 19(3), 

115 – 121.  

216. Федорук, Р. С., Храбко, М. І., Цап, М. М., Денис, Г. Г., & Тесарівська, У. 

І. (2017). Регуляторний вплив наногерманію цитрату на вміст макро- і 

мікроелементів у тканинах вагітних самиць щурів F1. Вісник Київського нац. унів-ту 

ім. Т. Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій, 2(23), 47–50.  

217. Федько, К. О., Сирова, Г. О., & Лук'янова, Л. В. (2014). Емоційно-

поведінкові реакції у щурів: експериментальне дослідження впливу кофеїну, 

парацетамолу та іх фармакологічної комбінації в тесті "відкрите поле”. Український 

науково-медичний молодіжний журнал, 1, 50-52. Взято 

з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unmmj_2014_1_13.  

218. Флид, О. Д., Гар, Т. К., & Вернадський, А. А. (1990). Соединения 

пентакоординированного Германия. Гермоцины, гермоланы и гермокан. Журнал 

общей химии, 60(12), 2745-2750. 

219. Фролова, Г. А. Профиль тревожности популяции лабораторных крыс в 

нормальных (контрольных) условиях, оцененный в тесте «открытое поле. (2007). 

Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона: межвед. сб. науч. 

работ,7, 274-281. 

220. Фролова, Г. О. (2009). Оцінка зміни поведінкових характеристик білих 

щурів в умовах тесту «діряве поле» під дією емоційного стресу різного ґенезу. 

Досягнення біології та медицини, 1(13), 36-39. 

221. Хижняк, К. А., Волкова, Ю. В., & Шарлай, К. Ю. (2019). Аналіз 

функціонального стану еритроцитів у хворих з хірургічною патологією аорти після 

проведеного оперативного втручання з використанням штучного кровообігу. 

Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science», 4(31) с. 35-39. 

222. Храбко, М. І. Тесарівська, У. І., Долайчук, О. П., Цап, М. М., & Фаріон, 

О. В. (2017). Ріст і розвиток самиць F0 і самців F1 щурів та обмінні процеси в крові 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Федько%20К$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68797
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж68797
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Unmmj_2014_1_13


391 

 

за дії лимонної кислоти. Український журнал медицини, біології та спорту, 2 (4), 

252–257.  

223. Храбко, М. І. Федорук, Р. С., Кропивка, С. Й., & Тесарівська, У. І. (2017). 

Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси 

організму самців F2. Вісник Київського нац. унів-ту ім. Т. Шевченка. Біологія, 1(73), 

66 – 69.  

224. Храбко, М. І., Федорук, Р. С., Мартин, Ю. В., Тесарівська, У. І., & 

Шумська, М. І. (2017). Гістоструктура внутрішніх органів самиць щурів першого 

покоління за дії різних доз германію цитрату. Біологія тварин, 19(4), 73–82.  

225. Храбко, М. І., Федорук, Р. С., Храбко, М. І., & Тесарівська, У. І. (2016). 

Детоксикаційна здатність організму щурів у період випоювання різних кількостей 

цитрату германію. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми фізіології тварин», 23-25 червня, 2016р. м. Одеса, 51.  

226. Храбко, М., Тесарівська, У., Цап, М., & Колещук, О. (2017). Розвиток 

організму самців щурів F2 та показники його імунофізіологічного стану за дії різних 

доз наногерманію цитрату. Матеріали науково-практичної конференції «Молодь і 

поступ біології», Львів, 25–27 квітня 2017 р. 270 – 271.  

227. Цап, М. М., & Кропивка, С. Й. (2015). Вплив випоювання 

«наноаквацитрату» германію на гематологічні показники, фагоцитарну активність та 

продукти перекисного окиснення ліпідів крові щурів. Біологія тварин, 17(4), 208.  

228. Цап, М. М., Ковальчук, І. І., Колещук, О. І., & Храбко М. І. (2019). Вплив 

цитрату І на біохімічні показники крові корів у перший період лактації. Медична та 

клінічна хімія, 21(3), 327-328 

229. Цап, М. М., Ковальчук, І. І., Колещук, О. І., Тесарівська, У. І., & Кушнір, 

І. М. (2020). Вплив різних доз випоювання I, Se, S цитрату на ріст і розвиток курчат-

бройлерів. Наукові горизонти, 23(10), 25 – 33.  

230. Черноусова, С., & Епплє, М. (2012). Наночастинки в медицині. 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 10(4), 667–685. 

231. Чуйко, Н. В. (2011). Хемотаксис Bacillus subtilis к органическим 

соединениям. Мікробіологічний журнал, 73(3), 39-45.  



392 

 

232. Шаторна, В. Ф. Гарець, В. І., Островська, С. С., Кононова, І. І., & 

Краснов О. (2016). Методичні підходи до визначення ембріотоксичності та 

тератогенності важких металів в морфологічних експериментах. Український 

журнал медицини, біології та спорту, 1, 189-194. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2016_1_42 . 

233. Шаторна, В. Ф., Гарець, В. І., Колосова, І. І., Майор, В. В., Нефьодова, О. 

О., & Бельська Ю. О. (2014). Методика визначення ембріотоксичності та 

тератогенності в морфологічних експериментах. Вісник проблем біології і 

медицини, 3(3 (112)), 239-240. 

234. Шаторна, В. Ф., Нефьодова, О. О., Гарець, В. І., Гальперін, О. І., 

Дефорж, Г. В., Грузд, В. В., & Абдул-Огли, Л. В. (2019). Експериментальне 

визначення впливу цитратів металів на ембріотоксичність солей кадмію в 

ембріогенезі щурів. Світ медицини та біології, 2(68). С. 210-214.  

235. Шеверьова, В. М. (2011). Вплив хронічного емоційного стресу на 

поведінку в тесті «відкритого поля» щурів із різним рівнем рухової активності. 

Фізіологічний журнал, 57(1), 94-105.  

236. Шевченко, І. М., & Годован, В. В. (2005). Корекція імунного статусу при 

токсичному гепатиті експериментальним гепатопротектором МІГУ–1. Буковинський 

медичний вісник, 1, 100-102.  

237. Шемонаєва, К. Ф., Відавська, Г. Г., & Кирилюк, О. О. (2005). Основні 

параметри екскреції координаційної сполуки германію з нікотинамідом. 

Інтегративна антропологія, 1-2(5-6), 48-51. 

238. Шемонаєва, К. Ф., Кресюн, В. Й., & Сейфулліна, І. Й. (2019). 

Порівняльна характеристика фармакокінетичних схем розподілу координаційних 

сполук германію з біолігандами. Одеський медичний журнал, 4-5, 10-14. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Omj_2019_4-5_3. 

239. Шеремета В. І., & Кулдонашвілі К. В. (Захарченко К. В.) Спосіб 

збільшення приросту живої маси підсисних новонароджених поросят. Патент 

України на корисну модель № 84619.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Шаторна%20В$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101426
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101426
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ujmbs_2016_1_42
http://repo.dma.dp.ua/4934/
http://repo.dma.dp.ua/4934/
http://repo.dma.dp.ua/4934/


393 

 

240. Шеремета В. І., Кулдонашвілі К. В., & Каплуненко В. Г. (2015). Спосіб 

збільшення приросту живої маси поросят у підсисний період. Патент України на 

корисну модель №101467.  

241. Юзвенко, Т. Ю. (2016). Взаємозв’язки гормональних порушень і 

компонентів метаболічного синдрому у хворих на первинний гіпотиреоз. 

Міжнародний ендокринологічний журнал, 6, 66-70. 

242. Юзвенко, Т. Ю. (2016). Взаємозв’язок між гіпотиреозом та ожирінням. 

Міжнародний ендокринологічний журнал, 8, 11–14.  

243. Якубчак, О. М., & Єрмак, А. В. (2019). Вплив германію цитрату на 

показники якості та безпечності меду натурального. Наукові доповіді Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 2. Взято з 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2019_2_21. 

244. Янко, Р. В. (2019) Вплив метіоніну на морфологічні зміни щитоподібної 

залози щурів, Ендокринологія, 24(1), 41-45. doi: 10.31793/1680-1466.2019.24-1.41.  

245. Янко, Р. В. (2020). Морфологические изменения щитовидной железы 

крыс после интервального голодания. Ендокринологія, 25(2), 137-142. Взято з 

https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/339 

246. Aakre, I. T., Evensen, L., Kjellevold, M., Dahl, L., Henjum, S., Alexander J, 

Madsen, L., & Markhus, M. W. (2020) Iodine Status and Thyroid Function in a Group of 

Seaweed Consumers in Norway. Nutrients. 13(12(11)), 3483. doi: 10.3390/nu12113483.  

247. Abbaspour, N., Hurrell, R., & Kelishadi, R. (2014). Review on iron and its 

importance for human health. Journal of research in medical sciences : the official journal 

of Isfahan University of Medical Sciences, 19(2), 164–174.  

248. Abd El-Latif Hesham, Yasser S. Mostafa & Laila Essa Omar AlSharqi (2020) 

Optimization of Citric Acid Production by Immobilized Cells of Novel Yeast Isolates, 

Mycobiology, 48(2), 122-132. doi: 10.1080/12298093.2020.1726854. 

249.  Abd-Algadir, M. I., Idris, O. F., Hassan, M. M., Sabah, M., & Sabahelkhier, 

M. K. (2010). Effect of Citric Acid as Food Additive on the Renal Function of 

Experimental Rats. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(12): 6470-6472.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2019_2_21
https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/article/view/339


394 

 

250. Abdelli, N., Pérez, J. F., Vilarrasa, E., Cabeza Luna, I., Melo-Duran, D., 

D'Angelo, M., & Solà-Oriol, D. (2020). Targeted-Release Organic Acids and Essential 

Oils Improve Performance and Digestive Function in Broilers Under a Necrotic Enteritis 

Challenge. Animals : an open access journal from MDPI, 10 (2), 259. 

doi:10.3390/ani10020259. 

251. Abdul Rasheed M. S., Oelschlager M. L., Smith B. N., Bauer L. L., 

Whelan R. A., & Dilger R. N. (2019). Toxicity and tissue distribution of 

methylsulfonylmethane following oral gavage in broilers. Poult Sci.1(98(10)), 4972-4981. 

doi: 10.3382/ps/pez265.  

252. Adegbeye, M., Elghandour, M., Barbabosa‐Pliego, A., Monroy, J.C., 

Mellado, M., Reddy, P.R., & Salem, A. (2019). Nanoparticles in Equine Nutrition: 

Mechanism of Action and Application as Feed Additives. Journal of equine veterinary 

science, 78, 29-37 ., doi:10.1016/j.jevs.2019.04.001 

253. Aderibigbe, O. (2011) Agboola Neuropharmacological property of struchium 

sparganophora (Linn) O. ktze in mice. Asian Journal Of Traditional Medicines, 6, 104-

111.  

254. Adipa Saha, Sandip Mukherjee, Ankita Bhattacharjee, DeotimaSarkar, Arijit 

Chakraborty, Arnab Banerjee & Amar K. Chandra (2018). Excess iodine-induced 

lymphocytic impairment in adult rats, Toxicology Mechanisms and Methods, 

doi:10.1080/15376516.2018.1528647. 

255.  Adudu, J. A., Arekemase, S. O., Abdulwaliyu, I., Batari, M. L., Raplong, H. 

H., Aronimo B. D., & Sani, Y. (2019). Production of Citric Acid from Corn Stalk through 

Submerged Fermentation Using Aspergillus niger. Journal of Applied Sciences, 19, 557-

564. doi: 10.3923/jas.2019.557.564.  

256. Afsharmanesh, M., & Pourreza, J. (2005). Effects of Calcium, Citric Acid, 

Ascorbic Acid, Vitamin D<SUB>3</SUB> on the Efficacy of Microbial Phytase in 

Broiler Starters Fed Wheat-Based Diets I. Performance, Bone Mineralization and Ileal 

Digestibility. International Journal of Poultry Science, 4. doi: 10.3923/ijps.2005.418.424.  

257. Aghini Lombardi, F., Fiore, E., Tonacchera, M., Antonangeli, L., Rago, T., 

Frigeri, M., Provenzale, AM., Montanelli, L., Grasso, L., Pinchera, A., & Vitti, P. (2013). 

https://doi.org/10.3390/ani10020259


395 

 

The Effect of Voluntary Iodine Prophylaxis in a Small Rural Community: The 

Pescopagano Survey 15 Years Later // J. Clin. Endocrinol. Metab, Vol. 98(3), 1031-1039. 

doi: 10.1210/jc.2012-2960.  

258. Ahmed, S. T. Hwang, J. A., Hoon, J. 0 Mun, H. S., & Yang, C. J. (2014). 

Comparison of single and blend acidifiers as alternative to antibiotics on growth 

performance, fecal microflora, and humoral immunity in weaned piglets. Asian-Australas. 

J. Anim. Sci, 27, 93-100. 

259. Ajala M. O., Ogunro P. S., & Fasanmade O. A. (2013). Relationship between 

liver function tests and thyroid hormones in thyroid disorders. Niger Postgrad Med J., 

20(3), 188-92.  

260. Akbari Moghaddam Kakhki R, Golian A, & Zarghi H. (2016) Effect of 

digestible methionine + cystine concentration on performance, egg quality and blood 

metabolites in laying hens. Br Poult Sci. 57(3), 403–414.  

261.  Alam, M., & Anjum A. (2003). Effect of sulphur on blood picture of 

Fayoumi chickens. Veterinarski arhiv, 73(1), 39-46. 

262. Alam, M., A. D. Anjum, M. Z. Akhtar (1998). Effect of sulphur on health of 

Fayoumi chicken. Pakistan J. Biol. Sci. 1, 60-62. 

263. Alberghina, D., Giannetto. C., & Vazzana, I. (2011). Reference intervals for 

total protein concentration, serum protein fractions, and albumin/globulin ratios in 

clinically healthy dairy cows. J. Vet. Diagn. Invest, 23, 111-114.  

264. Alcalde, A. I., Sarasa, M., Raldúa, D., Aramayona, J., Morales, R., Biber, J., 

Murer, H, Levi, M, & Sorribas, V. (1999). Role of thyroid hormone in regulation of renal 

phosphate transport in young and aged rats. Endocrinology, 140(4), 1544-1551. doi: 

10.1210/endo.140.4.6658.  

265. Al-Deriny, S. H., Dawood, M. A. O., Elbialy, Z. I., El-Tras W. F., & Radi, A. 

Mohamed (2020). Selenium Nanoparticles and Spirulina Alleviate Growth Performance, 

Hemato-Biochemical, Immune-Related Genes, and Heat Shock Protein in Nile Tilapia 

(Oreochromis niloticus). Biol Trace Elem Res 198, 661-668 doi:10.1007/s12011-020-

02096-w. 

266. Allan V. Kalueff & Pentti Tuohima (2004). Grooming analysis algorithm for 

https://doi.org/10.1007/s12011-020-02096-w
https://doi.org/10.1007/s12011-020-02096-w


396 

 

neurobehavioural stress research. Brain Research Protocols, 13(3), 151-158 

doi:10.1016/j.brainresprot.2004.04.002.  

267. Allen, V., Fontenot J., & Rahnema S. (1990). Influence of aluminium citrate 

and citric acid on mineral metabolism in wether sheep. Journal of Animal Science, 68, 

2496–2505. 

268. Amato, A., Becci, A., & Beolchini, F. (2020). Citric acid bioproduction: the 

technological innovation change, Critical Reviews in Biotechnology, 40(2), 199-212. doi: 

10.1080/07388551.2019.1709799. 

269. Amol, H., Basavraj, N., & Bharat, W. (2012). Citric Acid Treatment of Large 

Non-Healing Ulcer in a Patient with Chronic Liver Disease. European Journal of General 

Medicine, 9(3), 205-207. doi:10.29333/ejgm/82464.  

270. Angelovičová, M., & Semivanová, M. (2013). The effect of iodine in 

production of broiler chickens and selected quality indicators of breast muscles. 

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 7(1), 111–119. doi:10.5219/297.  

271. Antibacterial Effect of MCFAs in Broilers. (2020). Взято з 

https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2017/10/Antibacterial-effect-of-MCFAs-in-

broilers-194522E/. 

272. Antonyak, H., Iskra, R., & Lysiuk, R. (2018) Iodine. In: Malavolta M., 

Mocchegiani E. (eds) Trace Elements and Minerals in Health and Longevity. Healthy 

Ageing and Longevity, 8. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-03742-0_10. 

273. Arthur, J. R., McKenzie, R. C., & Beckett, G. J. (2003). Selenium in the 

immune system. J. Nutr. 133, 1457S–1459.  

274. Arts, J. H. E., Reuzel, P. G. J., Falke, H. E., & Beems, R. B. (1990). Acute 

and subacute inhalation toxicity of germanium metal powder in rats. Food and Chemical 

Toxicology, 28(8), 571-579. 

275. Arts, J. H., Til, H. P., Kuper, C. F., de Neve R., & Swennen, B. (1994) Acute 

and subacute inhalation toxicity of germanium dioxide in rats. Food Chem Toxicol, 32(11), 

1037-1046. doi: 10.1016/0278-6915(94)90144-9.  

276. Asai K. (1980). Organic germanium: A medical godsend. Jpn. Pub. Inc., 171.  

https://doi.org/10.29333/ejgm/82464
https://doi.org/10.5219/297
https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2017/10/Antibacterial-effect-of-MCFAs-in-broilers-194522E/
https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2017/10/Antibacterial-effect-of-MCFAs-in-broilers-194522E/


397 

 

277. Aulbach, A. D., & Amuzie, C. J. (2017). Biomarkers in nonclinical drug 

Development in A Comprehensive Guide to Toxicology in Nonclinical Drug Development 

(Second Edition), 939-971. doi:10.1016/C2015-0-00147-2.  

278. Avcı, G., Bı̇rdane, Y., Özdemı̇r, M., Kücükkurt, İ., & Eryavuz, A. (2018). 

Effects of sulfur supplementation on thyroid hormones in angora goats fed with a high-

nitrate diet. Kocatepe Veterinary Journal, 11(3), 203-207. doi: 10.30607/kvj.397352/  

279. Avelar Silva V., Alisson Hélio Sampaio Clemente, B. Rocha F. Nogueira, A. 

Carla de Carvalho, L. F. V. Boas de Freitas, Alcinéia de Lemos Souza R., & Antônio 

Gilberto Bertechini. (2019). Supplementation of selenomethionine at different ages and 

levels on meat quality, tissue deposition, and selenium retention in broiler chickens. 

Poultry Science, 98(5), 2150-2159, doi:10.3382/ps/pey569.  

280. Awwad, A. M., Salem, N. M., & Abdeen, A. O. (2015). Novel approach for 

synthesis sulfur (S-NPs) nanoparticles using Albiziajulibrissin fruits extract. Adv Mat Lett 

6, 432-435. 

281. Babula, P., Adam, V., Opatrilova, R., Zehnalek, J., Havel, L., & Kizek, R. 

(2008). Uncommon heavy metals, metalloids and their plant toxicity: a review. Environ 

Chem Lett 6, 189–213.  

282. Baker, D. H., Fernandez, S. R., Webel, D. M. & Parsons, C. M. (1996). Sulfur 

amino acid requirement and cystine replacement value of broiler chicks during the period 

three to six weeks post hatching. Poultry Sci. 75, 737-742. 

283. Bakhshalinejad, R., Akbari Moghaddam Kakhki, R., & Zoidis, E. (2017). 

Effects of different dietary sources and levels of selenium supplements on growth 

performance, antioxidant status and immune parameters in Ross 308 broiler chickens. 

British Poultry Science (In Press). doi: 10.1080/00071668.2017.1380296. 

284. Bao, S.F., Windisch, W., & Kizchgessner, M. (1998). Calcium bioavailability 

of different organic and inorganic dietary Ca sources fictrate, lactate acetate, vyster-shell, 

eggshell β-tri-Ca-phosphate/Anim. niynill. and Anim. Nutr., 78(3), 154-760.  

285. Barceloux, D.G. (1999) Selenium. Clinical Toxicology, 37, 145–172. 

https://doi.org/10.1016/C2015-0-00147-2


398 

 

286. Beard, J. L., & Durward, C. (2012). The liabilities of iron deficiency 

In:Anderson GJ, McLaren GD editors. Iron physiology and pathophysiology in humans. 

New York: Springer, 283–302.  

287. Becker, J. B. & George F. K. (2016). Sex Differences in Animal Models: 

Focus on Addiction. Pharmacological Reviews, 68(2), 242-263. 

doi:10.1124/pr.115.011163. 

288. Behroozlak, M., Daneshyar, M., & Farhomand P. (2020). The effects of 

dietary iodine and its consumption duration on performance, carcass characteristics, meat 

iodine, thyroid hormones and some blood indices in broiler chickens. Journal of Animal 

Physiology and Animal Nutrition, 104(3), 876-885. 

289. Berry M. J. (1988). The role of selenium in thyroid hormone action. Endocr. 

Rev., 13, 207-214.  

