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В І Д Г У К 

 

офіційного опонента на дисертаційну роботу ТЕСАРІВСЬКОЇ УЛЯНИ 

ІВАНІВНИ на тему: «ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ 

ТВАРИН ЗА ДІЇ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ЦИТРАТІВ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ» поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора ветеринарних  наук зі спеціальності 03.00.13 – 

фізіологія людини і тварин 

 

Актуальність обраної теми. Основний обмін в організмі тварин та  

процеси життєдіяльності на високому рівні, можливі тільки за забезпечення  

необхідними макро- та мікроелементами, які виконують важливі фізіологічні 

функції. Як порушення гомеостазу так і нестача мінеральних елементів може 

викликати розвиток  гіпо- чи гіперфункції окремих  органів і систем, а також 

розвиток патологічних станів організму. Особливе значення для організму 

мають такі біологічно активні елементи як  Германій, Селен Йод та 

Сульфуру, які беруть участь у регуляції ряду важливих функцій і, зокрема, у 

формуванні імунітету, оксидантного захисту, коригуванні процесів розвитку 

та функціонування головного мозку і нервової системи, виявляють 

гепатопротекторну дію, знижують гіпоксію тканин, забезпечують фізичний 

розвиток та ріст організму. Важливо, що згадані елементи в організмі 

повинні бути у певних концентраціях, оскільки відхилення від їхніх 

фізіологічних рівнів, може призвести до негативних змін у функціонуванні 

організму. Корекцію фізіологічних процесів в організмі тварин можна 

здійснювати за допомогою введення до раціону  мінеральних чи органічних 

солей та інших біотичних елементів. На сьогодні особлива увага приділяється 

вивченню впливу препаратів отриманих нанотехнологічними методами у 

тому числі і таких елементів як Ge, І, Se, S у комплексі з аніонами цитратів, 

які мають специфічні властивості. Вивчення впливу нанохелатних елементів 

високою фізіологічною активністю (цитрати, фумарати, сукцинати), які 
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значно підвищують біодоступність мікро- та макроелементів, на сьогодні 

активно вивчається вченими різних спеціальностей. Про те, використання 

продуктів нанотехнології в тваринництві все ще перебуває на початковому 

етапі. 

Тому, робота Тесарівської У. І. актуальна, вона присвячена вивченню  

фізіологічних механізмів впливу нанохелатних розчинів цитратів Ge, І, Se, S 

на організм різних видів тварин. На нашу думку, це дасть можливість 

з’ясувати особливості обміну речовин, функціонування окремих органів і 

систем у тварин за дії згаданих елементів та їх вплив на фізіологічний стан, 

резистентність і генетичний потенціал, його зв'язок з продуктивністю різних 

видів тварин.  

Отже, метою і завданням досліджень Тесарівської У. І. було з'ясування 

дію лимонної кислоти та хелатних розчинів Ge, І, Se, S отриманих методом 

нанотехнології на фізіологічні процеси в організмі тварин та 

експериментально обґрунтувати рекомендації щодо їх застосування у 

ветеринарній медицині та тваринництві.  

У завдання дисертантки входило:  

дослідити  фізіологічні процеси в організмі самиць і самців щурів F1, 

F2 і F3 за впливу Ge цитрату у різних дозах;  

з’ясувати репродуктивну здатність самиць щурів та ембріональний і 

фетальний розвиток щуренят за дії лимонної кислоти; 

дослідити мікроструктуру органів самиць щурів за дії лимонної 

кислоти, встановити відмінності біологічної дії Ge цитрату в різних дозах на 

організм щурів різного віку, фізіологічного стану, та статі; 

з’ясувати вплив Ge цитрату у різних дозах на репродуктивну функцію 

самиць щурів різного покоління, встановити вплив Ge цитрату у різних дозах 

на ембріональний, фетальний і постнатальний розвиток щуренят F2, F3, F4; 

дослідити сенсорно-рухові рефлекси та поведінкові реакції молодих 

щурів за дії Ge цитрату у різних дозах; 
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дослідити фізіологічні процеси 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 фізіологічні процеси в організмі курчат-бройлерів; 

            Об'єктом досліджень – були фізіологічні процеси в організмі щурів 

різного віку курчат-бройлерів  за дії лимонної кислоти та нанохелатів  Ge, І, 

Se, S. 

