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1. Актуальність теми 

     Мікроелементи   є   невід’ємною   складовою   життєдіяльності   організму.   

Вплив  мінералів досить широко  вивчений.  Але існують такі мінеральні 

сполуки, про дію на організм яких недостатньо інформації. До таких 

мікроелементів відносять Германій (Ge). Відомо, що органічний германій 

стимулює імунітет, пригнічуючи процеси розвитку мікроорганізмів, сприяє 

індукції інтерферонів, які активують специфічні клітини (Т-кілери), має 

антигіпоксичну дію – забезпечує перенесення кисню до тканин організму 

попереджаючи тим самим розвиток кисневої недостатності. За дії Германію 

збільшується синтез сполук іонів кисню та водню, що дозволяє вибірково 

мінімізувати локальне ушкодження клітин і тканин, які завдають їм іони водню. 

Проте відомо також, що деякі органічні сполуки Ge внаслідок гідролізу можуть 

утворювати неорганічні сполуки (оксиди Ge), які зумовлюють токсичний вплив 

на організм, накопичуючись у тканинах нирок і порушуючи клубочкову 

фільтрацію. Це стало причиною створення нових нетоксичних органічних і 

координаційних сполук Ge, серед яких активно вивчаються цитрати, що 

синтезовані методом нанобіотехнології. Органічні сполуки на основі 

наночастинок біометалів мають своєрідні властивості, які відмінні від їх 

макросполук, зокрема вони регулюють обмінні процеси в клітинах за принципом 

роботи наномеханізмів. Однак, вивчення біологічної дії цих сполук, їх 

дозування, способів застосування, розпочато лише в останні роки. Зокрема, 

отримані окремими авторами результати досліджень вказують на високу 

фізіологічну активність германію цитрату у наднизьких, низьких і середніх 



дозах. Доведено синергічний вплив селену цитрату на фізіологічну активність 

германій цитрату, стимулювальну дію їх на репродуктивну функцію самиць 

тварин. Тому дослідження біологічної дії різних доз германію цитрату, 

отриманого методами нанотехнології та хімічного синтезу, є актуальними. 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота є частиною наукової тематики лабораторії 

екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН, що 

включена у програму наукових досліджень НААН «Фізіологія та біохімія 

тварин» на рівні завдання «Вивчити особливості наноформ біогенних елементів 

у тварин і розробити методологію їх використання для підвищення 

резистентності організму».  

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, та їхня достовірність 

Детальне ознайомлення з текстом та аналіз матеріалів дисертаційної 

роботи  дає  підстави стверджувати, про науково обґрунтований підхід 

дисертанта до вирішення актуальної наукової задачі з дослідження впливу 

тривалого введення різних доз германію цитрату на імунофізіологічні, фізіолого-

біохімічні, детоксикаційні показники крові та репродуктивну здатність 

організму щурів.  

Одержані результати досліджень добре проаналізовані, обговорені в 

критичному порівнянні з даними інших дослідників, що дає підставу 

стверджувати про достатній ступінь обґрунтованості основних положень, 

сформованих у дисертації, їх достовірність. Наведені автором висновки 

обґрунтовані, базуються на фаховому виконанні класичних фізіологічних і 

біохімічних методів досліджень, детальному аналізі та узагальненні отриманих 

результатів, з використанням описової і порівняльної статистики. Варто 

відзначити добру структурованість роботи, логічність викладу, якісне 

оформлення наукового апарату роботи.  



Дослідження проведені на білих лабораторних щурах, двох поколінь з 

дотриманням законодавства України щодо, основних біоетичних положень та 

міжнародних принципів, сформованих у Європейській конвенції про захист 

хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших  наукових 

цілей. 

4. Новизна основних наукових положень, висновків та рекомендацій 

сформульованих у дисертації 

Дисертанткою сформульовано та обгрунтовано низку положень і 

висновків, що відзначаються науковою новизною та мають як теоретичну, так і 

практичну спрямованість. Зокрема, вперше з’ясовано активність імунної, 

антиоксидантної, детоксикаційної систем, репродуктивної функції організму 

щурів двох поколінь за дії германію цитрату, одержаного методами 

нанотехнології та хімічного синтезу. Визначено особливості змін 

імунофізіологічних, гематологічних, біохімічних і гістологічних показників 

організму щурів за дії 10, 20, 200 і 2000 мкг Ge з германію цитрату. Вперше 

з’ясовано вікові, статеві та органо-системні особливості дії цих доз германію 

цитрату у самиць за тривалого застосування впродовж вагітності, лактації, 

підсисного періоду, фізіологічного й статевого дозрівання, а також їх приплоду 

під час ембріонального, фетального та постнатального розвитку. Доведено, що 

застосування високих доз  –  200 і 2000 мкг/кг  Ge з германію цитрату, 

одержаного хімічним синтезом, зумовлюють інгібуючий вплив на вміст 

імуноглобулінів, глікопротеїнів та їх вуглеводних компонентів у крові щурів F0, 

а також на ріст і розвиток організму та окремих органів у самиць F1 за дії 200 мкг 

Ge. Отримано нові дані щодо гістологічної структури імунокомпетентних 

органів щурів за тривалого впливу різних доз германію цитрату, відзначено 

зв’язок змін фізіологічних і біохімічних показників крові й тканин з 

морфоструктурними особливостями будови селезінки, печінки, лімфовузлів, 

тимусу. На основі визначення вмісту Ca2+ і P5+ в крові, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Mn2+, Co2+ 

і Ge4+ – у тканинах щурів експериментально доведено регулювальний вплив 

германію цитрату в  застосованих дозах  на вміст їх в органах і тканинах – 



печінці, нирках, серці, селезінці, легенях щурів. Відзначено залежність вмісту 

цих елементів від функції органу дози Германію  та способу  одержання 

германію цитрату. 