290. Bicho, R. C., Faustino, A. M. R., Carvalho, F., Soares, A. M.V. M., Scott-

Fordsmand, J. J., & Amorim M. J. B. (2021). Embryotoxicity of silver nanomaterials (Ag 

NM300k) in the soil invertebrate Enchytraeus crypticus – Functional assay detects Ca 

channels shutdown. Elsevier January 21. doi:10.1016/j.impact.2021.100300.  

291. Bierla, K., Dernovics, M., Vacchina, V., Szpunar, J., Bertin, G., & Lobinski 

R. (2008). Determination of selenocysteine and selenomethionine in edible animal tissues 

by 2D size-exclusion reversedphase HPLC‒ICP MS following carbamidomethylation and 

proteolytic extraction. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390, 1789-1798. 

292. Blanchard, D., Griebel, G., & Blanchard, R. (2001). Mouse defensive 

behaviors: pharmacological and behavioral assays for anxiety and panic. Neurosci. Behav. 

Biobehav., 25(3), 205-218. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11378177. 

293. Boling, S. D., Webel, D. M., Mavromichalis, I., Parsons, C.M., & Baker, D. 

H. (2000). The effects of citric acid on phytate-phosphorus utilization in young chicks and 

pigs. J. Anim. Sci., 78, 682–689.  

294. Borilova, G., Fasiangova, M., Harustiakova, D., Kumprechtova, D., Illek, J., 

Auclair, E., & Raspoet, R. (2020). Effects of selenium feed supplements on functional 

properties of eggs. J Food Sci Technol. Jan, 57(1), 32-40. doi: 10.1007/s13197-019-

04026-8. 3. 

https://doi.org/10.1016/j.impact.2021.100300***


399 

 

295. Bouyeh, M., & Gevorgyan, O. K. (2011). Influence of excess lysine and 

methionine on cholesterol, fat and performance of broiler chicks. J Anim Vet Adv. 10(12), 

1546-1550. doi: 10.3923/javaa.2011.1546.1550.  

296. Brandt-Kjelsen, A., Govasmark, E., Haug, A. & Salbu, B. (2014). Turnover 

of Se in adequately fed chickens using Se-75as a tracer. Journal of Animal Physiology and 

Animal Nutrition, 98, 547-558. 

297. Briens, M., Mercier, Y., Rouffineau, F. & Geraert, P. A. (2014). 2-Hydroxy-

4- methylselenobutanoic acid induces additional tissue selenium enrichment in broiler 

chicken compared to other selenium sources. Poultry Science. 93, 85-93. doi: 

10.3382/ps.2013-03182. 

298. Briggs, Gerald G.; Freeman, Roger K.; Towers, Craig V.; Forinash, &Alicia 

B. Drugs inPregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk 

видання Lippincott Williams & Wilkins (2017) р. 1703 ISBN-13: 978-1608317080. 

299. Broome, C. S. (2004). An increase in selenium intake improves immune 

function and poliovirus handling in adults with marginal selenium status. Am. J. Clin. 

Nutr. 80, 154–162.  

300. Brown, S. J., Bremner, A. P., Hadlow, N. C., Feddema P., Leedman P. J., 

O'Leary P. C., Walsh J. P. (2016). The log TSH-free T4 relationship in a community-based 

cohort is nonlinear and is influenced by age, smoking and thyroid peroxidase antibody 

status. Clinical Endocrinology, 85(5), 789–796. doi: 10.1111/cen.13107. 

301. Burgi, H. (2010) Iodine excess. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 24, 

107–115.  

302. Burtis, C., & Bruns, D. (2014). Tietz fundamental of Clinical Chemistry and 

Molecular Diagnostics, Saunders, Philadelphia, PA, USA, 7, 1104.  

303. Busti, S., Rossi, B., Volpe, E., Ciulli, S., Piva, A., D'Amico, F., Soverin, M., 

Candela, M., Gatta, P. P., Bonaldo, A., Grilli, E., Parma, L. (2020). Effects of dietary 

organic acids and nature identical compounds on growth, immune parameters and gut 

microbiota of European sea bass. Sci Rep, 10, 21321. doi:10.1038/s41598-020-78441-9. 

304. Cao, J., Guo, F., Zhang, L., Dong, B., & Gong, L. (2014). Effects of dietary 

Selenomethionine supplementation on growth performance, antioxidant status, plasma 



400 

 

selenium concentration, and immune function in weaning pigs. J Animal Sci Biotechnol 5, 

46 . doi:10.1186/2049-1891-5-46. 

305. Carvalho, D. P., & Dupuy, C. (2017). Thyroid hormone biosynthesis and 

release. Molecular and Cellular Endocrinology. doi:10.1016/j.mce.2017.01.038. 

306. Castro, F. L. S., Kim, H. Y., Hong, Y. G., & Kim, W. K. (2019). The effect of 

total sulfur amino acid levels on growth performance, egg quality, and bone metabolism in 

laying hens subjected to high environmental temperature. Poult Sci. 1, 98(10), 4982-4993. 

doi: 10.3382/ps/pez275. 

307. Cervantes, H. M. (2015) Antibiotic-free poultry production: is it sustainable? 

J. Appl. Poult Res., 24, 91–97. doi: 10.3382/japr/pfv006. 

308. Chandra, A. K., & Chakraborty, A. (2017) Influence of iodine in excess on 

seminiferous tubular structure and epididymal sperm character in male rats. Environ 

Toxicol., 32, 1823–1835. doi: 10.1002/tox.22405. 

309. Chang, Y-C., Chang, C. H., Yeh, Y-C., Chuang, L-M & Tu, Y-K. (2018). 

Subclinical and overt hypothyroidism is associated with reduced glomerular filtration rate 

and proteinuria: A large cross-sectional population study. Sci. Rep., 8, 1-9.  

310. Chantiratikul, A., Arunsangseesod, O., Wangkahart, E., Leamsamrong, K., & 

Chantiratikul, P. (2020). Effect of dietary selenium from selenium-enriched kale sprout, 

selenomethionine, and sodium selenite on performance and selenium concentrations in the 

tissues of growing quails. Asian-Australas J Anim Sci. doi: 10.5713/ajas.20.0111.  

311. Chen, L., Li, P., Wang, J., Gao, H, Yin, Y, Hou, Y, & Wu, G. (2009). 

Catabolism of nutritionally essential amino acids in developing porcine enterocytes. 

Amino Acids, 37, 143-152. doi: 10.1007/s00726-009-0268-1. 

312.  Chena, J., Hana, J. H., Guana, W. T., Chena, F., Wanga, C.X., Zhanga, Y.Z., 

Lva, Y.T., & Linb, G. (2016). Selenium and vitamin E in sow diets: I. Effect on 

antioxidant status and reproductive performance in multiparous sows. Animal Feed 

Science and Technology, 221(A), 111-123. 

313. Chernyshev, E. A., Khromova, N. Y., Komalenkova, N. G., Kotrelev, M. V., 

Pavlov, K. V., Shcherbinin, V. V., & Soloviev, E. V. (1998). Bio-chemical germanium 



401 

 

complexes with high therapeutic efficiency and wide application spectrum EP1105117A1 

European Patent Office.  

314. Chinrasri, O., Chantiratikul, P., Maneetong, S., Chookhampaeng, S., & 

Chantiratikul, A. (2013). Productivity and selenium concentrations in egg and tissue of 

laying quails fed selenium from hydroponically produced selenium-enriched kale sprout 

(Brassica oleracea var. alboglabra L.). Biol Trace Elem Res. 155(3), 381-386. doi: 

10.1007/s12011-013-9824-3.  

315. Cho, J. M., Chae, J., Jeong, S. R., Moon, M. J., Shin, D. Y., & Lee, J. H. 

(2020). Immune activation of Bio-Germanium in a randomized, double-blind, placebo-

controlled clinical trial with 130 human subjects: Therapeutic opportunities from new 

insights. PloS one, 15(10), e0240358. doi:10.1371/journal.pone.0240358.  

316. Choi, S. H., Baumler, D. J., & Kaspar, C. W. (2020). Contribution of dps to 

acid stress tolerance and oxidative stress tolerance in Escherichia coli O157 : H7. Applied 

And Environmental Microbiology, 66(9), 3911-3916.  

317. Choudhry, H., & Nasrullah, M. (2018). Iodine consumption and cognitive 

performance: Confirmation of adequate consumption. Food Sci Nutr, 6(6), 1341-1351. 

Published 2018 Jun 1. doi:10.1002/fsn3.694. 

318. Chun, Ik L., Ho Seong, C., Changwon, K., Byoung, K. L., & Kyeong, S. R. 

(2018). Effects of Dietary Organic Sulfur on Performance, Egg Quality and Cell-mediated 

Immune Response of Laying Hens. Korean Journal of Poultry Science 45(2), 97-107. doi: 

10.5536/KJPS.2018.45.2.97. 

319. Chung, M. K., Yu, W. J., Lee, J. S., & Lee, J. H. (2013). Embryotoxicity and 

toxicokinetics of the antimalarial artesunate in rats. Toxicol Res., 29(1), 27-34. doi: 

10.5487/TR.2013.29.1.027.  

320. Chunjiang T., Lu X., & Wenlie C. (2015). Germanium in ginseng is low and 

causes no sodium and water retention or renal toxicity in the diuretic-resistant rats. 

Experimental Biology and Medicine, 240(11), 1505-1512.  

321. Cinemre, H., Bilir, C., Gokosmanoglu, F., & Bahcebasi, T. (2009). 

Hematologic effects of levothyroxine in iron-deficient subclinical hypothyroid patients: a 

https://www.researchgate.net/profile/Chunjiang_Tan


402 

 

randomized, double-blind, controlled study. J Clin Endocrinol Metab., 94(1), 151–156. 

doi: 10.1210/jc.2008-1440. 

322. Citterio, C. E., Targovnik, H. M. & Arvan, P. (2019). The role of 

thyroglobulin in thyroid hormonogenesis. Nat Rev Endocrinol 15, 323-338. 

doi:10.1038/s41574-019-0184-8. 

323. Commission Regulation (EC) No 1459/2005 of 8 Sept. 2005 amending the 

conditions for authorisation of a number of feed additives belonging to the group of trace 

elements. Official Journal of the European Union L233, 8–10.  

324. Dabek, M., Kruszewska, D., Filip, R., Hotowy, A., Pierzynowski, L., 

Wojtasz-Pajak, A., Szymanczyk, S., Valverde Piedra, J. L., Werpachowska, E., & 

Pierzynowski, S. G. (2005). Alpha-Ketoglutarate (AKG) absorption from pig intestine and 

plasma pharmacokinetics. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 89, 419-426.  

325. Dahye Kim, Kyung Dong Lee, & Ki Choon Choi. (2021). Role of LAB in 

silage fermentation: Effect on nutritional quality and organic acid production—An 

overview[J]. AIMS Agriculture and Food, 6(1), 216-234. doi: 10.3934/agrfood.2021014.  

326. Dai, G., Levy, O. & Carrasco, N. (1996). Cloning and characterization of the 

thyroid iodide transporter. Nature 379, 458–460. doi:10.1038/379458a0. 

327. Dalia, A. M., Loh, T. C., Sazili, A. Q., Jahromi, M. F., & Samsudin, A. A. 

(2017). The effect of dietary bacterial organic selenium on growth performance, 

antioxidant capacity, and Selenoproteins gene expression in broiler chickens. BMC Vet 

Res. 18, 13(1), 254. doi: 10.1186/s12917-017-1159-4. 

328. Dandan, W., Siyuan, W., Peng, L., Fangang, M., Xiaoye, Z., Bingxuan, R., 

Mengying, Q., Huaiyong, W., Hongmei, S., & Lixiang, L. (2021). Relationship between 

excess iodine, thyroid function, blood pressure, and blood glucose level in adults, pregnant 

women, and lactating women: A cross-sectional study. Ecotoxicology and Environmental 

Safety, 208, 0147-6513. doi:10.1016/j.ecoenv.2020.111706.  

329. David, P. A., Cohen, Mohamed Amine Benadjaoud, Phillipe Lestaevel, Dalila 

Lebsir, Marc Benderitter, Maâmar Souidi. (2020). Effects of repetitive Iodine Thyroid 

Blocking on the Development of the Foetal Brain and Thyroid in rats: a Systems Biology 

approachdoi. Sci Rep, 10(1), 10839. doi: 10.1038/s41598-020-67564-8. 



403 

 

330. De Almeida, J. N., Dos Santos, G. R., Beteto, F. M., De Medeiros, L.G., Oba, 

A., Shimokomaki, M., & Soares, A. L. (2012). Dietary supplementation of chelated 

selenium and broiler chicken meat quality. Semina-Ciencias Agrarias, 33(2), 3117-3122. 

331.  De Ritis, F., Coltorti, M,. & Giusti. G. (2006). An enzymic test for the 

diagnosis of viral hepatitis: the transaminase serum activities. Clinica Chimica Acta, 369 

(2), 148-152.  

332. Debi, M., Islam, K., Akbar, M., Ullha, B., & Das, S. (2010). Response of 

growing rabbits to different levels of dietary citric acid. Bangladesh Journal of Animal 

Science, 39(1-2), 125-133. doi:10.3329/bjas.v39i1-2.9685.  

333. del Mar Montesinos, M., & Pellizas C. G. (2019). Thyroid Hormone Action 

on Innate Immunity. Front. Endocrinol., doi:10.3389/fendo.2019.00350. 

334. Delezie, E., Rovers, M., Van der, Aa. A., Ruttens, A., Wittocx, S., & Segers, 

L. (2014). Comparing responses to different selenium sources and dosages in laying hens. 

Poultry Science, 93, 3083-3090. 

335. Den Hollander, J. G., Wulkan, R. W., Mantel, M. J., & Berghout, A. (2005) 

Correlation between severity of thyroid dysfunction and renal function. Clin Endocrinol, 

62, 423–7.  

336. Dhillon, G.S., Brar, S.K., Verma, M. and Tyagi, R.D. (2011). Recent advances 

in citric acid bio-production and recovery. Food Bioprocess Technol., 4, 505–529. 

doi:10.1007/s11947-010-0399-0. 

337. Di Jeso, B., & Arvan, P. (2016). Thyroglobulin From Molecular and Cellular 

Biology to Clinical Endocrinology. Endocr Rev. 37(1), 2-36. doi: 10.1210/er.2015-1090.  

338. Dideriksen, K., Reitelseder, L. (2013). Influence of Amino Acids, Dietary 

Protein, and Physical Activity on Muscle Mass Development in Humans. Nutrients, 5, 

852-876.  

339. Directive ЄЕС CVMP/816/00 Statistical principles for veterinary clinical 

trials Dec. 2001. 

340. Directorate -General for health and consumers. (2009). Opinion to be cited as: 

SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety), SCCS/1274/09, Opinion on citric acid 

(and) silver citrate, The SCCS adopted this opinion at its 4th plenary of 13 October 2009 

https://doi.org/10.1007/s11947-010-0399-0


404 

 

Взято з 

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_004.pdf.  

341. Dittoe, D. K., Ricke, S. C., & Kiess, A. S. (2018). Organic Acids and 

Potential for Modifying the Avian Gastrointestinal Tract and Reducing Pathogens and 

Disease. Frontiers in veterinary science, 5, 216. doi:10.3389/fvets.2018.00216.  

342. Dobosz-Bartoszek, M., & Simonovic, M. (2016). Structure and Mechanism of 

Selenocysteine Synthase. In: Selenium. Its Molecular Biology and Role in Human Health: 

Fourth Edition101-112. doi: 10.1007/978-3-319-41283-2_9 

343. Dobrzyński, D., Boguszewska-Czubara, A., & Sugimori, K. (2018). 

Hydrogeochemical and biomedical insights into germanium potential of curative waters: a 

case study of health resorts in the Sudetes Mountains (Poland). Environmental 

geochemistry and health, 40(4), 1355-1375. doi:10.1007/s10653-017-0061-0. 

344. Dolaychuk, O. P., Fedoruck, R. S., & Kropyvka S. I. (2015). Physiological 

Reactivity and Antioxidant Defense System of the Animal Organism Induced by 

Germanium, Chromium, and Selenium Nanoaquacitrates. Agricultural Science and 

Practice, 2, 50-55. doi: 10.15407/agrisp2.02.050.  

345. Dolaychuk, O. P., Fedoruk, R. S., Kovalchuk, I. I., & Kropyvka, S. Y. (2015). 

Physiological and biochemical processes in the organisms of rats that were fed with 

different amounts of germanium citrate. The Animal Biology, 17(2), 50-56. 

346. Dolaychuk, O., Fedoruk, R., & Kropyvka, S. (2015). Рhysiological reactivity 

and antioxidant defense system of the animal organism induced by germanium, chromium, 

and selenium "nanoaquacitrates" Soil-Remediating Activity of Agroecosystems and 

Chernozem Fertility Restoration Using Low-Carbon Technologies. Agricultural Science 

and Practice, 2(2), 50-55. doi:10.15407/agrisp2.02.050 

347. Donghyun, K., Jeeyeon, L., Cuiyan, W., Xiong, G., Byeong, J. L., Jang-S. C. 

& Jin-Hong K. (2020). The role of selenium metabolism and selenoproteins in cartilage 

homeostasis and arthropathies. Experimental & Molecular Medicine, 52, 1198–1208. 

348. Donghyun, K., Yongsik, C., Hyeon-Seop, K., Young-Ran, G., & Haedong K. 

(2019). Stress-activated miR-204 governs senescent phenotypes of chondrocytes to 

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_004.pdf.
https://doi.org/10.1007/s10653-017-0061-0


405 

 

promote osteoarthritis development. Sci. Transl. Med.,. 11, 486. doi: 

0.1126/scitranslmed.aar6659.  

349. Dozier, W. A., & Mercier, Y. (2019). Ratio of digestible total sulfur amino 

acids to lysine of broiler chicks from 1 to 15 days of age1. Journal of Applied Poultry 

Research. ( IF 1.015 ) Pub Date : 2019-12-11 , doi: 10.3382/japr.2013-00760. 

350. Du, Y., Gao, Y., Meng, F., Liu, S., Fan, Z., Wu, J., & Sun, D. (2014). Iodine 

deficiency and excess coexist in China and induce thyroid dysfunction and disease: a 

cross-sectional study. PLoS One. 6, 9(11):e111937. doi: 10.1371/journal.pone.0111937. 

351. Dubick, M. A., Barr, J. L., Keen, C. L., & Atkins, J. L. (2015). Ceruloplasmin 

and Hypoferremia: Studies in Burn and Non-Burn Trauma Patients. Antioxidants (Basel), 

6, 4 (1), 153–169.  

352. Dunn, J. T. (2003). Iodine should be routinely added to complementary foods. 

Journal of Nutrition, 133, 3008-3010. 

353. Duntas, L. H. (2002). Thyroid disease and lipids. Thyroid, 12, 287–293.  

354. Duntas, L. H., & Benvenga, S. (2015). Selenium: An element for life. Endocr, 

48, 756–775. doi: 10.1007/s12020-014-0477-6.  

355. Dzhyvak, V. H., Khlibovska, O. I., & Klishch, I. M. (2020). Role of 

endogenic intoxication in muscle injury in experiment. International Journal of Medicine 

and Medical Research, 5(2), 122–127. doi:10.11603/ijmmr.2413-6077.2019.2.10310. 

356. E C L de Souza , G R M Dias, R C Cardoso, L P Lima, R S Fortunato, T J 

Visser, M Vaisman, A C F Ferreira, D P Carvalho (2015). MCT8 is downregulated by 

short time iodine overload in the thyroid gland of rats. Horm Metab Res 47(12), 910 - 915. 

doi: 10.1055/s-0035-1550008. 

357. EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances 

used in Animal Feed) (2015). Scientific Opinion on the safety and efficacy of citric acid 

when used as a technological additive (acidity regulator) for all animal species. EFSA 

Journal, 13(2), 4010, 17. doi:10.2903/j.efsa.2015.4010.  

358. Eghtesad, S., Poustchi, H., & Malekzadeh, R. (2013). Malnutrition in Liver 

Cirrhosis: The Influence of Protein and Sodium. Middle East Journal of Digestive 

Diseases, 5(2), 65-75.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Souza+EC&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dias+GR&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cardoso+RC&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lima+LP&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fortunato+RS&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Visser+TJ&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Visser+TJ&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vaisman+M&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ferreira+AC&cauthor_id=26021458
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Carvalho+DP&cauthor_id=26021458


406 

 

359. El Iraqi, E. (2020). Effect of lighting regimens and dietary iodine sources on 

productive and reproductive performance for mandarah chicken strain. Egyptian Poultry 

Science Journal, 40(2), 441-462. doi: 10.21608/epsj.2020.95728. 

360. Elbaz, A. M., Ibrahim, N. S., Shehata, A. M., Mohamed, N. G, & Abdel-

Moneim, A. E. (2021). Impact of multi-strain probiotic, citric acid, garlic powder or their 

combinations on performance, ileal histomorphometry, microbial enumeration and 

humoral immunity of broiler chickens. Trop Anim Health Prod, 53, 115. 

doi:10.1007/s11250-021-02554-0.  