Предмет досліджень – репродуктивна функція самиць  щурів, 

сенсорно-рухові й адаптивно-етологічні рефлекси, постнатальний розвиток 

потомства, показники обміну мінеральних речовин, протеїнів, ліпідів, 

гормональний фон щитоподібної залози щурів та курчат-бройлерів.  

При проведенні експериментів Тесарівська У. І. використала як 

класичні так і сучасні методики досліджень. 

Методи досліджень: фізіологічні, онтогенетичні (пренатальний, 

постнатальний та репродуктивний онтогенез), гематологічні, біохімічні 

(активність ензимів, показники обміну протеїнів, ліпідів, мінеральних 

речовин та гормонального фону), морфометричні, гістологічні та статистичні. 

Отже, метою дисертаційної роботи Тесарівської У.І. було з’ясувати 

особливості обміну речовин, функціонування окремих органів і систем у 

тварин за дії згаданих елементів і їх вплив на фізіологічний стан, 

резистентність та генетичний потенціал, його зв'язок з продуктивністю 

сільськогосподарських тварин і птиці. Дисертантка, оцінивши недостатню 

вивченість вище згаданих питань, врахувала  вказані питання, а тому 

актуальність теми дисертації не викликає сумніву. 

Відомо, що повноцінна реалізація генетичної програми живого 

організму тісно пов’язана насамперед з адекватною фізіологічною 

активністю, яка залежить від виду тварин, її фізіологічного стану, періоду 

онтогенезу чи напрямку продуктивності.  

Дисертанткою експериментально обґрунтовано фізіологічну 

ефективність нанотехнологічного комплексу І, Se і S цитратів з 
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концентрацією І - 5 мкг на один літр питної води для їх застосування у 

бройлерному птахівництві та підвищення резистентності організму. Тому ми 

вважаємо, що дисертація Тесарівської У.І. як з теоретичних, так і з 

практичних позицій є актуальною, оскільки вона присвячена вивченню 

біологічно активних речовин на фізіологічний стан, продуктивність  та інші 

важливі показники дослідних тварин. 

  

             Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше доведено високу фізіологічну активність у тварин мікро 

концентрації лимонної кислоти, а також Ge, І, Se, S цитратів, одержаних 

методами нанотехнології, визначено малі, середні та великі дози цитратів Ge і 

І у щурів.  

З'ясовано фізіологічні механізми дії лимонної кислоти і Ge цитрату 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, що виявляють позитивну залежність від тривалості 

застосування сполуки. 

Уперше встановлено вікові та статеві відмінності біологічної дії 

лимонної кислоти, нанотехнологічних цитратів Ge і I у щурів, вплив цих 

сполук на розвиток внутрішніх органів, їх морфологічні зміни.  

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. у цій сполуці на 

тривалість життя щурів.  

Вперше доведено фізіологічну активність нанотехнологічного І цитрату 

в організмі щурів, визначено відмінності впливу різних мікро доз цієї 

сполуки на фізіологічні процеси в організмі.  
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Визначено співвідношення нанотехнологічних цитратів І, Se і S і 

експериментально досліджено їхню дію в різних концентраціях у курчат 

бройлерів, їх збереженість та м’ясну продуктивність.  

 

Аналіз змісту дисертації та її методичний рівень.  

Після аналізу структури дисертації робимо висновок, що вона місить 

всі підрозділи, передбачені вимогами п. 10 «Порядку присудження наукових 

ступенів» ДАК України. Робота Тесарівської У. І. викладена на 470 сторінках 

машинописного тексту, складається з вступу, чотирьох розділів, загальних 

висновків, списку використаних літературних джерел та п’ятьох додатків. 