361. Elkelawy, H., Sedki, A., Nassrallah, M., Mahmoud, N., Mobarez, S., & 

Mohamed, M. (2017). Іmpact of adding citric, lactic acids and propylene glycol. 1. 

growing rabbits performance. Egyptian Journal of Rabbit Science, 27(2), 309-323. doi: 

10.21608/ejrs.2017.46579. 

362. Elnesr S. S., Elwan H. A. M., Xu Q. Q., Xie C., Dong X. Y., & Zou X. T. 

(2019). Effects of in ovo injection of sulfur-containing amino acids on heat shock protein 

70, corticosterone hormone, antioxidant indices, and lipid profile of newly hatched broiler 

chicks exposed to heat stress during incubation. Poult Sci., ;98(5), 2290-2298. doi: 

10.3382/ps/pey609. 

363. Else van den Berg, Andreas Pasch, Welmoet H. Westendorp, Gerjan Navis, 

Elizabeth J. Brink, Reinold O.B. Gans, Harry van Goor & Stephan J.L. Bakker (2014). 

Urinary Sulfur Metabolites Associate with a Favorable Cardiovascular Risk Profile and 

Survival Benefit in Renal Transplant Recipients. Clinical Epidemiology, 25(6) 1303-1312. 

doi:10.1681/ASN.2013050497.  

364. Eltokhi, A., Kurpiers, B. & Pitzer, C. (2020). Behavioral tests assessing 

neuropsychiatric phenotypes in adolescent mice reveal strain- and sex-specific effects. Sci 

Rep., 10, 11263. doi:10.1038/s41598-020-67758-0  

365. El-Wahab, A. A., Aziza, A., & El-Adl, M. (2015). Impact of dietary excess 

methionine and lysine with or without addition of L-carnitine on performance, blood lipid 

profile and litter quality in broilers. Asian J Anim Vet Adv. 10(5), 191–202. doi: 

10.3923/ajava.2015.191.202. 

https://doi.org/10.1681/ASN.2013050497


407 

 

366. Emara, S. (2019). Comparative Effects of Nano-Selenium and Sodium 

Selenite Supplementation on Blood Biochemical Changes in Relation to Growth 

Performance of Growing New Zealand White Rabbits. Arab Journal of Nuclear Sciences 

and Applications, 52(4), 1-14. doi: 10.21608/ajnsa.2019.5423.1124. 

367. Eto, Y1., Shimokawa, H., Tanaka, E., Morishige, K., Fuchigami, M., 

Ishiwata, Y., Matsushima, K., & Takeshita, A. (2003). Long-term treatment with 

propagermanium suppresses atherosclerosis in WHHL rabbits. J Cardiovasc Pharmacol., 

41(2), 171-177.  

368. European convention for the protection of vertebrate animals used for 

experimental and other scientific purposes (1986). Council of European. - Strasbourg,M 

123, 51. 

369. European Union Register of Feed Additives. Взято з 

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en (accessed on 20 

November 2019). 

370. Fandrey, J., Pagel, H., Frede, S., Wolff, M., & Jelkmann, W. (1994). Thyroid 

hormones enhance hypoxia-induced erythropoietin production in vitro. Exp Hematol, 

22(3), 272–277. 

371. Farebrother, J., Zimmermann, M. B., & Andersson M. (2019). Excess iodine 

intake: sources, assessment, and effects on thyroid function. Ann N Y Acad Sci., 1446(1), 

44-65. doi: 10.1111/nyas.14041.  

372. Farebrother, J., Zimmermann, M., Abdallah, F. Assey, V., Fingerhut, R., 

Gichohi-Wainaina, W. N., Hussein, I., Makokha, A., Sagno, K., Untoro, J., Watts, M., & 

Andersson, M. (2018). The effect of excess iodine intake from iodized salt and/or 

groundwater iodine on thyroid function in non‐pregnant and pregnant women, infants and 

children: a multicenter study in East Africa. Thyroid, 28(9), 1198–1210. doi: 

10.1089/thy.2018.0234. 

373. Fedoruk, R. S, Tesarivska, U. I., Khrabko, M. I., Tsap, M. M., & Denys, H. 

H. (2018). Impact of feeding male rats F2 with different doses of germanium citrate on the 

content of trace elements in their tissues and organs. Agricultural Science and Practice, 

5(3), 40–46.  



408 

 

374. Fedoruk, R. S., Khrabko, M. I., & Dolaychuk, O. P. (2018). Effect of 

Germanium Citrate on Immunophysiological Activity of the Rats' Organism. International 

Journal of Physiology and Pathophysiology, 9, 17-26. doi: 

10.1615/IntJPhysPathophys.v9.i1.30 

375. Fedoruk, R. S., Khrabko, M. I., Kaplunenko, V. G., Теsаrіvskа, U. І., & 

Denis, G. G. (2017). Microelements of female tissues of F1 rats for the long-term effects of 

various doses of nano-germanium citrate. 3. Joint Annual Meeting of the German Society 

for Minerals and Trace Elements (GMS) with Zinc-UK. Zinc and other Transition Metals 

in Health and Disease (Aachen, Germany, 28 – 30 September 2017), 30.  

376. Fedoruk, R. S., Tesarivska, U. I., Khrabko, M. I., & Tsap, M. M. (2017). 

Growth and development of the organism and immunophysiological indices of blood of 

mail F2 rats, affected by different doses of nanogermanium citrate. Agricultural Science 

and Practice, 4(2), 14–22.  

377. Fedoruk, R. S., Tesarivska, U. I., Kovalchuk, I. I., Tsap, M. M., & Khrabko, 

M. I., Koleshchuk, O. I., Iskra, R. J. (2021). The indices of thyroid system and metabolism 

of rats under the influence of nanocomposition based on iodine and citrate. Ukr. Bioch. J., 

93(3), P. 92 - 100.  

378. Feiyang, M., Shixin, X., Zhaoxin, T., Zekun, L., & Lu Z. (2021). Use of 

antimicrobials in food animals and impact of transmission of antimicrobial resistance on 

humans Elsevier. Biosafety and Health, 3(1), 32-38. doi:10.1016/j.bsheal.2020.09.004. 

379. Ferm, V.H. & Carpenter, S. J. (1970). Teratogenic and embryopathic effects of 

indium, gallium, and germanium. Toxicol. Appl. Pharmacol, 16, 166-170.  

380. File, S. E., & Wardill, A. G. (1975). Validity of head-dipping as a measure of 

exploration in a modified hole-board. Psychopharmacologia, 44(1), 53-59. Взято з 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1197580. 

381. Finkelstein, J. D. (2000). Pathways and regulation of homocysteine 

metabolism in mammals. Semin Thromb Hemost, 26, 219–225.  

382. Fisher, B. R., Goering, P. L., & Fowler, P. A. (1991). Germanium. In:Merian 

E (ed) Metals and their compounds in the environment. VCH, Weinheim, 921–929.  

https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2020.09.004


409 

 

383.   Fiume, M. M., Heldreth, B. A., Bergfeld, W. F., Belsito, D. V., Hill, R. A., 

Klaassen, C. D., Liebler, D. C., Marks, Jr, J. G., Shank, R. C., Slaga, T. J., Snyder, P. W., & 

Andersen, F. A. (2014). Safety Assessment of Citric Acid, Inorganic Citrate Salts, and 

Alkyl Citrate Esters as Used in Cosmetics. International Journal of Toxicology, 33(2), 16-

46. doi:10.1177/109158181452689146 .  

384. Flachowsky, G. (2007). Iodine in animal nutrition and Iodine transfer from 

feed into food of animal origin. Lohmann information, 42(2), 47.  

385. Flyd, O. D., Gard, T. K., Vernadsky, A., & Mironov, V. F. (2008). 

Connections of pentaco-ordinated Germanium. I. Hermotsyny, hermolany and hermokan. 

ZHOH, 2745–2750.  

386. Fordyce, F. M. (2003). Database of the Iodine Content of Food and Diets 

Populated with 1 from Published Literature. British Geological Survey 

Commissioned Ref, 03(84), 50.  

387. Francioso, A., Fanelli, S., Vigli, D. Ricceri, L, Cavallaro, RA, Baseggio 

Conrado, A, Fontana, M, D'Erme, M, & Mosca, L. (2017). HPLC determination of 

bioactive sulfur compounds, amino acids and biogenic amines in biological specimens. 

Advances in Experimental Medicine and Biology, 975, 535–549. doi: 10.1007/978-94-024-

1079-2_42.  

388. Francioso, А., Baseggio Conrado, А., Mosca, L., & Fontana, M. (2020). 

Chemistry and Biochemistry of Sulfur Natural Compounds: Key Intermediates of 

Metabolism and Redox Biology. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Article ID 

8294158, 27. doi:10.1155/2020/8294158.  

389. Frank, S., Capriotti, J., Brown, S. M., & Tessema, B. (2020). Povidone-Iodine 

Use in Sinonasal and Oral Cavities: A Review of Safety in the COVID-19 Era. Ear Nose 

Throat J. 99(9), 586-593. doi: 10.1177/0145561320932318.  

390. Fuentes-Lara, L. O., Medrano, J., Pérez-Labrada, F., Rivas, E., García-Enciso, 

E. L., González-Morales, S., Maldonado, A. J., Rincon, F., & Benavides-Mendoza A. 

(2019). From Elemental Sulfur to Hydrogen Sulfide in Agricultural Soils and Plants. 

Molecules 24(12), 2282 doi: 10.3390/molecules24122282. 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Fiume%2C+Monice+M
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Fiume%2C+Monice+M
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Heldreth%2C+Bart+A
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Heldreth%2C+Bart+A
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Bergfeld%2C+Wilma+F
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Bergfeld%2C+Wilma+F
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Belsito%2C+Donald+V
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Belsito%2C+Donald+V
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Hill%2C+Ronald+A
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Hill%2C+Ronald+A
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Klaassen%2C+Curtis+D
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Klaassen%2C+Curtis+D
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Klaassen%2C+Curtis+D
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Liebler%2C+Daniel+C
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Liebler%2C+Daniel+C
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Marks%2C+James+G+Jr
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Marks%2C+James+G+Jr
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Shank%2C+Ronald+C
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Shank%2C+Ronald+C
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Slaga%2C+Thomas+J
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Slaga%2C+Thomas+J
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Snyder%2C+Paul+W
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Snyder%2C+Paul+W
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Andersen%2C+F+Alan
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Andersen%2C+F+Alan
https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Andersen%2C+F+Alan


410 

 

391. Fuge, R., & Johnson, C. C. (2015). Iodine and human health, the role of 

environmental geochemistry and diet, a review. Appl. Geochem, 63, 282–302. 

392. Gabert, V. M., & Sauer, W. C. (1994). The effects of supplementing diets for 

weanling pigs with organic acids. A review. J. Anim. Feed Sci., 3, 73-87 . 

393. Gao, S. Y. (1990). Pharmacology Activity of Lysine Germanium Oxide. 

Studies of Trace Elements and Health, 3, 3-5. 

394. Gerasymchuk, M. R., Klishch, I. P., & Varnava, N. Ya. (2015). Place of 

endogenous intoxication at an early stage of development of the critical states of various 

etiologies. InterMedical, 3(9), 21 – 24. 

395. Gerber, G. B., & Léonard A. (1997). Mutagenicity, carcinogenicity and 

teratogenicity of germanium compounds. Mutation Research, 387(3), 141-146.  

396. Germanium Sesquioxide Organic Germanium Bis (2-

Carboxyethylgermanium)sesquioxide// Взято з http://www.germaniumsesquioxide.com.  

397. Ghoreyshi, S. M., Omri, B., Chalghoumi, R., Bouyeh, M., Seidavi, A., 

Dadashbeiki, M., Lucarini, M., Durazzo, A., Hoven, R., & Santini, A. (2019). Effects of 

Dietary Supplementation of L-Carnitine and Excess Lysine-Methionine on Growth 

Performance, Carcass Characteristics, and Immunity Markers of Broiler Chicken. Animals, 

9, 608.  

398. Giannini, E. G., Testa, R., & Savarino, V. (2005). Liver enzyme alteration: a 

guide for clinicians. Can. Med. Assoc. J.,172, 367-379.  

399. Gostas, D. E., Larson-Meyer, D. E., Yoder, H. A., Huffman, A. E., & 

Johnson, E. C. (2020). Dietary Relationship with 24 h Urinary Iodine Concentrations of 

Young Adults in the Mountain West Region of the United States. Nutrients, 12(1), 121. 

doi:10.3390/nu12010121. 

400. Gounden, V., Bhatt, H., & Jialal, I. (2020). Renal Function Tests. In: 

StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Взято з 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507821/ 

401. Grais, I. M., & Sowers, J. R. (2014). Thyroid and the heart. Am J Med. 

127(8), 691-698. doi: 10.1016/j.amjmed.2014.03.009.  

http://www.germaniumsesquioxide.com/


411 

 

402. Grela, E. R. (2011). Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej. 

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa. Взято з 

https://wuptorun.praca.gov.pl/documents/5078407/9067559/rolnik.pdf/3f09af8c-21d7-

4059-916e-9b3f1ca258df 

403. Grilli, E., Tugnoli, B., Passey, J. L., Stahl, C. H., Piva, A., & Moeser, A. J. 

(2015). Impact of dietary organic acids and botanicals on intestinal integrity and 

inflammation in weaned pigs. BMC Vet. Res., 11, 96-105. 

404. Guo, Y., Gong, J., Shi, B., Guo, X., & Yan, S. (2018). Effects of selenium on 

selenoprotein synthesis and antioxidant parameters of bovine mammary epithelial cells. 

Czech J. Anim. Sci., 63, 313-322. 

405. Gutyj, B., Grymak, Y., Drach, M., Bilyk, O., Matsjuk, O., Magrelo, N., 

Zmiya, M., & Katsaraba, O. (2017). The impact of endogenous intoxication on 

biochemical indicators of blood of pregnant cows. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 

8(3), 438-443. doi:10.15421/021768.  

406. Hamed, D. M. & Hassan, A.M.A. (2013). Acids supplementation to drinking 

water and their effects on Japanese quails experimentally challenged with Salmonella 

Enteritidis. Research in Zoology, 3, 15-22.  

407. Han, C., Wu, G., Yin, Y., & Shen, M. (1992). Inhibition by germanium oxide 

of the mutagenicity of cadmium chloride in various genotoxicity assays. Food Chem 

Toxicol., 30(6), 521-4. doi: 10.1016/0278-6915(92)90104-s.  

408. Han, L., Pang, K., Fu, T., Phillips, C. J. C., & Gao, T. (2021). Nano-selenium 

Supplementation Increases Selenoprotein (Sel) Gene Expression Profiles and Milk 

Selenium Concentration in Lactating Dairy Cows. Biol Trace Elem Res, 199, 113–119 

(2021). doi:10.1007/s12011-020-02139-2. 

409. Han, X. J., Qin, P., Li, W. X., Ma, Q. G., Ji, C., Zhang, J. Y., & Zhao, L. H. 

(2017). Effect of sodium selenite and selenium yeast on performance, egg quality, 

antioxidant capacity, and selenium deposition of laying hens. Poult Sci., 1, 96(11), 3973-

3980. doi: 10.3382/ps/pex216.  

410. Haque, Md., Najmul; Islam, Khan Md.; Akbar, Muktar; Chowdhury, Rakhi; 

Khatun, M.; Karim, Mohammad & Kemppainen, Barbara. (2010). Effect of dietary citric 

https://doi.org/10.15421/021768


412 

 

acid, flavomycin and their combination on the performance, tibia ash and immune status 

of broiler. Can. J. Anim. Sci.. 90. 57-63. doi: 10.4141/CJAS09048.  

411. Harper, H.A., Rodwell, V.W., & Mayes, P.A. (1979). Review of 

Physiological Chemistry. 17th (ed) Los-Altos, California. Review of Physiological 

Chemistry, 17th ed., Lange Medical Publications, Los Altos, CA, 596-612.  

412. Hasan, S., Fatma, S., Zaman, M., Khan, R. H., & Naeem, A. (2018). 

Carboxylic acids of different nature induces aggregation of hemoglobin. Int J Biol 

Macromol, 15, 118(B), 1584-1593. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.07.003.  

413. Hassanpour, H., Zamani Moghaddam, A. K., & Zarei, H. (2009).Effect of 

citric acid on electrocardiographic parameters of broiler chickens with pulmonary 

hypertension. Acta Vet Hung., 57(2), 229-38. doi: 10.1556/AVet.57.2009.2.4.  

414. Hatfield, D. L., Berry, M. J., & Gladyshev, V. N. (2006). Selenium: its 

molecular biology and role in human health. 2nd Ed., Springer, New York, 419.  

415. Hatfield, D. L., Tsuji, P. A., Carlson, B. A. & Gladyshev, V. N. (2014). 

Selenium and selenocysteine: roles in cancer, health, and development. Trends Biochem. 

Sci. 39, 112-120.  

416.  Hattesohl, M., Feistel, B., Sievers, H., Lehnfeld, R., Hegger, M., & 

Winterhoff H. (2008). Extracts of Valeriana officinalis L. s.l. show anxiolytic and 

antidepressant effects but neither sedative nor myorelaxant properties. Phytomed.– Int. J. 

Phytother. Phytopharmacol, 15(1-2) 2-15.  

417. Hawkes, W. C., Kelley, D. S. & Taylor, P. C. (2001). The effects of dietary 

selenium on the immune system in healthy men. Biol. Trace Elem. Res., 81, 189-213.  

418. Hazam, R., Taha, A., Kimbugwe, J., Elzubeir, N., Prakash, S., Mubeen, F., & 

Khandheria, B. (2020). Hypothyroidism and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Journal 

of Endocrinology and Metabolism, North America. Взято з 

https://www.jofem.org/index.php/jofem/article/view/644/284284448.  

419. He, M. L., Hollwich, W., & Ramheck, W. A. (2002). Supplementation of 

algae to the diet of pigs is a new possibility to improve the iodine content in the 

meat. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 86, 97-104.  



413 

 

420. He, Y., Xiang, Y., Zhou, Y., Yang, Y., Zhang, J., Huang, H., Shang, C., Luo, 

L., Gao, J., & Tang, L. (2018). Selenium contamination, consequences and remediation 

techniques in water and soils. A review. Environ. Res.,164, 288–301. doi: 

10.1016/j.envres.2018.02.037.  

421. Hendriks, S. J., & Laven, R. A. (2020). Selenium requirements in grazing 

dairy cows: a review. N Z Vet J., 68(1), 13-22. doi: 10.1080/00480169.2019.1673256.  

422. Heo, J. M., Opapeju, F. O., Pluske, J. R., Kim, J. C., Hampson, D. J., & 

Nyachoti, C. M. (2013).Gastrointestinal health and function in weaned pigs: a review of 

feeding strategies to control post-weaning diarrhoea without using in-feed antimicrobial 

compounds. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl),97(2), 207-37. doi: 10.1111/j.1439-

0396.2012.01284.x.  

423. Herzig, I., Pisaikova, B., Kursa, J., & Suchy, P. (2020). Utilisation of iodine 

from different sources in pigs. Arch Tierernahr, 53(2), 179-189.  

424. Hetzel, B. S., & Maberly, G. F. (1987). Iodine / In: Trace Elements in Human 

and Animal Nutrition. Mertz W. (ed.). Acad. Press, N.Y., 2, 139-208.  

425. Higuchi, I., Takahashi, K., Nakahara, K., Izumo, S., Nakagawa, M., & 

Osame, M. (1991). Experimental germanium myopathy. Acta Neuropathol, 82(1), 55-9.  

426.  Hill, K. E., Zhou, J., McMahan, W. J., Motley A. K. Atkins, J. F., Gesteland, 

R. F., Burk, R. F. (2003). Deletion of selenoprotein P alters distribution of selenium in the 

mouse. J. Biol. Chem. 278, 13640–13646. doi: 10.1074/jbc.M300755200.  

427. Hitchcock, J. P., Miller, E. R., Keahey, K. K., & Ullrey, D. E. (1978). Effects 

of arsanilic acid and vitamin upon utilization of natural supplemental selenium by swine. 

Journal of Animal Science, 46, 425-435.  

428. Hofmann, P., Siegert, W., Ahmadi, H., Krieg, J., Novotny, M., Naranjo, V. 

D., & Rodehutscord, M. (2020). Interactive Effects of Glycine Equivalent, Cysteine, and 

Choline on Growth Performance, Nitrogen Excretion Characteristics, and Plasma 

Metabolites of Broiler Chickens Using Neural Networks Optimized with Genetic 

Algorithms. Animals : an open access journal from MDPI, 10(8), 1392. 

doi:10.3390/ani10081392. 

429.  Holder D. (2008). Zum Einzatz von antibiotischen und probiotischen 

https://doi.org/10.3390/ani10081392


414 

 

Leistungsforderer in der Nutztierhaltung. Sch. - R. Agrarwiss. Fak.Univ., 86, 123-129. 

430. Hong Bai, Feng Zhao, Meng Li, Liangyun Qin, Huilin Yu, Linhan Lu, & 

Tiehua Zhang (2019). Citric acid can force Staphylococcus aureus into viable but 

nonculturable state and its characteristics. Int J Food Microbiol., 305, 108254. doi: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2019.108254.  

431. Hong, J. W., Kwon, O. S., Min, B. J., Cho, J. H., Chen, Y. J., Shon, K. S., 

Kang, J. O. & Kim, I.H. (2006). Influences of Dietary Germanium Colloid on Growth 

Performance and Hematological Changes in Nursery Pigs. Journal of the Korean Society 

of International Agriculture, 16, 289-293.  

432. Hosny, N. S., Hashem, N. M., Morsy, A. S. & Abo-elezz, Z. R. (2020). 

Effects of Organic Selenium on the Physiological Response, Blood Metabolites, Redox 

Status, Semen Quality, and Fertility of Rabbit Bucks Kept Under Natural Heat Stress 

Conditions. Front. Vet. Sci., 7, 290. doi: 10.3389/fvets.2020.00290. 

433. Hotz, C. S., Fitzpatrick, D.W., Trick, K. D., &,L'Abbé, MR. (1997). Dietary 

iodine and selenium interact to affect thyroid hormone metabolism of rats. J. Nutr., 127(6), 

1214-1218. doi: 10.1093/jn/127.6.1214. 

434. Hou, C., & Zhu, J. (2017). Nanoparticles and female reproductive system: 

how do nanoparticles affect oogenesis and embryonic development. Oncotarget, 8: 

109799-109817. Взято з https://www.oncotarget.com/article/19087/text/   

435. Hu, T., Liang, Y., Zhao, G., Wu, W., Li, H., & Guo, Y. (2019). Selenium 

biofortification and antioxidant activity in Cordyceps militaris supplied with selenate, 

selenite, or selenomethionine. Biol. Trace Elem. Res., 187, 553–561. doi: 10.1007/s12011-

018-1386-y. 

436. Iannaccone, M., Ianni, A., Elgendy, R., Martino, C., Giantin, M., Cerretani, 

L., Dacasto, M., & Martino, G. (2019). Iodine Supplemented Diet Positively Affect 

Immune Response and Dairy Product Quality in Fresian Cow. Animals (Basel), 

9(11), 866. doi:10.3390/ani9110866. 

437. Iskra, R., Sushko, O., Pylypets, A. & Slivinska, О. (2018). Еffect of 

chromium citrate on lipid composition in blood plasma of rats with experimental diabetes 

Biol. Stud., 12(3–4), 35–46. doi: 10.30970/sbi.1203.578 

https://www.oncotarget.com/article/19087/text/%20***


415 

 

438. Iskra, R., Vlislo, V., & Fedoruk, R. (2017). Biological efficiency of citrates of 

microelements in animal breeding. Agricultural Science and Practice, 4(3), 28-34. 

439. Islamov, R., Kustova, T., Nersesyan, A., & Ilin, A. (2020). Subchronic 

Toxicity of the New Iodine Complex in Dogs and Rats. Frontiers in veterinary science, 7, 

184. doi:10.3389/fvets.2020.00184  

440. Jang, J., Kim, Y., Shin, J., Lee S. Ah, Choi Y. & Parket E.-C (2018). 

Association between thyroid hormones and the components of metabolic syndrome. BMC 

Endocr Disord, 18, 29. doi:10.1186/s12902-018-0256-0.  

441. Jang-Sik, S., Min-A, K., & Sang-Han, L. (2013). Comparison of 

Physiological Changes in Broiler Chicken Fed with Dietary Processed Sulfur. Korean 

Journal of Food Preservation 20(2), 278-283. doi: 10.11002/kjfp.2013.20.2.278.  

442. Jeyaraman, V., Sellappa, S. (2011). In vitro anticancer activity of organic 

germanium on human breast cancer cell line (MCF-7). Journal of Current Pharmaceutical 

Research, 5(1), 39–41.  

443. Jiawen Cui, Honggui Liu, & Shiwen Xu (2020). Selenium-deficient diet induces 

necroptosis in the pig brain by activating TNFR1 via mir-29a-3p. Metallomics 8, 1173–1316. 

444. Jing, C. L., Dong, X. F., Wang, Z. M., Liu, S., & Tong, J. M. (2015). 

Comparative study of DL-selenomethionine vs sodium selenite and seleno-yeast on 

antioxidant activity and selenium status in laying hens. Poult Sci., 94(5), 965-75. doi: 

10.3382/ps/pev045.  

445. Johnson, C. C. (2003). The Geochemistry of Iodine and Its Application to 

Environmental Strategies for Reducing the Risks from Iodine Deficiency Disorders (IDD). 

Report CR/03/057N, British Geological Survey, Keyworth, Mottingham, UK, 54.  

446. Johnson-Davis, K. L. Enzymes. In: Bishop ML Fody EP Schoeff LE, eds. 

Clinical Chemistry: Principles, Techniques, and Correlations. 7th ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins, 262-289.  

447.  Kadomtsevа, A. V., Zhdanovich, I. V., Piskunovа, M. S., Lineva, A. N., 

Novikova, A. N., & Loginov, P. A. (2019). Assessment of toxicity of germanium 

coordination compounds. Toxicological Review, 2, 16-21. doi:10.36946/0869-7922-2019-

2-16-21.  

https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00184
https://doi.org/10.1186/s12902-018-0256-0
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJiawen%20Cui
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHonggui%20Liu
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AShiwen%20Xu


416 

 

448. Kaňa, A., Hrubá, L., Vosmanská, M., & Mestek O. (2015) Analysis of iodine 

and its species in animal tissues, Chemical Speciation & Bioavailability, 27(2), 81-91, doi: 

10.1080/09542299.2015.1087160. 

449. Kandylis, K., & Bray, A. C. (1987). Effects of variation in dietary sulfur on 

movement of sulfur in the rumen. Journal of Dairy Science, 70, 40-49.  

450. Kaplunenko, V. G., Onul, N. M., Chekman, I.S., Beletskaya, E. M., & Stus, 

V. P. (2013). Bioprotective effect of zinc in macro-and nanoaquachelate form on 

embryonal development of rats in conditions of lead intoxication. Medicni perspektivi 

(Medical perspectives), 18(2), 114-119. 

451. Katagiri, R., Yuan, X., Kobayashi, S., & Sasaki, S. (2017). Effect of excess 

iodine intake on thyroid diseases in different populations: A systematic review and meta-

analyses including observational studies. PloS one, 12(3), e0173722. 

doi:10.1371/journal.pone.0173722 

452. Kaufmann, S., & Rambeek, W. A. (1998). Iodine supplementation in 

chicken, pig and cows feed. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 80, 147-152.  

453. Kaur, V., Singh, K., Verma, M. (2015). Changes in biochemical markers of 

renal function in subclinical and overt hypothyroidism. Int J Bioassays, 4, 3799–3802. 

454. Kazak, L., & Cohen, P. (2020). Creatine metabolism: energy homeostasis, 

immunity and cancer biology. Nat Rev Endocrinol, 16, 421-436. doi:10.1038/s41574-020-

0365-5. 

455. Ke, W. C., Ding, W. R., Xu, D. M., Ding, L. M., Zhang, P., Li, F. D, & Guo, 

X. S. (2017). Effects of addition of malic or citric acids on fermentation quality and 

chemical characteristics of alfalfa silage. J. Dairy Sci., 100(11), 8958-8966. doi: 

10.3168/jds.2017-12875. 

456. Khemichian, S., & Fong, T. L. (2011). Hepatic dysfunction in 

hyperthyroidism. Gastroenterology & hepatology, 7(5), 337-339. 

457. Kieliszek M. (2019). Selenium–Fascinating Microelement, Properties and 

Sources in Food. Molecules, 24(7), 1298. doi: 10.3390/molecules24071298. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173722


417 

 

458. Kieliszek, M., & Błażejak, S. (2013). Selenium: Significance, and outlook for 

supplementation. Nutrition, 29, 713-718. doi: 10.1016/j.nut.2012.11.012.  

459. Kieliszek, M., & Błażejak, S. (2016). Current knowledge on the importance 

of selenium in food for living organisms: A review. Molecules. 21, 609. doi: 

10.3390/molecules21050609.  

460. Kiene, R. P., Linn, L. J., González, J., Moran, M. A., & Bruton, J. A., (1999). 

Dimethylsulfoniopropionate and methanethiol are important precursors of methionine and 

protein-sulfur in marine bacterioplankton. Applied and environmental microbiology, 

65(10), 4549–4558,  

461. Kil, D., Kwon, W. & Kim, B. (2011). Dietary acidifiers in weanling pig diets: 

a review. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 24, 231-247.  

462. Kim, Y.Y., & Mahan, D. C. (2001). Effect of dietary selenium source, level, 

and pig hair color on various selenium indices. J. Anim. Sci., 79, 949-955.  

463. Kipp, A. P., Strohm, D., Brigelius-Flohé, R., Schomburg, L., Bechthold, A., 

Leschik-Bonnet, E., Heseker, H., & Dge G.N.S. (2005). Revised reference values for 

selenium intake. J. Trace Elem. Med. Bio. 32, 195-199. doi: 10.1016/j.jtemb.2015.07.005. 

464. Kong, T., Qu, Y. S., & Zhu, L. Q. (2007). Biological function of trace 

elementgermanium. Studies of Trace Elements and Health, 24, 59-60.  

465. Korendyaseva, T. K., Kuvatov, D. N., Volkov, V. A. Martinov, M. V., 

Vitvitsky, V. M., Banerjee, R., Ataullakhanov, F. I. (2008). An allosteric mechanism for 

switching between parallel tracks in mammalian sulfur metabolism. PLoS computational 

biology, 2(4(5)), e1000076. doi: 10.1371/journal.pcbi.1000076.  

466.  Köse 1, N., Aytaçoğlu, B. N., Yilmaz, N., Döndaş, H. A., Tamer, L., Coşkun, 

B., Vezir, O., & Sucu, N. M. (2008). Dikmengil Citric acid as a decalcifying agent for the 

excised calcified human heart valves. Anadolu Kardiyol Derg., 8(2), 94-98.  

467. Koukkou, E. G., Roupas, N. D., & Markou, K. B. (2017). Effect of excess 

iodine intake on thyroid on human health. Minerva Med., 108, 136-46. doi: 

10.23736/S0026-4806.17.04923-0  

468. Kovalchuk, I., Dvylyuk, I., Lecyk, Y., & Gutyj, B. (2019). Physiological 

relationship between content of certain microelements in the tissues of different anatomic 



418 

 

sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cuprum. 

Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 177-181. doi:10.15421/021926 

469. Kowalczyk, E., & Kwiatek, (2013). K. Kwasy organiczne jako dodatki w 

zywieniu zwierza. НТБ ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Ін-

ту біології тварин, 14(3-4), 49-54.  

470. Kraeuter, A. K., Guest, P. C., & Sarnyai, Z. (2019). The Open Field Test for 

Measuring Locomotor Activity and Anxiety-Like Behavior. Methods Mol Biol., 1916, 99-

103. doi: 10.1007/978-1-4939-8994-2_9. 

471. Kubachka, K. M., Hanley, T., Mantha, M., Wilson, R. A., Falconer, T. M., 

Kassa, Z., Oliveira, A., Landero, J. & Caruso, J. (2017). Evaluation of selenium in dietary 

supplements using elemental speciation. Food Chemistry, 218, 313-320.  

472. Kuldonashvili, K. V., Sheremeta, V. I., & Kaplunenko, V. G. (2018). 

Nanoakvahelat germanium affect on the growth of piglets during the prenatal period. 

Animal Breeding and Genetics, 51, 261-266. doi:10.31073/abg.51.35.  

473. Kumar, S., Adhikari, P., Oakley, B., & Kim, W. K. (2019). Changes in cecum 

microbial community in response to total sulfur amino acid (TSAA: DL-methionine) in 

antibiotic-free and supplemented poultry birds. Poultry Science (IF 2.659). doi: 

10.3382/ps/pez380. 

474. Landucci, E., Laurino, A., Cinci, L., Gencarelli, M., & Raimondi L. (2019). 

Thyroid Hormone, Thyroid Hormone Metabolites and Mast Cells: A Less Explored Issue. 

Front. Cell. Neurosci.| doi:10.3389/fncel.2019.00079. 

475. Laria, A., Lurati, A., Marrazza, M., Mazzocchi, D., Re, K. A., & Scarpellini 

M. (2016). The macrophages in rheumatic diseases. J Inflamm Res., 9, 1–11. doi: 

10.2147/JIR.S82320 .  

476. Laurberg, P., Andersen, S., Knudsen, N., Ovesen, L., Nøhr, S. Bю, Bülow, 

Pedersen, I. (2002). Thiocyanate in food and iodine in milk: from domestic animal 

feeding to improved understanding of cretinism. Thyroid, 12(10), 897-902. doi: 

10.1089/105072502761016520. 

477. Lebsir, D., Manens, L., Grison, S., Lestaevel, P., Ebrahimian, T., Suhard, D, 

& Pech, A. Effects of repeated potassium iodide administration on genes involved in 

https://doi.org/10.3389/fncel.2019.00079


419 

 

synthesis and secretion of thyroid hormone in adult male rat. Molecular and cellular 

endocrinology, 474, 119–126. doi:10.1016/j.mce.2018.02.017.  

478. Lee, B. D., Moser, E. L., Brooks, S. M., Saunders, D. L. & Howard, M. H. 

(2020). Microbial Contribution to Iodine Speciation in Hanford's Central Plateau 

Groundwater: Iodide Oxidation. Front. Environ. Sci., 7, 145. doi: 

10.3389/fenvs.2019.00145. 

479. Lee, J. H., Kim, K. W., & Yoon, Y. (2005). Anti-inflammatory effect of 

germanium-concentrated yeast against paw oedema is related to the inhibition of 

arachidonic acid release and prostaglandin E production in RBL 2H3 cells Auton Autacoid 

Pharmacol, 25(4), 129-134.  

480. Lee, J. S., Park, J. I., Kim, S. H., Park, S. H., Kang, S. K., Park, C. B., Sohn, 

T. U., Jang, J. Y., Kang, J. K., & Kim, Y. B. (2004). Oral single- and repeated-dose toxicity 

studies on Geranti Bio-Ge yeast, organic germanium fortified yeasts, in rats. J Toxicol Sci., 

29(5), 541-553. doi: 10.2131/jts.29.541.  

481. Lee, J.-S., & Lee, S.-W. (1989). A Study on the Compositions of Free Sugars, 

Lipids, and Nonvolatile Organic Acids in Parts of Omija (Schizandra Chinensis Baillon). 

Journal of the Korean Society of Food Culture, 4(2), 177-179.  

482. Lee, W. B., Kim, I. H., Hong, J. W., Kwon, O. S., Min, B. J., Shon, K. S. & 

Jung, Y. K. (2004). Effect of Protein Level and Dietary Germanium Biotite on Egg 

Production, Egg Quality and Fecal Volatile Fatty Acid in Laying Hens. Korean Journal of 

Poultry Science, 30, 275-280. 

483. Leung, A. M., & Braverman, L. E. (2014). Consequences of excess iodine. 

Nature reviews. Endocrinology, 10(3), 136-142. doi:10.1038/nrendo.2013.251.  

484. Levey, A. S., James, M. T. (2017). Acute Kidney Injury. Ann Intern Med., 

167(9), 66-80.  

485. Lewis, B. L., Andreae, M. O., & Froelich, P. N. (1989). Sources and sinks of 

methylgermanium in natural waters. Mar. Chem., 27, 179-200.  

486. Lewis, P. D. (2004). Responses of domestic fowl to excess iodine: a review. 

Br J Nutr., 91(1), 29-39. doi: 10.1079/bjn20031017. 



420 

 

487. Li, L., Ruan, T., Lyu, Y. & Wu, B. (2017). Advances in Effect of Germanium 

or Germanium Compounds on Animals - A Review. Journal of Biosciences and Medicines, 

05, 56-73. doi:10.4236/jbm.2017.57006.  

488. Li, Q., Mair, C., Schedle, K., Hammerl S., Schod, l K., & Windisch, W. 

(2012). Effect of iodine source and dose on growth and iodine content in tissue and 

plasma thyroid hormones in fattening pigs. Eur J Nutr., 51, 685-691. 

doi:10.1007/s00394-011-0247-7. 

489. Li, X. L., Xiao, H. T., Li, Y. C., Li,Y. G., Zhang, J., Feng, K., Di, H. P., Tian, 

S. M., Lou, J. H., & Xia, C. D. (2019). Effects of citric acid on patients with severe burn 

complicated with acute renal injury treated by continuous renal replacement therapy. 

Zhonghua Shao Shang Za Zhi, 20, 35(8), 568-573. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-

2587.2019.08.003. 

490. Liappas, I. A., Nicolaou, C., Chatzipanagiotou, S., Tzavellas, E.O., Piperi, C., 

Papageorgiou, C., Boufidou, F., Bagos, P., & Soldatos, C.R. (2007). Vitamin B12 and 

hepatic enzyme serum levels correlate with interleukin-6 in alcohol-dependent individuals 

without liver disease. Clin. Biochem., 40, 781-786. 

491. Lin, C. H., Chen, S. S., Lin, Y. C., Lee, Y. S., & Chen, T. J. (2006). 

Germanium dioxide induces mitochondria-mediated apoptosis in Neuro-2A cells. 

Neurotoxicology, 27(6), 1052-1063. doi: 10.1016/j.neuro.2006.05.018.  

492. Lin, J., Lin, C., Zhan, G., Lin, Z., Liu, Y., & Zheng, J. (2015). Effects of 

different selenium sources on production performance, thyroid level and immune function 

in sows during lactation. J. South China Agric. Univ., 36, 1-8.  

493. Ling-Zhi Li, Yao Hu, Shuang-Lan Ai, Lu Cheng, Jing Liu, Shen-Ju 

Gou & Ping Fu (2019). The relationship between thyroid dysfunction and nephrotic 

syndrome: a clinicopathological study Sci Rep., 9, 6421. doi:10.1038/s41598-019-42905-4  

494. Liu, S. T., Hou, W. X., Cheng, S. Y., Shi, B. M. & Shan, A. S. (2014). Effects 

of dietary citric acid on performance, digestibility of calcium and phosphorus, milk 

composition and immunoglobulin in sows during late gestation and lactation. Animal Feed 

Science and Technology 191, 67-75. doi:10.1016/j.anifeedsci.2014.01.017  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hammerl+S&cauthor_id=21938497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schodl+K&cauthor_id=21938497
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Windisch+W&cauthor_id=21938497
https://doi.org/10.1007/s00394-011-0247-7
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+XL&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xiao+HT&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+YC&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+YG&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+J&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Feng+K&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Di+HP&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tian+SM&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lou+JH&cauthor_id=31474035
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xia+CD&cauthor_id=31474035
https://doi.org/10.1038/s41598-019-42905-4***


421 

 

495. Liu, Y. G., Geraert, P. A., & Briens, M. (2017). How to compare organic 

selenium sources? Proceedings of 28th Annual Australian Poultry Science Symposium, 

Sydney, New South Wales, 217-221. 

496. Lowe, D., Sanvictores, T., & John, S. (2020). Alkaline Phosphatase. Updated 

2020 Aug 30 . In: StatPearls Internet . Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 

Jan-. Взято з https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459201/ 

497. Lückstädt C. (2009). Acidifiers in animal nutrition. A Guide for Feed 

Preservation and Acidification to Promote Animal Performance. Nottingham University 

Press. Nottingham, 89.  

498. Lukevics, E., & Ignatovich, L. (2003). Biological Activity of 

Organogermanium Compounds. Cheminform, 34, 279-295. doi:10.1002/chin.200345272  

499. Lukianchuk, V. D., Seifullina, I. I., Martsinko, O. E., & Shevchuk, O. O. 

(2018). Cerebroprotection by germanium coordination compounds in experimental acute 

global brain ischemia. International Journal of Medicine and Medical Research, 4(1), 60-

66. doi:10.11603/ijmmr.2413-6077.2018.1.9253. 

500. Lyons, M. P., Papazyan, T. T., & Surai, P. F. (2007). Selenium in food chain 

and animal nutrition: Lessons from nature. Asian Australas. J. Anim. Sci., 20, 1135-1155. 

doi: 10.5713/ajas.2007.1135.  

501. Mahan, D. C., Cline, T. R., & Richert, B. (1999). Effect of dietary levels of 

selenium-enriched yeast and sodium selenite, serum glutathione activity, carcass 

characteristics and loin duality. Journal of Animal Science, 77, 2172-2179.  

502. Mahdizadeh, S., Sawford, K., van Andel, M., & Browning, G. F (2020). 

Efficacy of citric acid and sodium hypochlorite as disinfectants against Mycoplasma bovis. 