Робота ілюстрована 99 таблицями та 21 рисунком. Список літератури містить 

725 наукових джерел, з них 480 латиницею. 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у 48 

наукових працях, з яких: 14 статей у наукових фахових виданнях України, 

шість статей у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, дві статті у наукових виданнях 

інших держав, три статті у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз Web of Science і Skopus, сім статей в інших наукових 

виданнях, одні методичні рекомендації, чотири технічні умови України та 11 

тез наукових доповідей. Така кількість друкованих робіт на нашу думку 

свідчить про об’єм виконаної дисертанткою роботу та її науковий рівень. 

Крім того, результати досліджень Тесарівської У.І. були апробовані і 

отримали позитивну оцінку на наукових форумах,  конференціях як в 

Україні, так і за її межами. Зокрема у Республіці Білорусь м. Мінск, 2017; м. 

Вітебск 2017, 2018; Кишиневі, Республіка Молдова, 2016, 2019 роки; у 

Кракові, Республіка Польща, 2018;  в Аахені, Німеччина, 2017. Доповідались 

матеріали також на з’їздах науковців і зокрема: з’їзді фізіологів України де 

матеріали  отримали високу оцінку, інших наукових форумах науковців 

України і за рубежем. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і пропозицій, 

сформульованих у дисертації.   

У роботі Тесарівської У. І.  високий рівень проведених експериментів та 

висновків  підтверджуються об’єктивністю і сукупністю експериментального 

матеріалу та проведеними дослідженням з використанням фізіологічні, 

клінічні, морфологічні, біохімічні, зоотехнічні, статистичні методи 

досліджень на необхідній кількості експериментального матеріалу. 

Принагідно відмітимо особистий внесок дисертантки, яка самостійно 

виконала експериментальну частину роботи, провела аналіз отриманих 

результатів. Спільно з науковим керівником, відомим  в Україні науковцем, 

професором Федоруком Р. С. було складено та розроблено програму 

досліджень та сформульовано висновки. Для виконання досліджень була 

розроблена стуктурно-логічна схема, яка  успішно реалізована дисертанткою. 

 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків та 

пропозицій сформульованих у дисертації.   

Новизна наукових положень, висновків та пропозицій сформульованих 

у дисертації полягає в тому, що автором вперше проведені комплексні 

дослідження та уперше сформульовано нові підходи для оцінки впливу.  

Уперше доведено високу фізіологічну активність у тварин мікро концентрації 

лимонної кислоти, а також Ge, І, Se, S цитратів, одержаних методами 

нанотехнології, визначено малі, середні та великі дози цитратів Ge і І у щурів. 

Встановлено також токсичні дози досліджуваних нанопрепаратів. 

З'ясовано фізіологічні механізми дії лимонної кислоти і Ge цитрату 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. 

Важливо, що дисертанткою у співавторстві з іншими вченими 

розроблені Методичні рекомендації (Львів, 2016), які можна використовувати 

при вирощуванні тварин.  
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Дисертація викладена у доброму науковому стилі гарною літературною 

мовою. Матеріал поданий дисертанткою в логічній послідовності чітко і 

конкретно. Експериментальна частина дисертації добре документована, 

результати досліджень достатньо висвітлені у наукових статтях, доповідях та 

матеріалах конференцій. Цифровий матеріал дисертації обчислений за 

допомогою програми Statystika для Windows XP з використанням t–критерію 

Стьюдента, представлений зведеними таблицями і його достовірність не 

викликає сумніву. Зміст і структура автореферату повністю відповідають 

основним положенням дисертації.  

Високо оцінюючи дисертаційну роботу Тесарівської У.І. і 

висловлюючи позитивну оцінку її роботи в цілому, необхідно вказати на 

низку упущень, граматичних і стилістичних помилок, невдалих виразів тощо, 

які виявлені в процесі експертизи роботи, зокрема:  

– у розділі 1 “Огляд літератури” можна би було навести більше 

сучасних літературних даних, особливо з іноземних джерел, стосовно  

функціонування імунних структур кишечнику у щурів і птиці; 

– вважаємо, що при висвітленні актуальності теми дисертаційної 

роботи потрібно було б більш детально проаналізувати умови годівлі та 

утримання різних тварин; 

– у завданнях «дослідити мікроструктуру органів самиць щурів» 

авторка не вказує, яких саме органів; 