Vet. Microbiol., 243, 108630. doi: 10.1016/j.vetmic.2020.108630.  

503. Manzano, J., Bernal, J., & Morte, B. (2007). Influence of thyroid hormones 

on maturation of rat cerebellar astrocytes. Int. J. Dev. Neurosci.,171-179.  

504. Marcucci, C., Anselmi Relats, J. M., Hernán, G., Bach, Kamecki, F., Beatriz, 

Varela, G., Marcelo, L., Wagner, Pastore, V., Colettis, N., Rafael, A., Ricco, & Marder, M. 

(2020). Neurobehavioral evaluation and phytochemical characterization of a series of 

argentine valerian species Heliyon. Elsevier 6(12), , 05691 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459201/


422 

 

doi:10.1016/j.heliyon.2020.e05691. 

505. Margetín, M., Oravcová, M., Margetínová, J., Vavrišínová, K., & Janíček, M. 

(2020). The influence of lamb rearing system on ewe milk and lamb growth traits in dairy 

sheep. Journal of Animal and Feed Sciences, 29(1), 27-34. 

doi:10.22358/jafs/118129/2020. 

506. Martínez-Reyes, I., & Chandel, N. S. (2020). Mitochondrial TCA cycle 

metabolites control physiology and disease. Nat Commun, 11, 102. doi:10.1038/s41467-

019-13668-3. 

507. Masania, J., Faustmann, G., Anwar, A., Hafner-Giessauf, H., Rajpoot, N., 

Grabher, J., Rajpoot, K., Tiran, B., Obermayer-Pietsch, B., Winklhofer-Roob, B. M., 

Roob, J. M., Rabbani, N., & Thornalley, P. J. (2019). Urinary Metabolomic Markers of 

Protein Glycation, Oxidation, and Nitration in Early-Stage Decline in Metabolic, Vascular, 

and Renal Health. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Article ID 4851323, 15. 

doi:10.1155/2019/4851323. 

508. Mattioli, S., Dal Bosco, A., Duarte, J. M. M., D'Amato, R., Castellini, C., 

Beone, G. M., Fontanella, M. C., Beghelli, D., Regni, L., Businelli, D., Trabalza-

Marinucci, M., & Proietti, P. (2019). Use of Selenium-enriched olive leaves in the feed of 

growing rabbits: Effect on oxidative status, mineral profile and Selenium speciation of 

Longissimus dorsi meat. J Trace Elem Med Biol.,51, 98-105. doi: 

10.1016/j.jtemb.2018.10.004.  

509. Matveev, S. B., Smirnov, S. V., Tazina, E. V., Shakhlamov, M. V., Godkov, M. 

A., & Borisov, V. S. (2013). The dynamics of endogenic intoxication in patients with 

extensive burns. Klin Lab Diagn. (2), 10-22. 

510. Matyka, T. (2007). Żywienie świń bez ASW. Lubuskie Aktualności Rolnicze, 

4. 

511. Mazokopakis, E. (2018). Differentiated thyroid cancer and selenium 

supplements for protection of salivary glands from 131I treatment. Hell J Nucl Med., 

21(1), 83-84. doi: 10.1967/s002449910712.  

512. Medrano, R. F., & He J. H. (2016). Advances in Thyroid Hormones Function 

Relate to Animal Nutrition. Annals Thyroid Res., 2(1), 45-52.  

https://doi.org/10.22358/jafs/118129/2020***
https://doi.org/10.1038/s41467-019-13668-3
https://doi.org/10.1038/s41467-019-13668-3


423 

 

513. Mehler, P. S., & Brown, C. (2015). Anorexia nervosa - medical 

complications. Journal of eating disorders, 3, 11. doi:10.1186/s40337-015-0040-8. 

514. Mendieta, I., Nuñez-Anita, R. E., Nava-Villalba, M., Zambrano-Estrada, X., 

Delgado-González, E., Anguiano, B., & Aceves, C. (2019). Molecular iodine exerts 

antineoplastic effects by diminishing proliferation and invasive potential and activating the 

immune response in mammary cancer xenografts. BMC Cancer, 19(1), 261. 

doi:10.1186/s12885-019-5437-3. 

515. Mikosch, P., Trifina-Mikosch, E., Saidler, K., Kellner, J., & Suhrau, S. (2020). 

Kuranwendungen mit jodhaltigem Thermalwasser aus thyreologischer Sicht [Iodine-rich 

thermal water in cure and rehabilitation from the perspective of the thyroid gland]. Wien 

Med Wochenschr., 170(15-16), 392-402. German. doi: 10.1007/s10354-020-00782-x.  

516. Mohamed, D. A., Sazili, A. Q., Teck, C. L & Samsudin, A. A. (2020). Effect 

of Microbiota-Selenoprotein on Meat Selenium Content and Meat Quality of Broiler 

Chickens. Animals (Basel), 10(6), 981. doi: 10.3390/ani10060981.  

517. Morgunov, I. G., Kamzolova, S. V., & Lunina, J. N. (2018). Citric Acid 

Production by Yarrowia lipolytica Yeast on Different Renewable Raw Materials. 

Fermentation, 4(2), 36. doi:10.3390/fermentation4020036. 

518. Mroz, Z. & Partanen, K. H (1999). Organic acids for performance 

enhancement in pig diets. Nutr. Res. Rev., 12, 117-145.  

519. Muawia, I. A., Abdelgadir, (Elrrigieg), M. M., Hassan, M. K., Sabahelkhier, 

M. A. Adris, & Omer F. (2016). Idris Liver dysfunction of wistar rats influenced by citric 

acid as food additive. International Journal of Advanced Research, 4(6), 2085-2089. doi: 

10.21474/IJAR01/817 . 

520. Mulder P., Van Den Hoek A. M., & Kleemann, R. (2017). The CCR2 Inhibitor 

Propagermanium Attenuates Diet-Induced Insulin Resistance, Adipose Tissue 

Inflammation and Non-Alcoholic Steatohepatitis. PLoS ONE, 12(1). e0169740.  

521. Muneeza, A. Esani, (2014). MHA, MT(ASCP), The Physiological Sources of, 

Clinical Significance of, and Laboratory-Testing Methods for Determining Enzyme 

Levels. Laboratory Medicine, 45(1), 16–18. doi:g/10.1309/LMBR83WM3GNJEDLS 

https://doi.org/10.1186/s40337-015-0040-8
https://doi.org/10.3390/fermentation4020036
https://doi.org/10.1309/LMBR83WM3GNJEDLS%5D/


424 

 

522. Nangare, S., Vispute, Y., Tade, R. Dugam, S., & Patil, P. (2021). 

Pharmaceutical applications of citric acid. Futur. J. Pharm. Sci., 7, 54. 

doi:10.1186/s43094-021-00203-9.  

523. Nascimento, M. S., de Mattos, B. O., Bussons, M. R. F. M., de Oliveira, A. 

T., Liebl, A. Rd. S., & Carvalho, T. B. (2021). Supplementation of citric acid in plant 

protein‐based diets for juvenile tambaqui, Colossoma macropomum. J. World Aquacult. 

Soc., 52, 231-243. doi:10.1111/jwas.12735.  

524. Navegantes, K. C., de Souza Gomes, R., Pereira, P. A. T., Czaikoski, P. G., 

Azevedo, C. H. M., & Monteiro, M. C. (2017). Immune modulation of some autoimmune 

diseases: the critical role of macrophages and neutrophils in the innate and adaptive 

immunity. J Transl Med., 15, 36. doi: 10.1186/s12967-017-1141-82.  

525. Nechyporuk, V. M., & Korda, M. M. (2018). Metabolism of cysteine in 

experimental hyper- and hypothyroidism in rats. Medical and Clinical Chemistry, 4, 32–

40. doi:10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i4.8433. 

526. Nefodova, O. O., Halperin, O. I., & Shatorna, V. F. (2019). The influence of 

cerium and germanium citrates on the process of embryogenesis of rat on the background 

of cadmium intoxication. Bulletin of problems biology and medicine, 1(1), (148), 273-278. 

doi:10.29254/2077-4214-2019-1-1-148-273-278. 

527.  Newsome, P. N., Cramb, R., Davison. S. M., Dillon, JF, Foulerton, M, 

Godfrey, E. M, Hall, R., Harrower, U., Hudson, M., Langford, A., Mackie, A., Mitchell-

Thain, R., Sennett, K., Sheron, N. C., Verne, J., Walmsley, M., & Yeoman, A. (2018). 

Guidelines on the management of abnormal liver blood tests. Gut, 67(1) 6-19. doi: 

10.1136/gutjnl-2017-314924.  

528. Nigam, P.K., Narain, V.S., & Kuma, A. (2006). Sialic acid in cardiovascular 

diseases. Indian. J. Clin. Biochem. 21(1), 54-61.  

529. Nikolic, M., Nikolic, N., Liang, Y. C., Kirkby, E. A., & Romheld, V. (2007). 

Germanium-68 as an adequate tracer for silicon transport in characterization of silicon 

uptake in different crop species. Plant Physiol, 143, 495-503.  

https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i4.8433


425 

 

530. Nourmohammadi, R., & Afzali. N. (2013) Effect of citric acid and microbial 

phytase on small intestinal morphology in broiler chicken, Italian. Journal of Animal 

Science, 12, 1. doi: 10.4081/ijas.2013.e7. 

531. Nourmohammadi, R., Seyed hosseini, M., Farhangfar, H., & Bashtani, M. 

(2012). Effect of Citric Acid and Microbial Phytase Enzyme on Ileal Digestibility of Some 

Nutrients in Broiler Chicks Fed Corn-Soybean Meal Diets. Italian Journal of Animal 

Science, 11, 36-40. 10.4081/2326.  

532. Oberlis, D., Garland, B., & Skalny A. (2008). The biological role of macro- 

and micronutrients in humans and animals. SPb. The science, 542.  

533. Obregon, M. J. (2005). The effects of Jodine deficiency on thyroid hormone 

deiodination. Thiroid, 15(8)917-929. doi:10.1089/thy.2005.15.917 

534. Olivo-Vidal, Z. E., Rodríguez, R. C., & Arroyo-Helguera, O. (2016). Iodine 

Affects Differentiation and Migration Process in Trophoblastic Cells. Biol Trace Elem 

Res., 169(2), 180-188. doi: 10.1007/s12011-015-0433-1.  

535. Oloyede, S., Terzungwe, A., & Addass, P. (2019). Effects of Dietary Citric 

Acid on the Growth and Physiology of Rabbits. LAP LAMBERT Academic Publishing, 

144. 

536. Opazo, Ma. C., Coronado-Arrázola, I., Vallejos, O. P., Moreno-Reyes, R., 

Fardella, C., Mosso, L., Kalergis, A. M., Bueno, S. M., & Riedel, C. A. (2020). The impact 

of the micronutrient iodine in health and diseases. Critical Reviews in Food Science and 

Nutrition, 11, 1-14. doi:10.1080/10408398.2020.1843398. 

537. Oppenheimer, J. H., Schwartz, H. L., Lane, J. T., & Thompson, M. P. (1991). 

Functional relationship of thyroid hormone-induced lipogenesis, lipolysis, and 

thermogenesis in the rat. J Clin Invest, 125-132.  

538. Ortiga-Carvalho, T. M., Chiamolera, M. I., Pazos-Moura, C. C. & 

Wondisford, F. E. (2016). Hypothalamus-pituitary-thyroid axis. Compr. Physiol., 6, 1387-

1428.  

539. Ozkan, O.F., Cıkman, O., Roach, E.C., Kemik, A.S., Gunes, F., & Karaayvaz, 

M. (2014). Effects of acute pancreatitis on plasma total and lipid bound sialic acid levels. 

An experimental study in rats. Chirurgia 4(109), 486-492. 



426 

 

540. Pagadala, M. R., Zein, C. O., Dasarathy, S., Yerian, L. M., Lopez, R., & 

McCullough, A. J. (2012). Prevalence of hypothyroidism in nonalcoholic fatty liver 

disease. Dig Dis Sci., 57(2), 528-534.  

541. Paloyan Walker, R., Kazuko, E., Gopalsami, C., Bassali, J., Lawrence, A. M., 

& Paloyan, E. (1997). Hyperparathyroidism associated with a chronic hypothyroid state. 

Laryngoscope, 107(7), 903-909. doi: 10.1097/00005537-199707000-00013.  

542. Papatisiros, V. G., Katsoulos, P. D., Koutoulis, K. C., Karatzia, M., Dedousi, 

A., & Christodoulopoulos, G. (2013). Alternatives to antibiotics for farm animals. CAB 

Rev Ag Vet Sci Nutr Res., 8, 1-15. doi: 10.1079/PAVSNNR20138032.  

543. Pappas, A. C., Acamovic, T., Sparks, N. H., Surai, P. F. & McDevitt, R. M. 

(2006). Effects of supplementing broiler breeder diets with organoselenium compounds 

and polyunsaturated fatty acids on hatchability. Poultry Science, 85, 1584-1593. 

544. Parcell, C., (2002). Sulfur in human nutrition and applications in medicines. 

Alternative Med. Rev. 7, 30-31.  

545. Park, S. O., & Park, B. S. (2017). Dietary sulphur as alternative antibacterial 

supplements for broiler chickens. Schwefel als antibakterieller Zusatz zum Broilerfutter. 

Europ.Poult.Sci., 81, 1612-9199, doi: 10.1399/eps.2017.191] 

546. Pearlin, B. V., Muthuvel, S., Govidasamy, P., Pearlin, B. V., Muthuvel, S., 

Govidasamy, P., Villavan, M., Alagawany, M., Ragab Farag, M., Dhama, K., & Gopi, 

M. Role of acidifiers in livestock nutrition and health. A review. J Anim Physiol Anim 

Nutr., 104, 558-569. doi:10.1111/jpn.13282. 

547. Pekmezekmek, B., Binokay, U. S., Akillioğlu, K., & Sertdemir Y. (2013) 

Evaluation of E330-induced developmental toxicity using FETAX. Turkish Journal of 

Biology, 37, 265-272. doi:10.3906/biy-1204-24 .  

548. Penniston, K. L., Nakada, S. Y., Holmes, R. P., & Dean, G. (2008). Assimos 

Penniston Quantitative Assessment of Citric Acid in Lemon Juice, Lime Juice, and 

Commercially-Available Fruit Juice Products. J Endourol., 22(3), 567-570.  

549. Perla, F. M., Prelati, M., Lavorato, M., Visicchio, D., & Anania, C. (2017). 

The role of lipid and lipoprotein metabolism in non‐alcoholic fatty liver disease. Children, 

4, 46. 

https://doi.org/10.1111/jpn.13282


427 

 

550. Petersen, M., Knudsen, N., Carle, A. Andersen, S, Jørgensen, T., Perrild, H., 

Ovesen, L., Rasmussen, L. B., Thuesen, B. H., & Pedersen, I. B. (2018). Thyrotoxicosis 

after iodine fortification. A 21‐year Danish population‐based study. Clin. Endocrinol., 89, 

360–366. doi:10.1111/cen.13751. 

551. Pinto, E., Ramos, P., Vital, C., Santosc, A., & Almeida, A. (2020). Iodine 

levels in different regions of the human brain. Journal of Trace Elements in Medicine and 

Biology, 62, 126579. 

552. Pironi, L., Guidetti, M., & Agostini, F. (2015). Iodine status in intestinal 

failure in adults. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. Nov.,18(6), 582-7. doi: 

10.1097/MCO.0000000000000217.  

553. Prathyusha, U., & B. Dharani Priya. (2013). Аssociation of acid and alkaline 

phosphatase among the thyroid patients. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical 

Research, 6(8), 37-38, Взято з 

https://innovareacademics.in/journals/index.php/ajpcr/article/view/210.  

554. Punekar, P., Sharma, A. K., & Jain, A. (2018). A study of thyroid dysfunction 

in cirrhosis of liver and correlation with severity of liver disease. Indian journal of 

endocrinology and metabolism, 22(5), 645–650. doi:10.4103/ijem.IJEM_25_18  

555. Radecki, S. V., Juhl, M. R., & Miller, E. R. (1988). Fumaric and citric acids as 

feed additives in starter pig diets: effect on performance and nutrient balance. J. Anim. 

Sci., 66(10), 2598-605. doi: 10.2527/jas1988.66102598x.  

556. Rakhshandeh, A., Htoo, J.K., Karrow, N., Miller, S.P., & Lange, C.F. (2014). 

Impact of immune system stimulation on the ileal nutrient digestibility and utilisation of 

methionine plus cysteine intake for whole-body protein deposition in growing pigs. Br. J. 

Nutr., 111, 101–110. 

557. Rama Rao, S. V., Prakash, B., Raju, M. V. L. N., Panda, A. K., Poonam, S., 

& Murthy, O. K. (2013): Effect of supplementing organic selenium on performance, 

carcass traits, oxidative parameters and immune responses in commercial broiler chickens. 

Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 26, 247–252. 

https://doi.org/10.4103/ijem.IJEM_25_18***


428 

 

558. Ramesh, T. & Kalaiselvam, M. (2011). An experimental study on citric acid 

production by aspergillus niger using gelidiella acerosa as a substrate. Indian J. 

Microbiol., 51, 289-293.  

559. Ramhøj, L., Hass, U., Gilbert, M. E. Wood, C., Svingen, T., Usai, D., 

Vinggaard, A. M., Mandrup, K., & Axelstad, M. (2020). Evaluating thyroid hormone 

disruption: investigations of long-term neurodevelopmental effects in rats after perinatal 

exposure to perfluorohexane sulfonate (PFHxS). Sci. Rep., 10, 2672. doi:10.1038/s41598-

020-59354-z. 

560. Rasool, A., Zulfajri, M., Gulzar, A., Hanafiah, M. M., Unnisa, S. A., & 

Mahboob, M. (2020). In vitro effects of cobalt nanoparticles on aspartate aminotransferase 

and alanine aminotransferase activities of wistar rats. Biotechnology reports (Amsterdam, 

Netherlands), 26, doi:10.1016/j.btre.2020.e00453 . 

561. Raymond F. Burk, Kristina E. Hill, Gary E. Olson, Edwin J. Weeber, Amy K. 

Motley, Virginia P. Winfrey & Lori M. Austin. (2007). Deletion of apolipoprotein e 

receptor-2 in mice lowers brain selenium and causes severe neurological dysfunction and 

death when a low-selenium diet is fed. Journal of Neuroscience, 27 (23), 6207-6211. doi: 

10.1523/JNEUROSCI.1153-07.2007.  

562. Regulation (EC) No 1831/2003 Of the european parliament and of the council 

of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition. Official Journal of the 

European Union ,29-43. Взято з http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 

uri=OJ:L:2003:268:0029:0043:EN:PDF. 

563. Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market 

and use of biocidal products Evaluation of active substances Assessment Report Citric 

Acid Product-type 2 (Disinfectants and algaecides not intended for direct application to 

humans or animals) March 2016 Belgium 

564. Reich, H. J., & Hondal, R. J. (2016). Why nature chose selenium? ACS Chem. 

Biol., 11, 821–841. doi: 10.1021/acschembio.6b00031.  

565. Ren, J. G., Seth, P., Ye, H., Guo, K., Hanai, J. I., Husain, Z., & Sukhatme, V. 

P. (2017). Citrate suppresses tumor growth in multiple models through inhibition of 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1153-07.2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do


429 

 

glycolysis, the tricarboxylic acid cycle and the IGF-1R pathway. Sci. Rep., 7, 4537. 

doi:10.1038/s41598-017-04626-4. 

566. Reyes, L., Bishop, D. P., Hawkins, C. L., & Rayner, B. S. (2019). Assessing 

the Efficacy of Dietary Selenomethionine Supplementation in the Setting of Cardiac 

Ischemia/Reperfusion Injury. Antioxidants (Basel), 8(11), 546. doi: 

10.3390/antiox8110546.  

567. Rezk, B. M., Haenen, G. R. M. M., van der Vijgh, W. J. F., & Bast, A. (2004) 

Lipoic acid protects efficiently only against a specific form of peroxynitrite-induced 

damage. J. Biol. Chem., 279, 9693-9697. 

568. Rincon, V., Flavell R. A., & Davis R. A. (2000). The JNK and P 38 MAP 

kinase signaling pathways in cell- mediated immune responses. Free Radic. Biol. Med., 

28(1), 1328—1337.  

569. Robichaud, L., Bagheri, S., Salmieri, B., Aguilar-Uscanga, R., Millette, M., & 

Lacroix. M. (2021). Effect of γ-irradiation and food additives on the microbial inactivation 

of foodborne pathogens in infant formula Elsevier \LWT. Food Science and Technology, 

139, 110547. doi:10.1016/j.lwt.2020.110547. 

570.  Rodríguez-Lecompte, J.C., Yitbarek, A., Brady, J., Sharif, S., Cavanagh, M 

.D., Crow, G., Guenter, W., House, J. D., & Camelo-Jaimes G. (2012). The effect of 

microbial-nutrient interaction on the immune system of young chicks after early probiotic 

and organic acid administration. J Anim Sci., 90, 2246-2254.  

571. Rosenberg, E. (2008). Germanium: Environmental occurrence, importance 

and speciation. Environmental Science and Bio/Technology, 8(1), 29-57. 

572.  Rothacker, K. M., Brown, S. J., Hadlow, N. C., Wardrop R., & Walsh, J. P. 

(2016). Reconciling the log-linear and non-log-linear nature of the TSH-free T4 

relationship: intra-individual analysis of a large population. The Journal of Clinical 

Endocrinology & Metabolism, 101(3), 1151–1158. 

573. Rotruck, J. T, Pope, A. L, Ganther, H. E, Swanson, A. B, Hafeman, D. G, & 

Hoekstra, W. G (1973). Selenium: biochemical role as a component of glutathione 

peroxidase. Science., 179(4073), 588-90.  

https://doi.org/10.1038/s41598-017-04626-4
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.110547


430 

 

574. Rousset, B., Dupuy, C., Miot, F., Dumont, J. (2000). Chapter 2 Thyroid 

Hormone Synthesis And Secretion. [Updated 2015 Sep 2]. In: Feingold KR, Anawalt B, 

Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 

2000. Взято з https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285550/. 

575. Rui Vilar, Richard J. Fish, Alessandro Casini, & Marguerite Neerman-Arbez. 

(2020). Fibrin(ogen) in human disease: both friend and foe. Haematologica, 105(2), 284-

296. doi;10.3324/haematol.2019.236901. 

576. Sabbioni, E., Fortaner, S., Bosisio, S., Farina, M., Del Torchio, R., Edel, J., & 

Fischbach, M. (2010). Metabolic fate of ultratrace levels of GeCl(4) in the rat and in vitro 

studies on its basal cytotoxicity and carcinogenic potential in Balb/3T3 and HaCaT cell 

linesdagger. J Appl Toxicol. Jan., 30(1), 34-41. doi: 10.1002/jat.1469.  

577. Saki, A.A., Aslani Farisar, M., Aliarabi, H., Zamani, P., & Abbasinezhad M. 

(2012) Іodine enriched egg production in response to dietary iodine in laying hens. 

Journal of Agricultural. Technology, 8(4), 1255-1267. 

578. Saleh, A. A., Ragab,M. M., Ahmed, E. A. M., Abudabos, A. M., & Ebeid, T. 

A. (2018). Effect of dietary zinc-methionine supplementation on growth performance, 

nutrient utilization, antioxidative properties and immune response in broiler chickens 

under high ambient temperature. J Appl Anim Res., 46(1), 820–827. doi: 

10.1080/09712119.2017.1407768. 

579. Salman Razvi, Sindeep Bhana, & Sanaa Mrabeti. (2019). Challenges in 

interpreting thyroid stimulating hormone results in the diagnosis of thyroid dysfunction. 

Journal of Thyroid Research, Article ID 4106816, 8. doi:10.1155/2019/4106816. 

580. Sanai, T., Onoyama, K., Osato, S., Motomura, K., Oochi, N., Oh Y., Okuda, 

S., Takaichi, S., & Fujishima, M. (1991). Dose dependency of germanium-dioxide-induced 

nephrotoxicity in rats. Nephron., 57(3), 349-54. doi: 10.1159/000186286.  

581. Saputra, Y. A., Suthama, N., & Sukamto, B. (2020). Feeding diets composed 

of low level microparticle protein derived from fish and soybean meals and using organic 

calcium added with Lactobacillus acidophilus or citric acid on intestinal condition and 

performance of broilers. Livestock Research for Rural Development, 32, Article 68. Взято 

з http://www.lrrd.org/lrrd32/4/yosep32068.html. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285550/
https://doi.org/10.1155/2019/4106816
http://www.lrrd.org/lrrd32/4/yosep32068.html


431 

 

582. Sardar, Parimal; Nazeema shahul, Shamna; & Sahu, Narottam. (2020). 

Acidifiers in aquafeed as an alternate growth promoter: A Short Review. Animal nutrition 

and feed technology, 20, 353-366. doi:10.5958/0974-181X.2020.00032.3. 

583. Schnaar, R. L., Gerardy-Schahn, R., & Hildebrandt, H., (2014). Sialic acids in 

the brain: Gangliosides and polysialic acid in nervous system development, stability, 

disease, and regeneration. Physiol. Rev., 94(2), 461–518. 

584. Schomburg, L. (2011). Selenium, selenoproteins and the thyroid gland: 

interactions in health and disease. Nat. Rev. Endocrinol., 8, 160–171.  

585. Schone, F, Zimmermann, C., Quanz, G., Richter, G., & Leiterer, M. (2006). A 

high dietary iodine increases thyroid iodine stores and iodine concentration in blood serum 

but has little effect on muscle iodine content in pigs. Meat. Sci., 72(2), 365-372. doi: 

10.1016/j.meatsci.2005.08.017.  

586. Schrauzer, G. N. (2003). The nutritional significance, metabolism and 

toxicology of selenomethionine. Advances in Food and Nutrition Research, 47, 73-112. 

587. Schrauzer, G. N., & Surai, P. F. (2009). Selenium in human and animal 

nutrition: resolved and unresolved issues. A partly historical treatise in commemoration of 

the fiftieth anniversary of the discovery of the biological essentiality of selenium, 

dedicated to the memory of Klaus Schwarz (1914-1978) on the occasion of the thirtieth 

anniversary of his death. Critical Reviews in Biotechnology, 29, 2-9.  

588. Seaborn, C. D., & Nielsen, F. H. (1994). Effects of germanium and silicon on 

bone mineralization. Biological trace element research, 42(2). 151-164. doi: 

10.1007/bf02785386. 

589. Sedki, A., Mobarez, S., & Abd El-Azeem, N. (2019). Іmpact of adding citric, 

lactic acids and propylene glycol on : 2- reproductive performance of bucks and doe 

rabbits. Egyptian Journal of Rabbit Science, 29(2), 197-217. doi: 

10.21608/ejrs.2019.107419. 

590. Sentkowska, A., & Pyrzyńska, K. (2019). Investigation of antioxidant activity 

of selenium compounds and their mixtures with tea polyphenols. Mol. Biol. Rep., 46, 

3019–3024 doi:10.1007/s11033-019-04738-2. 



432 

 

591. Shahid, M. A., Ashraf, M. A., & Sharma, S. (2020). Physiology. Thyroid 

Hormone. In: StatPearls Internet . Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Взято 

з https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500006/.  

592. Shahid, M., Niazi, N.K., Khalid, S., Murtaza, B., Bibi, I., & Rashid, M.I. 

(2018). A critical review of selenium biogeochemical behavior in soil-plant system with 

an inference to human health. Environ. Pollut., 234, 915–934. doi: 

10.1016/j.envpol.2017.12.019.  

593. Shambaugh, G. E. (1977). Urea biosynthesis I. The urea cycle and 

relationships to the citric acid cycle. Am. J. Clin. Nutr. 30(12), 2083-7. doi: 

10.1093/ajcn/30.12.2083  

594. Shangguan, G., Xing, F., Qu, X., Mao, J., Zhao, D., Zhaob, X., & Ren, J. 

(2005) DNA binding specificity and cytotoxicity of novel antitumor agent Ge132 

derivatives. Bioorg. Med. Chem. Lett., 15, 2962–2965. 

595. Sharaf, K., El-Darawany, A. A., Nasr A. S. & Habeeb A. A. M. (2019). 

Alleviation the negative effects of summer heat stress by adding selenium with vitamin E 

or AD3E vitamins mixture in drinking water of female rabbits. Biological Rhythm 

Research, doi: 10.1080/09291016.2019.1613796. 

596. Shatorna, V. F., Harets, V. I., Nefodova, O. O., Halperin, O. I., Deforzh, G. 

V., & Gruzd, V. V. (2019). Experimental determination of the influence of citrates of 

metals to embryotoxicity of cadium salts in embryogenesis of rats. World of Medicine and 

Biology, 2(68), 210-214 pages, doi: 10.26724/2079-8334-2019-2-68-210-214. 

597. Sheiha, A. M., Abdelnour, S. A., Abd El-Hack, M. E., Khafaga, A. F., 

Metwally, K. A., Ajarem, J. S., Maodaa, S. N., Allam, A. A., & El-Saadony, M. T. (2020). 

Effects of dietary biological or chemical-synthesized nano-selenium supplementation on 

growing rabbits exposed to thermal stress. Animals, 10, 430. doi:10.3390/ani10030430. 

598. Sherer, T., Thrall, K., & Bull, R. (1991). Comparison of toxicity induced by 

iodine and iodide in male and female rats. Journal of toxicology and environmental health, 

32, 89-101. doi: 10.1080/15287399109531467. 

599. Shin, D. J, & Osborne, T. F. (2003). Thyroid hormone regulation and 

cholesterol metabolism are connected through sterol regulatory element-binding protein-2 



433 

 

(SREBP-2). J. Biol. Chem., 278, 34114–34118. 

600. Shin, J. S., Kim M. A., & Lee S.H., (2013). Comparison of physiological 

changes in broiler chicken fed with dietary processed sulfur. Kor. J. Food Pres., 20, 278-

283. 

601. Shin, Y. G., Rathnayake, D., Mun, H. S., Dilawar, M. A., Pov, S., & Yang, C. 

J. (2021). Sensory attributes, microbial activity, fatty acid composition and meat quality 

traits of hanwoo cattle fed a diet supplemented with stevioside and organic Selenium. 

Foods., 10(1), 129. doi: 10.3390/foods10010129.  

602. Shinogi, M., Masaki, T., & Mori, I. (1989). Determination and biokinetics of 

germanium in mouse tissues by atomic absorption spectrometry with electrothermal 

atomization. J. Trace. Elem. Electrolytes Health Dis. Mar., 3(1), 25-8. 

603. Shinohara, A., Chiba M., & Inaba Y. (1999). Determination of germanium in 

human specimens: comparative study of atomic absorption spectrometry and microwave-

induced plasma mass spectrometry. J. Anal. Toxicol., 23(7), 625-631.  

604. Shiotani, A., Saeed, A., Yamaoka, Y., Osato, M. S. Klien, P. D., & Graham D. 

Y. (2001). Citric acid-enhanced Helicobacter pylori urease activity in vivo is unrelated to 

gastric emptying. Aliment Pharmacol Ther, 15(11), 1763-7. doi: 10.1046/j.1365-

2036.2001.01096.x. 

605. Shivaleela, M. B., Poornima, R. T., & Murthy, D. S. (2012). Serum calcium 

and phosphorus levels in thyroid dysfunction. Indian J. Fundam Appl. Life Sci., 2(2), 179-

83. 

606. Shoveller, A. K., House., J. D., Brunton, J. A., Pencharz, P. B., & Ball, R. O. 

(2004). The balance of dietary sulfur amino acids and the route of feeding affect plasma 

homocysteine concentrations in neonatal piglets. The Journal of Nutrition, 134(3), 609–612. 

doi.org/10.1093/jn/134.3.609 

607. Shrestha, U., Gautam, N., Agrawal, K. K., Jha. A. C., & Jayan. A. (2017). 

Iodine status among subclinical and overt hypothyroid patients by urinary iodine assay: A 

Case-control study. Indian J. Endocrinol. Metab., 21, 719-23. 

608. Sigolo, S., Deldar, E., Seidavi, A., Bouyeh, M., Gallo, A. & Prandini, A. 

(2019). Effects of dietary surpluses of methionine and lysine on growth performance, 

https://doi.org/10.1093/jn/134.3.609


434 

 

blood serum parameters, immune responses, and carcass traits of broilers, Journal of 

Applied Animal Research, 47(1), 146-153, doi: 10.1080/09712119.2019.1583571. 

609. Silva, J. S., Rodriguez, F. D., Trettel, M., Abal, R. T., Lima, C. G., 

Yoshikawa, C. Y. C., & Zanetti, M. A. (2020). Performance, carcass characteristics and 

meat quality of Nellore cattle supplemented with supranutritional doses of sodium selenite 

or selenium-enriched yeast. Animal, 14(1), 215-222. doi: 10.1017/S1751731119001265.  

610. Silva, Nathanael de Oliveira, Ronsoni, Marcelo Fernando, Colombo, Bruno 

da Silveira, Corrêa, Carina Gabriela, Hatanaka, Simone Aiko, Canalli, Maria Heloisa Büsi 

da Silva, Schiavon, Leonardo de Lucca, & Narciso-Schiavon, Janaína Luz. (2016). 

Clinical and laboratory characteristics of patients with thyroid diseases with and without 

alanine aminotransferase levels above the upper tertile – Cross-sectional analytical study. 

Archives of Endocrinology and Metabolism, 60(2), 101-107. doi:10.1590/2359-

3997000000066.  

611. Sima Sarlak, Sayed Ali Tabeidian, Majid Toghyani, Amir Davar Foroozandeh 

Shahraki, Mohammad Goli & Mahmood Habibian (2020) Supplementation of two sources 

and three levels of iodine in the diet of laying hens: effects on performance, egg quality, 

serum and egg yolk lipids, antioxidant status, and iodine accumulation in eggs, Italian 

Journal of Animal Science, 19(1), 974-988, doi: 10.1080/1828051X.2020.1810142. 

612. Singh, Ajay; Kumar, Raj; Sharma, Ashish; Sharma, Dharambeer & 

Srivastava, Saurabh. (2018). Renal function derangements in hypothyroidism: A clinical 

correlation between serum creatinine, urea and uric acid levels. International Journal of 

Clinical Biochemistry and Research., 5(10), 18231/2394-6377. 

613. Sinha, R. A, Singh, B. K, & Yen, P. M. (2018). Direct effects of thyroid 

hormones on hepatic lipid metabolism. Nat. Rev. Endocrinol, 14, 259–269. .  

614. Skrivan, M., Skrivanova, V., Dlouha, G., Branyikova, I., Zachleder,V., & 

Vitova, M. (2010). The use of selenium-enriched alga Scenedesmus quadricauda in a 

chicken diet. Czech Journal of Animal Science, 55, 565–571. 

615. Slawson, R. M., Van Dyke, M. I., Lee, H., & Trevors, J. T (1992) Germanium 

and silver resistance, accumulation, and toxicity in microorganisms. Plasmid., 27, 72–79. 



435 

 

616. Snow, J. L., Baker, D. H., & Parsons, C. M., (2004). Phytase, citric acid, and 

1α‐hydroxycholecalciferol improve phytate phosphorus utilization in chicks fed a corn‐

soybean meal diet. Poultry Science, 83, 1187–1192.  

617. Söderlund, M., Virkanen, J., Holgersson, S., & Lehto, J. (2016). Sorption and 

speciation of selenium in boreal forest soil. J. Environ. Radioactiv., 164, 220–231. doi: 

10.1016/j.jenvrad.2016.08.006. 

618. Sonci, S. F., Fachmann, W., & Kraut, F. I. (2000). Food Composition and 

Nutrition Tables. Medpharm, 1182.  

619. Song, C., & Jing, X. (2005). Advance in physical and chemical properties of 

Germanium and nutrition functions in animals. Chinese journal of animal science., 41, 64-

66. 

620. Spolnik, G., Wach, P., Rudziński, K. J., Szmigielski, R., & Danikiewicz, W. 

(2020). Tracing the biogenic secondary organic aerosol markers in rain, snow and hail 

Chemosphere, 251, Article 126439. doi:10.1016/j.chemosphere.2020.126439 

621.  Spólnik, G., Wach, P., Wróbel, Z., & Danikiewicz W. (2020). 2-

Iodomalondialdehyde is an abundant component of soluble organic iodine in atmospheric 

wet precipitation. Science of The Total Environment, 730(15), 139-175. 

622. Stalder E., Haldimann M., Blanc A., Dudler V., Ponte B., Pruijm M., 

Ackermann D., & Bochud M. (2019). Use of day and night urinary iodine excretion to 

estimate the prevalence of inadequate iodine intakes via the estimated average requirement 

cut-point method., 149, w20090. 

623. Stanley, V. G., Bailey, J. E., & Krueger, W. F. (1989). Effect of iodine-treated 

water on the performance of broiler chickens reared under various stocking densities. 

Poult Sci. Mar., 68(3), 435-7. doi: 10.3382/ps.0680435.  

624. Stoll, B, Henry, J, Reeds, PJ, Yu, H., Jahoor, F., Burrin, D. G. (1998) 

Catabolism dominates the first-pass intestinal metabolism of dietary essential amino acids 

in milk protein-fed piglets. J. Nutr. 128(3), 606–614. doi: 10.1093/jn/128.3.606. 

625. Stoll, B., & Burrin, DG (2006). Measuring splanchnic amino acid metabolism 

in vivo using stable isotopic tracers. J. Anim. Sci. 84, 60–72.  



436 

 

626. Strand, T. A., Lillegaard, I. T. L., Frøyland, L., Haugen, M., Henjum, S., 

Løvik, M., Stea, T.H., & Holvik, K. (2018). Assessment of selenium intake in relation to 

tolerable upper intake levels. Eur. J. Nut. Food., 155–156. doi: 

10.9734/EJNFS/2018/42536. 

627. Sun, L. H., Li, J.G., Zhao, H., Shi, J., Huang, J.Q., Wang, K.N., Xia, X.J., Li, 

L., & Lei, X.G. (2013). Porcine serum can be biofortified with selenium to inhibit 

proliferation of three types of human cancer cells. J. Nutr., 143, 1115–1122.  

628. Surai, P. F, Kochish, I. I., Fisinin, V.I., & Juniper, D. T. (2019) Revisiting 

oxidative stress and the use of organic selenium in dairy cow nutrition. Animals (Basel). 

Jul., 19(9(7)), 462. doi: 10.3390/ani9070462.  

629. Surai, P. F., & Fisinin, V. I. (2016). Vitagenes in poultry production. Part 2. 

Nutritional and Internal stresses. World’s poultry science journal, 72, 761-772.. 

630. Surai, P. F., & Kochish, I. I. (2019). Nutritional modulation of the antioxidant 

capacities in poultry: the case of selenium. Poult. Sci. 1(98(10)), 4231-4239. doi: 

10.3382/ps/pey406.  

631. Surai, P. F., Kochish, I. I., Fisinin, V. I, & Velichko O. A. (2018) Selenium in 

poultry nutrition: from sodium selenite to organic selenium sources. J Poult Sci., 55(2), 

79-93. doi: 10.2141/jpsa.0170132.  

632. Surai, P.F., & Fisinin, V. I. (2014). Selenium in poultry breeder nutrition: An 

update. Аnimal feed science and technology, 191, 1-15.  

633. Suryanarayana, M. V. A. N., Suresh, J. & Rajasekhar, M. V. (2012). Organic 

acids in swine feeding - A Review. Agricultural science research journal, 2, 523-533.  

634. Suryanarayana, M. V., A. N., Suresh, J., & Rajasekhar, M. V. (2012). A study 

on the associated effect of probiotic and citric acid on the performance of pre-weaned 

piglets. Tamilnadu J. Vet. Anim. Sci., 8(3), 126–130.  

635. Sutton, J., Ellwood, M., Maher, W., & Croot, P. (2013). Oceanic distribution 

of inorganic germanium relative to silicon: Germanium discrimination by diatoms. Global 

biogeochemical cycles. doi: 10.1029/2009GB003689.  

636.  Suzuki F., Brutkiewicz R. R., & Pollard R. B. (1985). Ability of sera from 

mice treated with Ge-132, an organic germanium compound, to inhibit experimental 



437 

 

murine ascites tumours. Br J Cancer.52(5), 757-63. 

637. Suzuki, R. M., Pacheco, L. G.,  Dorigam, J. C. P.,Denadai, J. C.,Viana, G. S.,  

Varella, H. R.,. Nascimento, C. C. N, Van Milgen, J., & Sakomura N. K. (2020). Stable 

isotopes to study sulfur amino acid utilization in broilers. Аanimal, 14(2), 9th Workshop 

on Modelling Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals (MODNUT), 286 – 293. 

doi: 10.1017/S1751731120001214. 

638. Swennen, B., Mallants, A., & Roels, H. A. (2020). Epidemiological survey of 

workers exposed to inorganic germanium compounds. Occup Environ Med., 57(4), 242-

248.  

639. Syme. M. R, Paxton. J. W, & Keelan. J. A. (2004) Drug transfer and 

metabolism by the human placenta. Clin pharmacokinet, 43(8), 487-514. doi: 

10.2165/00003088-200443080-00001.  

640. Syvyk, T., Dyachenko, L., Tytariova, O., Tytariova, M. O., Shulko, P., 

Osipenko, O., Talakh L., Pirova, V., & Bilkevych, V. (2018). Productivity of rabbits and 

balance of selenium in their body by feeding different doses of selenium. Bulgarian 

journal of agricultural science, 24(3), 480-483. 

641. Tag-El-Din, N. (2020). Response of Weanling Rabbits to Diet Contained 

Citric Acid During Growing Period, Journal of animal and poultry production, 11(3), 67-

71. doi: 10.21608/jappmu.2020.87112.  