– на наш погляд не варто «вплив нанотехнологічного цитрату Ge у 

різних дозах на перебіг фізіологічних процесів, репродуктивну функцію 

самиць щурів, розвиток ембріонів та плодів мають практичне значення щодо 

експериментальної апробації його у мінімально ефективних дозах для 

підвищення плодючості у багатоплідних сільськогосподарських тварин» 

ототожнювати репродуктивну функцію самиць щурів з іншими 

сільськогосподарськими тваринами; 
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– у дисертаційні роботі на багатьох сторінках ставиться завдання 

дослідити вплив різних досліджуваних препаратів на фізіологічні процеси, 

бажано конкретизувати, які  процеси необхідно було б досліджувати; 

– з тексту дисертації та висновку 11, не зовсім зрозуміло, чому 

використання наноцитратів І, Se, S певною мірою покращує стан у 

птиці, коли  відсутня дія кокцидіостатиків;  

–   на ст. 98,  99 – дисертантка подає детальне описання методик 

дослідження вмісту церулоплазміну, імуноглобулінів, та молекул середньої 

маси, що необхідно подавати у розділі МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ. 

–  у списку літератури зустрічаються посилання на підручники, що у 

дисертаційній роботі не бажано, ряд посилань на застарілі джерела. 

–   не зрозуміло у чому полягає інгібуючий вплив лимонної кислоти в 

концентрації 0,008% на формування етологічних сенсорно-рухових 

рефлексів та координації рухів у щуренят до 17-ї доби росту і розвитку в 

поколінні F1, і збільшенням з 18-ї доби їхньої горизонтальної рухової 

активності (висновок 2). 

   – у роботі зустрічаються деякі стилістичні, технічні і граматичні 

помилки, часто зустрічається термін «кишечника», а необхідно писати 

«кишечнику».  

        Цілком  можливо, що згадані недоречності  пов’язані з комп’ютерним 

набором та друком. Крім того, зустрічаються русизми, відсутні або зайві 

розділові знаки, а також  інші помилки.  

  Розкриття даних питань при захисті дисертації дасть можливість на 

основі теоретичного обґрунтування глибше висвітлити науковий напрямок, 

практичну  цінність даної роботи і, особливо,  всебічну  обізнаність автора з 

питань виконання роботи та її оформлення. 

          Отже, істотних зауважень до тексту дисертаційної роботи та виконання 

досліджень не має. Про те до дискусійних питань, які потребують уточнення  

та обговорення слід віднести: 
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         1. Чому комплексний вплив цитратів  Феруму, Германію, Йоду та 

Сульфуру  кращий у порівнянні з застосуванням препаратів окремо? 

         2. Чи вивчалась окремо дія кожного з наноцитратів Селену, Германію, 

Йоду та Сульфуру  на організм різних тварин?  

         3. Обґрунтуйте, чому така кількість препаратів використана у 

експериментах, чи можливо було б застосовувати меншу кількість 

препаратів? 

        4. Необхідно пояснити, чому застосування з 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, збільшує інтенсивність росту птиці, як стверджує авторка у 

висновку 11 ? 

 Зазначимо, що всі висловлені нами зауваження не стосуються суті 

дисертації, змісту її досліджень і зрештою не відбиваються на висновках та 

пропозиціях виробництва. 

  Щодо відповідності дисертації встановленим вимогам 

повідомляємо, що дисертаційна робота Тесарівської У.І. безумовно 

відповідає вимогам п. 10 «Положення про порядок присудження наукових 

ступенів». 

 

Важливість для науки і практики одержаних автором результатів та 

шляхи щодо їхнього використання. 

 Зазначимо, що в науковому, теоретичному та практичному аспекті, 

матеріали викладені в дисертації Тесарівської У. І. значною мірою 

розширюють наші уявлення про вплив застосування цитратів Германію, 

Йоду, Селену та Сульфуру на організм дослідних тварин. Відзначаємо, що 

особливо важливим є те, що матеріали дисертації Тесарівської У.І., та 

результати її досліджень використовуються як на виробництві, так і при 

читанні лекцій та проведенні лабораторно-практичних занять по фізіології  

тварин у профільних навчальних закладах України.  
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