642. Taheri, H. R, Jabbari, Z., Adibnia, S., Shahir, M. H., & Hosseini, S. A. (2015). 

Effect of high-dose phytase and citric acid, alone or in combination, on growth 

performance of broilers given diets severely limited in available phosphorus Br Poult Sci., 

56(6), 708-15. doi: 10.1080/00071668.2015.1093094.  

643. Takahashi, K., Suzuki, N., & Ogra, Y. (2017). Bioavailability Comparison of 

Nine Bioselenocompounds In Vitro and In Vivo. International journal of molecular 

sciences, 18, 3. doi: 10.3390/ijms 18030506.  

644.  Takatera, K., Miyake, Y., Hiramitsu, M., & Inoue T. (2012). Effects of Citric 

Acid and Lemon Juice on Iron Absorption and Improvement of Anemia in Iron-Deficient 

Rats. Food Science and Technology Research 18(1), 127-130. doi: 10.3136/fstr.18.127  

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=R.%20M.%20Suzuki&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=L.%20G.%20Pacheco&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=J.%20C.%20P.%20Dorigam&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=J.%20C.%20Denadai&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=G.%20S.%20Viana&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=H.%20R.%20Varella&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=H.%20R.%20Varella&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=C.%20C.%20N.%20Nascimento&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=J.%20Van%20Milgen&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=N.%20K.%20Sakomura&eventCode=SE-AU
https://doi.org/10.1017/S1751731120001214


438 

 

645. Tang, Z. X., Shi, Y., & Wang, Z. L. (1995). Effects of Ge-132 on lipid 

metabolism of laying hens. Heilongjiang Animal Husbandry and Veterinary Journal, 3, 1-

5.  

646. Tang, Z. X., Shi, Y., Zhao, J. Y., Ma, J., Sun, B. L., & Duan, W. F. (1995). 

Evaluation of Ge-132 on laying hen performance. Heilongjiang Animal Husbandry and 

Veterinary Journal,. 2, 13-15.  

647. Tao S. H. (1997). Hazard assessment of germanium supplements. Regul 

Toxicol Pharmacol, 25(3), 211-219. 

648. Terrault, N. A., Lok, A. S. F., McMahon, B. J., Changб K. M., Hwang, J. P., 

Jonasб M. M., Brown R. S., Jr., Bzowej N. H., & Wong J. B. (2018). Update on 

prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis b: Aasld 2018 hepatitis b 

guidance. Hepatology, 67, 1560–1599. doi: 10.1002/hep.29800. 

649. Tesarivska, U. І., Fedoruk, R. S.¸ Kotsymbas, I. Ya., Каplunenko, V. H., & 

Hrabko, M. І. (2017). The content of Zn, Cu, Fe, Co and Mn in tissues of male rats F2 for 

long-term effect of various doses of nano-germanium citrate. 33. Joint Annual Meeting of 

the German Society for Minerals and Trace Elements (GMS) with Zinc-UK. Zinc and 

other Transition Metals in Health and Disease, Aachen, 28 – 30 September 2017. 

Germany, 46.  

650. Tesarivska, U. І., Fedoruk, R. S.¸ Kotsyumbas, I. Ya.¸ & Kaplunenko, V. G. 

(2018). Biological and embryonic toxicity of' nanogermanium citrate in male F2 and F3 

generations. Central and eastern european conference on health and environment. Krakov, 

37. 

651. Texel, S. J., Xu, X., & Harris, Z. L. (2008). Ceruloplasmin in 

neurodegenerative diseases. Biochem. Soc. Trans., 36(6), 1277–1281  

652. Thayer J. S. (1985). Germanium compounds in biological systems. Rev. 

Silicon. Germanium. Tin. Lead Compd., 8(2–3), 133–155.  

653.  Toghyani, M., Heidari, S., & Emadinia, A. (2016). Effect of Stocking Density 

and Dietary Sulfur Amino Acids on Welfare Indices of Broiler Chicks. Journal of 

Advanced Agricultural Technologies, 3(2), 124-127. doi:10.18178/joaat.3.2.124-127. 



439 

 

654. Togini, L. (2007). Thyroid hormones in small ruminants : effect of 

endogenous, envinmental and nutritional factors. Animal, 1, 997–1008. 

655. Tokarchuk, T. (2019). Protein metabolism in the body of pigs using vitamin E 

and trace complex. Animal husbandry products production and processing, December 12, 

38-42. 

656. Tran Thi Bich Ngoc, Duong Thi Oanh, Lane Pineda, Suparlark Ayudhya, 

Nienke de Groot, & Yanming Han. (2020). The effects of synergistic blend of organic acid 

or antibiotic growth promoter on performance and antimicrobial resistance of bacteria in 

grow–finish pigs, Translational Animal Science, 4(4), 211. doi:10.1093/tas/txaa211. 

657. Trávníček, J., Kroupova, V., & Kursa, J. (2000). The effects of excessive 

iodine intake on the activity of leukocytes and the level of plasmatic proteins in laying 

hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 31(4), 273-284. 

658. Travnicek, J., Pisek, L., Herzig, I., Doucha, J., Kvicala, J., Kroupova, V., & 

Rodinova, H. (2007). Selenium content in the blood serum and urine of ewes receiving 

selenium-en riched unicellular alga Chlorella. Veterinary Medicine, 52, 42–48.  

659. Traynor, A. M., Sheridan, K. J., Jones, G. W., Calera, J. A. & Doyle, S. 

(2019) Involvement of sulfur in the biosynthesis of essential metabolites in pathogenic 

fungi of animals, particularly aspergillus spp.: Molecular and Therapeutic Implications. 

Front. Microbiol. 10, 2859. doi: 10.3389/fmicb.2019.02859.  

660. Trung Thong Ho, John Khun Kyaw Htoo ,Thi Binh An Dao ,Maria Eloisa 

Carpena ,Nu Anh Thu Le ,Chi Cuong Vu, & Quang Linh Nguyen (2019) Estimation of the 

standardized ileal digestible lysine requirement and optimal sulphur amino acids to lysine 

ratio for 30–50 kg pigs. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition,103, 258-268. 

661. Tugnoli, B, Giovagnoni, G, Piva, A, & Grilli, E. (2020) From acidifiers to 

intestinal health enhancers: how organic acids can improve growth efficiency of pigs. 

Animals., 10(1), 134. doi:10.3390/ani10010134.  

662. Uddin, Md., Islam, Khan, Md., Reza, A., & Chowdhury, Rakhi. (2014). Citric 

acid as feed additive in diet of rabbit- effect on growth performance. Journal of the 

Bangladesh Agricultural University, 12, 87-90. doi: 10.3382/ps.2009-00119 



440 

 

663. Unakar, N. J., Tsui, J. & Johnson, M. (1997). Effect of pretreatment of 

germanium-132 on Na(+)-K(+)-ATPase and galactose cataracts. Curr. Eye. Res., 16(8), 

832-837.  

664. Usha, K., Mary Kasturi, G., & Hemalatha, P. (2007). Hepatoprotective effect 

of hygrophila spinosa andcassia occidentalis on carbon tetrachloride induced liver damage 

in experimental rats. Indian Journal of Clinical Biochemistry, 22 (2), 132—135.  

665. Van Beirendonck, S., Driessen, B., Rovers, M., Segers, L., Ruttens, A., & Du 

Laing, G. (2016). Relation between selenomethionine content in dietary selenium sources 

and selenium deposition in broiler muscle tissue. Proceedings of XXV World’s Poultry 

Congress, Beijing, China, 63. 

666. Van den Born, J. C., Frenay, A.-R. S., Koning, A. M., Bachtler, M., 

Riphagen, I. J., Minovíc, I., Feelisch, M., Dekker, M. M., Bulthuis, M., L. C. Gansevoort, 

Hillebrands, J.-L., Pasch, A., Bakker, S. J. L. & Goor, H. van R. T. (2019). Urinary 

Excretion of Sulfur Metabolites and Risk of Cardiovascular Events and All-Cause 

Mortality in the General Population. Antioxidants & Redox Signaling, 30(17). 1999-2010. 

doi: 10.1089/ars.2017.7040.  

667. Van der Reijden, O., Galetti, V., Herter-Aeberli, I., Zimmermann, M., Zeder, 

C., Krzystek, A., & Schlegel, P. (2019). Effects of feed iodine concentrations and milk 

processing on iodine concentrations of cows’ milk and dairy products, and potential 

impact on iodine intake in Swiss adults. British Journal of Nutrition, 122(2), 172-185. 

doi:10.1017/S0007114519001041. 

668. Van der Reijden, O.L., Zimmermann, M.B. & Galetti, V. (2017). Iodine in 

dairy milk: sources, concentrations and importance to human health. Best Pract. Res. Clin. 

Endocrinol. Metab. 31, 385–395. 

669. Vanholder, R., Gryp, T., & Glorieux, G. (2018). Urea and chronic kidney 

disease: the comeback of the century? (in uraemia research). Nephrol Dial Transplant., 33, 

4–12. 

670. Varki, А., & Gagneux, Р., (2012). Multifarious roles of sialic acids in 

immunity. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1253, 16–36.  



441 

 

671. Veeravalli, S., Phillips, I. R., Freire, R. T., Varshav, D. І, Everett, J. R., & 

Shephard E. A. (2020). Flavin-containing monooxygenase 1 catalyzes the production of 

taurine from hypotaurine. Drug metabolism and disposition, 48, 378–385. 

672. Vern, L. C., Ort, D. T., & Grimes, J. L. (2003) Physiological factors 

associated with weak neonatal poults (Meleagris gallopavo). Poult. Sci., 2, 7-14.  

673. Vieira, V. I., Durau, J. F., Schramm, V. G., Bassi, L. S., Oliveira, S. G., & 

Maiorka, A. (2020). Effect of Selenium Supplementation in Broiler Diets on Breast Meat 

Deposition. Brazilian Journal of Poultry Science, 22(1), 2019-1142. doi:10.1590/1806-

9061-2019-1142. 

674. Wan, J., Zhang, M., & Adhikari, B. (2018) Advances in selenium-enriched 

foods: from the farm to the fork. Trends Food Sci Technol., 76, 1–5.  

675. Wan, X. L., Ju, G. Y., Xu, L., Yang H. M., & Wang, Z. Y. (2019). Dietary 

selenomethionine increases antioxidant capacity of geese by improving glutathione and 

thioredoxin systems. Poult Sci., 98(9), 3763-3769. doi: 10.3382/ps/pez066.  

676. Wan, X., Ju, G., Xu, L., Yang, H., & Wang, Z. (2020). Selenomethionine 

improves antioxidant capacity of breast muscle in geese via stimulating glutathione system 

and thiol pool. Biol. Trace. Elem. Res. Nov., 198(1), 253-259. doi: 10.1007/s12011-020-

02052-8.  

677. Wang Z. (2020). Nanoparticles induced embryo–fetal toxicity. Toxicology and 

Industrial Health, 36(3), 181-213. doi:10.1177/0748233720918689  

678. Wang, D., Pu, L., & Wei, G. (2020). Improved antioxidant capacity and 

immune function of broiler chickens fed with selenium-enriched candida utilis. Brazilian 

Journal of Poultry Science, 22(2), 1047. doi:10.1590/1806-9061-2019-1047.  

679. Wang, D., Yang, B., Wei, G., Liu, Z., & Wang, C. (2012). Efficient 

preparation of selenium/glutathione-enriched Candida utilis and its biological effects on 

rats. Biological Trace Element Research., 150, 249-257. 

680. Wang, L., Yin, J., Yang, B., Qu, C., Lei, J., Han, J., & Guo, X. (2020). 

Serious Selenium Deficiency in the Serum of Patients with Kashin–Beck Disease and the 

Effect of Nano-Selenium on Their Chondrocytes. Biol Trace Elem Res., 194, 96–104. 

doi:10.1007/s12011-019-01759-7 



442 

 

681. Wang, Y, Zhan, X, Zhang, X, Wu, R, & Yuan, D. (2011). Comparison of 

different forms of dietary selenium supplementation on growth performance, meat quality, 

selenium deposition, and antioxidant property in broilers. Biol Trace Elem Res., 143(1), 

261-73. doi: 10.1007/s12011-010-8839-2.  

682. Wang, Y., Wang, H., & Zhan, X. (2016). Effects of different dl-

selenomethionine and sodium selenite levels on growth performance, immune functions 

and serum thyroid hormones concentrations in broilers. Journal of Animal Physiology and 

Animal Nutrition, 100, 431-439.. 

683. Ward N. P., & DeNicola, G. M. (2019). Sulfur metabolism and its 

contribution to malignancy. Cellular Nutrient Utilization and Cancer, 347, 39-103. 

doi:10.1016/bs.ircmb.2019.05.001. 

684. Ward, S. A., Kirkwood, R. N., & Plush, K. J. (2020). Are Larger Litters a 

Concern for Piglet Survival or an Effectively Manageable Trait?. Animals : an open access 

journal from MDPI, 10(2), 309. doi:10.3390/ani10020309  

685. Warnecke, T., & Gill, R.T. (2005). Organic acid toxicity, tolerance, and 

production in Escherichia coli biorefining applications. Microb. Cell. Fact., 4, 25. 

doi:10.1186/1475-2859-4-25.  

686. Weerakkody, R. M., & Lokuliyana, P. N. (2019). Severe hypothyroidism 

presenting as reversible proteinuria: two case reports. J. Med. Case. Reports., 13, 270 

doi:10.1186/s13256-019-2216-3 

687. Wen, P., Ji, S. X., & Liu, S. J. (2010). The effect of inorganic germanium on 

the lipid metabolism of commodity laying hens. Heilongjiang Animal Husbandry and 

Veterinary Journal, 1, 67-68. 

688. Wen, P., Zhao, X. Y., Ao, Y., Qi, G. M. & Liu, Z.Y. (2000) The effect of two 

types of germanium compound on the production performance of meat chicken. Feed 

Review, 4, 4-6.  

689. Wenbin Zhou, Guigang Zeng, Chunming Lyu, Fang Kou, Shen Zhang, & Hai 

Wei. (2019). The effect of exhaustive exercise on plasma metabolic profiles of male and 

female rats. J. Sports Sci. Med., 18(2), 253-263. Взято з 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31191095/ .  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31191095/


443 

 

690. Wencan, Ke, Wurong, Ding, Dongmei, Xu, Mian, Nazir, Shah, Ping, Zhang, 

& Xusheng, Guo. (2018). Influences of addition of malic acid or citric acid, Lactobacillus 

plantarum and their mixtures on fermentation quality, proteolysis and fatty acid 

composition of ensiled alfalfa. Arch. Anim. Nutr., 72(6), 492-502. doi: 

10.1080/1745039X.2018.1510156.  

691. Whitehead, D. C. (1984).The distribution and transformations of iodine in the 

environment. Environm. Internat., 10(4) 321-339. 

692. WHO . Background Document for Preparation of WHO Guidelines for 

Drinking-Water Quality. World Health Organization (WHO/SDE/ WSH/03.04/13); 

Geneva, Switzerland: 2003. Selenium in Drinking-Water.  

693. Wiche. O., Székely. B., Moschner. C., & Heilmeier. H. (2018). Germanium in 

the soil-plant system-a review. Environ Sci Pollut Res Int., 25(32), 31938-31956. doi: 

10.1007/s11356-018-3172-y.  

694. Wilkanowskahttps A. (2019). Wybrane Kwasy ( Organiczne w żywieniu 

drobiu – jak działają i jak stosować? Lip 1, 2019 | Взято з 

https://informatordrobiarski.pl/wybrane-kwasy-organiczne-w-zywieniu-drobiu-jak-

dzialaja-i-jak-stosowac/higiena-i-zywienie. 

695. Wolff. J, & Chaikoff. IL. (1948) Plasma inorganic iodide as a homeostatic 

regulator of thyroid function. J. Biol. Chem., 1(174), 555–564.  

696. Wolffram, S., Berger, B., Grenacher, B., & Scharrer, E. (1989). Transport of 

selenoamino acids and their sulfur analogues across the intestinal brush border membrane 

of pigs. Journal of Nutrition, 119, 706-712.  

697. Wolffram, S., Hagemann, C., Grenacher, B., & Scharrer, E. (1992). 

Characterization of the transport of tri- and dicarboxylates by pig intestinal brush-border 

membrane vesicles. Comp. Biochem. Physiol. Comp. Physiol., 101, 759–767.  

698. Woreta T. A. & Alqahtani S. A. (2014). Evaluation of abnormal liver tests. 

Medical clinics of North America, 98(1), 1–16.  

699. World Health Organization. (2007). Assessment of iodine deficiency disorders 

and monitoring their elimination: a guide for programme managers. 3rd ed. Geneva, 

Switzerland: WHO. Взято з 



444 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf;jsessioni

d=277A4D78C2A828C275F09B44D72EB7A7?sequence=1 

700. Wu, C., Xu, Z., & Huang, K. (2016). Effects of Dietary Selenium on 

Inflammation and Hydrogen Sulfide in the Gastrointestinal Tract in Chickens. Biological 

Trace Element Research, 174, 428- 435.  

701. Xia, W. G., Chen, W., Abouelezz, K. F. M., Ruan, D., Wang, S., Zhang, Y. 

N., Fouad, A. M., Li, K. C., Huang, X. B., & Zheng, C. T. (2020).The effects of dietary Se 

on productive and reproductive performance, tibial quality, and antioxidant capacity in 

laying duck breeders. Poult Sci., 99(8), 3971-3978. doi: 10.1016/j.psj.2020.04.006.  

702. Xiaoguang Chen, Qiongxia Lv, Yumei Liu, & Wen Deng. (2014). Study on 

injury effect of food additive citric acid on liver tissue in mice. Cytotechnology. Mar., 

66(2), 275–282. doi: 10.1007/s10616-013-9567-1  

703. Xu, G., Yan, W. & Li, J. (2014). An update for the controversies and 

hypotheses of regulating nonthyroidal illness syndrome in chronic kidney diseases. 

Clinical and experimental nephrology 18, 837–843, doi:10.1007/s10157-014-0974-1.  

704. Yanagisawa, H., Yamazaki, N., Sato, G., & Wada, O. (2000) L-Arginine 

treatment may prevent tubulointerstitial nephropathy caused by germanium dioxide. 

Kidney Int., 57(6), 2275-84.  

705. Yang, F. Q., Kim, J. H., Yelon, S. J., Hong, G. E., Park W., & 

Lee, C. H. (2015). Effect of dietary processed sulfur supplementation on water-holding 

capacity, color, and lipid profiles of pork. Kor. J. Food Sci. Anim. Resour. 35, 824-830. 

706. Yang, L., Cao, S., Cheng, M., & Cheng, L. (2001). Effects of iron, zinc, 

iodine and selenium levels in ration on activities of metabolic enzymes of layers and egg 

quality. J. Huazhong Agric. Univ. 20, 449‒453.  

707. Yang, Yuan, Qin, Zhen, Zeng, Wei, Yang, Ting, Cao, Yubin, Mei, Chaorong & 

Kuang, Yu. (2017). Toxicity assessment of nanoparticles in various systems and organs. 

Nanotechnology Reviews, 6(3), 279-289. doi:10.1515/ntrev-2016-0047. 

708. Yanhong Liu, Charmaine D. Espinosa, Jerubella J. Abelilla, Gloria A. Casas, 

L. Vanessa Lagos, Su A. Lee, Woong B. Kwon, John K. Mathai, Diego M. D. L. Navarro, 



445 

 

Neil W. Jaworski, & Hans H. Stein. (2018). Non-antibiotic feed additives in diets for pigs: 

A review. Elsevier/Animal Nutrition, 4(2), 113-125 doi:10.1016/j.aninu.2018.01.007. 

709. Yasmina M Abd-Elhakim, Mohamed M Hashem, Abeer Anwar, Abeer E El-

Metwally, Khaled Abo-El-Sooud, Gihan G Moustafa, Samar M Mouneir, & Haytham A 

Ali (2018). Effects of the food additives sodium acid pyrophosphate, sodium acetate, and 

citric acid on hemato-immunological pathological biomarkers in rats: Relation to PPAR-α, 

PPAR-γ and tnfα signaling pathway. Environ. Toxicol. Pharmacol., 62, 98-106. doi: 

10.1016/j.etap.2018.07.002. 

710. Ye, Y., Chen, W., Gu, M., Xian, G., Pan, B., Zheng, L., Zhang, Z., & Sheng, 

P. (2020). Serum globulin and albumin to globulin ratio as potential diagnostic biomarkers 

for periprosthetic joint infection: a retrospective review. J. Orthop. Surg. Res., 15, 459. 

doi:10.1186/s13018-020-01959-1  

711. Yeon Kweon (2006). Feedstuff composition for replacing antibiotics/ 

European patent specification EP 1 304 929 B1 International application number: 

PCT/KR2001/001183 Взято з https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/ep-

full-text.html. 

712. Yokoyama, Y., Ono, A., Yoshida, M., Matsumoto, K., & Saito, M. (2019). 

Toxicological significance of increased serum alkaline phosphatase activity in dog studies 

of pesticides: Analysis of toxicological data evaluated in Japan. Regul. Toxicol. 

Pharmacol., 109, 104482. doi: 10.1016/j.yrtph.2019.104482.  

713. Yoshinari, O., Shiojima Y., & Igarashi K. (2013). Hepatoprotective effect of 

germanium–containing Spirulina in rats with d–galactosamine– and lipopolysaccharide–

induced hepatitis. Br. J. Nutr., 17, 1–6. 

714. Zarghi, H., Golian, A., & Nikbakhtzade, M. (2020). Effect of dietary 

digestible lysine level on growth performance, blood metabolites and meat quality of 

broilers 23–38 days of age. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 104(1), 156–165.  

715. Zhai, W., Peebles, E. D., Schilling, M. W., & Mercier, Y. (2016). Effects of 

dietary lysine and methionine supplementation on Ross 708 male broilers from 21 to 42 d 

of age (I): growth performance, meat yield, and cost effectiveness. J. Appl Poult. Res,. 25, 

197–211. doi: 10.3382/japr/pfw002. 

https://doi.org/10.1016/j.aninu.2018.01.007
https://doi.org/10.1186/s13018-020-01959-1***


446 

 

716. Zhang, G., Yang, G., & Ma, J. S. (2006). Versatile framework solids 

constructed from divalent transition metals and citric acid: syntheses, crystal, structures 

and thermal behaviors. Am. Сhem. Soc., 6(2), 375- 381.  

717. Zhang, H. J., Xu, D., Tang, M., Yu, G.H., & Song, C.Y. (2018). Effects of 

nutrient level and yeast selenium on growth performance, nutrient apparent digestibility 

and serum antioxidant indexes of Yantai black pigs. Chin. J. Anim. Nutr., 30, 902–909. 

718. Zhang, Weixian; Li, Yong; Deng, Hongyu; Li, Zheng; Xiang, Ruiping; Guo, 

Jianlai; & Pan, Chunmei. (2020). Effects of Organic Selenium on Growth Properties, 

Selenium Absorption and Utilization, Antioxidant Activity and Immunity in Weaning 

Piglets. Food and Nutrition Sciences. 11. 385-395. doi:10.4236/fns.2020.115028. 

719. Zhang, X., Tian, L., Zhai, S., Lin., Z., Yang, H., Chen, J., Ye H., Wang, W., 

Yang, & L., Zhu, Y. (2020). Effects of Selenium-enriched yeast on performance, egg 

quality, antioxidant balance, and egg Selenium content in laying ducks. Front Vet Sci., 

4(7), 591. doi: 10.3389/fvets.2020.00591.  

720. Zhang, X.W. (2019). My Element: Selenium. Chem. Eur. J., 25, 2649–2650. 

doi: 10.1002/chem.201804075.  

721. Zhang, Y, Xue, Y, Cao C, Huang, J, Hong, Q, Hai, T, … Zhao, J. (2017). 

Thyroid hormone regulates hematopoiesis via the TR–KLF9 axis. Blood., 130(20), 2161–

2170.  

722. Zhang, Z. W., Wang, Q. H., Zhang, J. L., Li. S., Wang, X. L., & Xu, S. W. 

(2012). Effects of oxidative stress on immunosuppression induced by selenium deficiency 

in chickens. Biological Trace Element Research, 149, 352–361.  

723. Zhao, L. N, Xu J., Peng, X. L., Tian, L. Y., Hao, L. P, Yang, X. F, Ying, C. J, 

& Sun, X. F. 2010Dose and time-dependent hypercholesterolemic effects of iodine excess 

via TRbeta1-mediated down regulation of hepatic LDLr gene expression. Eur. J. Nutr., 

49(5), 257-65. doi: 10.1007/s00394-009-0081-3.  

724. Zimmermann, M. B. (2012). The Effects of iodine deficiency in pregnancy 

and infancy. Paediatr. Perinat. Epidemiol., 26, 108–117. doi: 10.1111/j.1365-

3016.2012.01275.x.  



447 

 

725. Zoiopoulos, P., & Hadjigeorgiou, I. (2013). Critical overview on organic 

legislation for animal production:Towards conventionalization of the system? 

Sustainability. 5, 3077-3094. doi:10.3390/su5073077. 

 

  



448 

 

ДОДАТКИ  



449 

 

Додаток А  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних 

1. Тесарівська У. І. Йодний дефіцит — актуальна проблема для України. 

Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного 

інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. 

2015. Вип. 16. № 2. С. 459–466. 

2. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Шумська М. І. Репродуктивна функція 

самок щурів F1 і постнатальний розвиток щуренят F2 за дії різних доз наногерманію 

цитрату. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія «Ветеринарні науки». 2016. 

Т. 18. № 3 (71). С. 124–129.  

3. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Храбко М. І., Мартиник С. Я., 

Юринець Т. В. Динаміка маси тіла молодих щурів F2 за дії різних доз германію 

цитрату. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Ветеринарні науки. 

2017. Вип. 34. Ч. 2. С. 109–113.  

4. Тесарівська У. І. Сенсорно-рухові рефлекси та поведінкові реакції щуренят 

F2 за дії на організм матерів різних доз цитрату наногерманію. Науково-технічний 

бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 

препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. 2017. Вип. 18. № 1. 

С. 162–168. 

5. Тесарівська У. І. Оцінка ембріотоксичності наногерманію цитрату на 

самицях щурів потомства F2. Науково-технічний бюлетень Державного науково-

дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і 

Інституту біології тварин. 2017. Вип. 18. № 2. С. 356–361. 

6. Тесарівська У. І., Федорук Р. С. Вікова динаміка маси тіла самиць щурів F2 

у період фізіологічного дозрівання за дії наногерманію цитрату.  



450 

 

Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2017. № 2 (63). 

Т. 3. С. 167–173. 

7. Федорук Р. С., Тесарівська У. І., Храбко М. І., Цап М. М., Долайчук О. П., 

Кропивка С. Й. Гематологічні і біохімічні показники організму щурів F2 у період 

тривалого випоювання нано-Ge цитрату. Біологія тварин. 2017. Т. 9. № 3. С. 115–121.  

8. Коцюмбас Г. І., Тесарівська У. І., Гуменецька М. І., Шумська М. І. 

Гематологічні показники та морфологічна характеристика селезінки самок щурів F1 

за дії наногерманію цитрату, застосованого у різних дозах. Науковий вісник 

Львівського національного університету ветеринарної медицини  

та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія «Ветеринарні науки». 2017. Т. 19. № 77. 

C. 45–50.  

9. Храбко М. І., Федорук Р. С., Мартин Ю. В., Тесарівська У. І., Шумська М. І. 

Гістоструктура внутрішніх органів самиць щурів першого покоління за дії різних 

доз германію цитрату. Біологія тварин. 2017. Т. 19. № 4. С. 73–82.  

10. Fedoruk R. S., Tesarivska U. I., Khrabko M. I., Tsap M. M. Growth  

and development of the organism and immunophysiological indices of blood of mail F2 

rats, affected by different doses of nanogermanium citrate. Agricultural Science and 

Practice. 2017. Vol. 4. No. 2. P. 14–22.  

11. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Кишко А. С., Максимович О. Н., 

Михалюк О. В. Біологічний вплив та ембріональна токсичність тривалого 

випоювання лимонної кислоти самицям щурів потомства F1. Науково- 

технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту 

ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин.  

2018. Вип 19. № 1. С. 178‒184.  

12. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Каплуненко В. Г., Цап М. М., Кушнір В. І., 

Жила М. І. Метаболічна і токсична дія різних доз «наноцитратів» І, Sе, S в організмі 

лабораторних щурів. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія 

«Ветеринарна медицина». 2018. Вип. 1 (42). С. 220‒224.  

13. Fedoruk R. S., Tesarivska U. I., Khrabko M. I., Tsap M. M., Denys H. H. 

Impact of feeding male rats F2 with different doses of germanium citrate on the content of 



451 

 

trace elements in their tissues and organs. Agricultural Science and Practice. 2018. Vol. 5. 

No. 3. P. 40–46.  

14. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Шкодяк Н. В., П’ятничко О. М., 

Мартиник С. Я. Біологічний вплив тривалого випоювання наногерманію цитрату на 

організм щурів-самців F3. Науково-технічний бюлетень Державного науково-

дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів  

та кормових добавок і Інституту біології тварин. 2018. Вип. 19. № 2. С. 30‒36.  

15. Тесарівська У. І., Авдосьєва І. К., Мартиник С. Я., Максимович О. А., 

Малинівський В. М. Вплив тривалого випоювання різних концентрацій 

наногерманію цитрату на організм щурів-самиць F2. Науково-технічний бюлетень 

Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та 

кормових добавок і Інституту біології тварин. 2019. Вип. 20. № 1. С. 111‒116.  

16. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Колещук О. І., Мартиник С. Я., 

Максимович О. М. Вплив I, Sе, S цитрату на гематологічний профіль і динаміку 

маси тіла курчат-бройлерів за наявності та відсутності кокцидіостатика  

в комбікормі. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного 

контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок  

і Інституту біології тварин. 2019. Вип. 20. № 2. С. 24‒33.  

17. Тесарівська У. І. Вплив тривалого випоювання лимонної кислоти  

на організм самиць щурів F0. Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія 

«Ветеринарні науки». 2019. Т. 21. № 3 (95). С. 102–106. 

18. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Колещук О. І., Цап М. М., 

Храбко М. І., Мартиник С. Я. Вплив І, Sе, S цитрату на біохімічні процеси в 

організмі курчат-бройлерів. Науковий вісник Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія 

«Ветеринарні науки». 2019. Т. 21. № 96. С. 41–46.  

19. Тесарівська У. І. Етологічні реакції самиць і самців щурів F2 після 

відлучення за впливу різних доз германію цитрату. Науково-технічний бюлетень 



452 

 

Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та 

кормових добавок і Інституту біології тварин. 2020. Вип. 22. № 1. С. 228–234. 

20. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Мартиник С. Я., Юринець Т. В., 

Смук В. А., Кишко А. І. Морфологічний склад крові і біохімічні процеси  

в організмі самиць щурів F1 за довготривалого впливу лимонної кислоти. Науково-

технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту 

ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. 2020. 

Вип. 22. № 2. С. 105–110.  

21. Цап М. М., Ковальчук І. І., Колещук О. І., Тесарівська У. І., Кушнір І. М. 

Вплив різних доз випоювання I, Se, S цитрату на ріст і розвиток курчат-бройлерів. 

Наукові горизонти. 2020. Том 23. № 10. С. 25–33.  

22. Тесарівська У. І., Коцюмбас Г. І. Ембріогенез, лейкоцитарний профіль та 

морфологія печінки вагітних самиць щурів за дії лимонної кислоти. Науково-

технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту 

ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. 2021. 

Вип. 23. № 1. С. 228–234. 

23. Fedoruk R. S., Tesarivska U. I., Kovalchuk I. I., Tsap M. M., Khrabko M. I., 

Koleshchuk O. I., Iskra R. J. The indices of thyroid system and metabolism of rats under 

the influence of nanocomposition based on iodine and citrate. The Ukrainian Biochemical 

Journal. 2021. Vol. 93. Nо 3. P. 92–100. 

Статті у наукових виданнях інших держав 

24. Тесаривская У. И. Влияние разных доз наногермания цитрата  

на морфологический состав крови и биохимические процессы в организме крыс-

самцов F2. Ветеринарный журнал Беларуси. 2018. № 2 (9). С. 67‒71. 

25. Тесаривская У. И. Морфологические и биохимические показатели крови 

самок крыс F1 при выпаивании разных доз наногермания цитрата. Ученые записки 

учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины. 2019. Т. 55. Вып. 4.  

С. 113–118. 

Статті в інших наукових виданнях 



453 

 

26. Храбко М. І., Федорук Р. С., Кропивка С. Й., Тесарівська У. І. 

Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси 

організму самців F2. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія «Біологія». 2017. Вип. 1 (73). С. 66–69.  

27. Федорук Р. С., Храбко М. І., Цап М. М., Денис Г. Г., Тесарівська У. І. 

Регуляторний вплив наногерманію цитрату на вміст макро- і мікроелементів  

у тканинах вагітних самиць щурів F1. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Серія «Проблеми регуляції фізіологічних функцій». 2017. 

Вип. 2 (23). С. 47–50.  

28. Храбко М. І., Тесарівська У. І., Долайчук О. П., Цап М. М., Фаріон О. В. 

Ріст і розвиток самиць F0 і самців F1 щурів та обмінні процеси  

в крові за дії лимонної кислоти. Український журнал медицини, біології  

та спорту. 2017. № 2 (4). С. 252–257.  

Науково-методичні рекомендації 

29. Коцюмбас І., Величко В., Каплуненко В., Авдосьева І., Тесарівська У., 

Патерега І., Левицький Т., Регенчук В., Басараб О., Мельничук І., Домашенко Д., 

Пащенко А., Щебентовська О., Фляк Л., Фіалковський П., Кушнір В. Застосування 

гермакап суміші кормової наномікроелементної у птахівництві: методичні 

рекомендації. Львів, 2016. 16 с. (Розглянуто ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми 

та кормові добавки», протокол № 3 від 7 квітня 2015. Затверджено вченою радою 

Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів 

та кормових добавок, протокол № 4 від 22 червня 2016 р.). 

Технічні умови 

30. Каплуненко В. Г., Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Храбко М. І., 

Ковальчук І. І. ТУ У 10.9.-35291116-020:2019 Добавка мікроелементна кормова 

«Гермацит». Львів, 2019. 23 с.  

31. Величко В. О., Каплуненко В. Г., Притула З. В., Фляк Л. І., 

Домашенко Д. І., Тесарівська У. І. ТУ У 10.9.-3705301-009:2014 Суміш кормова 

Мікроелементна «Гермакап». Львів, 2018. 16 с.  

31. Ратич І. Б., Гунчак А. А., Кисців В. О., Тесарівська У. І., 



454 

 

Стефанишин О. М., Сірко Я. М. ТУ У 10.9-30995014-009:2018 Мінеральна добавка 

для птиці – МПП. Львів, 2018. 25 с.  

33. Карповський В. І., Каплуненко В. Г., Трокоз В. О., Данчук О. В., 

Криворучко Д. І., Журенко О. В., Тесарівська У. І. ТУ У 10.9.-00493706-001:2019 

Добавка мікроелементна кормова «Гермацинк». Львів, 2019. 18 с.  

Тези наукових доповідей 

34. Тесарівська У. І., Федорук Р. С., Храбко М. І., Шумська М. І. Вплив 

тривалого випоювання цитрату Ge самицям щурів першого покоління  

на їх багатоплідність і ембріотоксичність. Актуальні проблеми фізіології тварин: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 23–25 червня 2016 року: тези 

доповіді. Одеса, 2016. С. 44.  

35. Храбко М. І., Федорук Р. С., Храбко М. І., Тесарівська У. І. Детоксикаційна 

здатність організму щурів у період випоювання різних кількостей цитрату германію. 

Актуальні проблеми фізіології тварин: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Одеса, 23–25 червня 2016 року: тези доповіді. Одеса, 2016. С. 51.  

36. Тесаривская У. И., Федорук Р. С., Храбко М. И., Шумская М. И. 

Эмбриональная токсичность и жизнеспособность приплода самок крыс при 

выпаивании им лимонной кислоты. Сollection of works of scientific symposium with 

international participation «Zootechnycal science – an important factor for the european 

type of the agriculture». Moldova, Maximovca. 2016. P. 726–730.  

37. Храбко М., Тесарівська У., Цап М., Колещук О. Розвиток організму самців 

щурів F2 та показники його імунофізіологічного стану за дії різних  

доз наногерманію цитрату. Молодь і поступ біології: науково-практична 

конференція, м. Львів, 25–27 квітня 2017 року: тези доповіді. Львів,  

2017. С. 270–271.  

38. Тесаривская У. И., Федорук Р. С. Эмбриональная и фетальная токсичность 

разных доз «наногермания» цитрата у самок крыс потомства F1. Перспективы и 

актуальные проблемы развития высокопродуктивного молочного и мясного 

скотоводства: Международная научно-практическая конференция, г. Витебск, 



455 

 

Республика Беларусь, 25–26 мая 2017 года: тезисы доклада. Витебск, 2017. С. 166–

169.  

39. Fedoruk R. S., Khrabko M. I., Kaplunenko V. G., Теsаrіvskа U. І., Denis G. G. 

Microelements of female tissues of F1 rats for the long-term effects of various doses of 

nano-germanium citrate. 33 Joint Annual Meeting of the German Society for Minerals and 

Trace Elements (GMS) with Zinc-UK. Zinc and other Transition Metals in Health and 

Disease, Aachen, Germany, 28–30 September 2017. Aachen, 2017. P. 30.  

40. Теsаrіvskа U. І., Fedoruk R. S., Kotsymbas I. Ya., Kaplunenko V. G., 

Khrabko M. I. The content of Zn, Cu, Fe, Co and Mn in tissues of male rats F2 for long-

term effect of various doses of nano-germanium citrate. 33 Joint Annual Meeting of the 

German Society for Minerals and Trace Elements (GMS) with Zinc-UK. Zinc and other 

Transition Metals in Health and Disease, Aachen, Germany,  

28–30 September 2017. Aachen, 2017. P. 46.  

41. Тесаривская У. И. Репродуктивная функция самок крыс F2 при действии 

низкой и высокой доз наногермания цитрата. Современные проблемы ветеринарной 

патологии и биотехнологии в агропромышленном комплексе: Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 95-летию РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского», г. Минск, Республика 

Беларусь, 16–17 ноября 2017 года: тезисы доклада. Минск, 2017. С. 419–423. 

42. Тесарівська У. І. Вплив різних доз нано-Ge цитрату на організм самок 

щурів F3 і розвиток їх плодів. Актуальні проблеми фізіології тварин: Міжнародна 

науково-практична конференція, с. Чернігів, 3–5 травня 2018 року: тези доповіді. 

Чернігів, 2018 С. 85‒86. 

43. Федорук Р. С., Тесарівська У. І., Каплуненко В. Г., Колещук О. І., 

Ковальчук І. І., Храбко М. І., Цап М. М., Двилюк І. І. Метаболічні процеси  

в крові курчат-бройлерів у період випоювання різних доз I, Se, S цитрату. Біологія 

тварин. 2018. Т. 20. № 3. С. 170.  

44. Tesarivska U., Fedoruk R. S., Kotsyumbas I. Ya., Kaplunenko V. G. Biological 

and embryonic toxicity of nanogermanium citrate in male F2 and F3 generations. Central 



456 

 

and Eastern European Conference on Health and Environment, 10–14 June 2018, Krakov, 

2018. Р. 37.  

45. Федорук Р. С., Каплуненко В. Г., Храбко М. І., Тесарівська У. І., Цап М. М. 

Регуляторний вплив випоювання наногерманію цитрату і вміст  

Fe, Zn, Cu, Co, Mn у тканинах щурів F2. Актуальні питання сучасної 

мікроелементології: науково-практична конференція з міжнародною участю, 

присвячена пам’яті академіка Ю. І. Кундієва, м. Київ, 4–5 жовтня 2018 року: тези 

доповіді. Київ, 2018. С. 93–94.  

46. Федорук Р. С., Тесарівська У. І., Колещук О. І., Храбко М. І., 

Ковальчук І. І., Каплуненко В. Г. Реакції фізіологічних систем організму тварин за дії 

йоду цитрату. Біологія тварин. 2019. Т. 65. № 3. С. 205.  

47. Тесаривская У. И. Биологическое влияние J, Se, S цитрата на организм 

цыплят-бройлеров при наличии в комбикорме в течение всего технологического 

цикла кокцидиостатика и его отсутствии. Materiale ale simpozionului Științific 

Internațional «45 de ani de învățământ superior medical veterinar dîn Republica 

Moldova». Chișinău, 2019. Vol. 54 Р. 340–349.  

48. Тесарівська У. І. Адаптативно-рухові рефлекси та фізичний розвиток 

щуренят F1 у підсисному віці за впливу лимонної кислоти. Актуальні аспекти 

біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: V 

Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів, м. Дніпро, 6–7 

травня 2020 року: тези доповіді. Дніпро, 2020. С. 112–114.  

  



457 

 

Додаток Б 

Акти про впровадження результатів дисертаційної роботи у навчальний 

процес 

 

 



458 

 

 

 



459 

 

 

 

 



460 

 

   



461 

 

Додаток В 

Методичні рекомендації 

 

  



462 

 

Додаток Г 

Технічні умови України 

 

 



463 

 

 

 

 

 



464 

 

 



465 

 

 

 

 

 

 



466 

 

 



467 

 

 

 

 

  



468 

 

Додаток Д 

Акти впровадження наукової розробки у виробництво 

 

 



469 

 

 

 

 



470 

 

 