5. Оцінка змісту та завершеності дисертації 

Дисертаційний матеріал викладений за традиційною схемою. У вступі 

чітко обгрунтовано актуальність проблеми, науково-коректно сформульовано 

мету, яка корелює з темою та конкретизується у завданнях, окреслено об’єкт та 

предмет роботи. Об’єкт, предмет і методи дослідження повністю відповідають 

меті та основним завданням роботи. У дисертаційному дослідженні використані 

сучасні інформативні методи фізіологічних, біохімічних, гістологічних 

досліджень та математичної статистики. 

У розділі «Огляд літератури» дисертаційної роботи описано вплив сполук 

германію на імунофізіологічну, антиоксидантну, дезінтоксикаційну й 

репродуктивну здатність організму людини і тварин. Розкрито роль Германію у 

природному середовищі та фізіологічних процесах організму. Науково-фахово 

описано біологічну дію мінеральних та органічних сполук Германію. 

Представлено результати літературних досліджень щодо впливу 

нанотехнологічних і хімічних сполук Германію на функції окремих систем та 

органів, застосування їх в біології, медицині, ветеринарії. 

У розділі «Матеріали та методи досліджень» наведено схему дослідження 

впливу на організм щурів різного віку і статі, тривалого застосування германію 

цитрату використані методики дослідження, зокрема, імунофізіологічні, 

біохімічні, онтогенетичні та гістологічні. Описані також методи статистичної 

обробки експериментальних даних. Всі застосовані методи та методики є 

об’єктивними, відповідають меті та завданням дисертаційної роботи. 

У розділі «Результати досліджень та їх обговорення» у формі таблиць та 

рисунків викладено результати  експериментальних  досліджень впливу 

германію цитрату на імунофізіологічну, антиоксидантну, репродуктивну й 

детоксикаційну здатність організму щурів, морфоструктурну характеристику їх 

окремих органів і тканин, регуляторний прояв на вміст мікроелементів у 



тканинах і органах, відзначено онтогенетичні відмінності дії германій цитрату у 

самиць та самців щурів. Після опису результатів досліджень з кожного етапу 

зроблено підсумок і наведено  посилання на літературу,  де опубліковані 

отримані результати. 

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» використано 

достатню кількість літературних джерел для аналізу результатів власних 

досліджень щодо впливу на організм ссавців різних доз германію цитрату, 

отриманого методами нанотехнології та хімічного синтезу, спираючись на нові 

літературні дані проведено їх узагальнення та наведено можливі фізіологічні 

механізми біологічної дії цих нових сполук Германію. 

6. Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання 

Отримані  результати  досліджень впливу германію цитрату, 

виготовленого методами нанотехнології та хімічного синтезу, на 

імунофізіологічні, біохімічні та гістологічні показники організму та їх 

інтерпретація можуть бути використані для розкриття механізмів дії в організмі 

людини і тварин Германію цитрату за різних фізіологічних станів організму з 

метою корекції метаболічних процесів. Автором розроблено «Спосіб 

підвищення багатоплідності самок і збереженості їх приплоду у гризунів», який 

захищений  деклараційним патентом. Результати  експериментальних 

досліджень поглиблюють біологічні знання щодо ролі недостатньо вивчених 

біотичних елементів у  фізіологічних процесах організму та  його  систем, а 

також їх сполук, отриманих на основі нанотехнології. 

7. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій        дисертації в опублікованих працях 

Основні положення дисертаційної роботи й отримані результати 

досліджень висвітлені у 20 наукових працях, з них 10 – у фахових виданнях з 

біологічних наук, що входять до переліку МОН України, отримано 

1 деклараційний патент. Основні положення дисертації широко апробовані на 



вітчизняних та  міжнародних  наукових форумах  Таке  представлення 

результатів наукової роботи є достатнім. Кількість публікацій, обсяг, якість, 

повнота висвітлення результатів та розкриття змісту дисертації відповідає 

чинним вимогам МОН України.  

Загалом вважаємо, що дисертація пройшла належну апробацію; вона є 

самостійною науковою працею, що має завершений характер. 

8. Відповідність змісту автореферату основним 

положенням дисертації 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться МОН України. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати і висновки здійсненого дисертаційного 

дослідження. Зміст автореферату та основні положення дисертації є 

ідентичними. 

 

 

 

9. Дискусійні положення та зауваження 

У цілому оцінюючи позитивно теоретичний і методичний рівень 

дисертації, необхідно висловити деякі зауваження та поставити питання, що 

виникли у процесі аналізу фактичного матеріалу та інтерпретації отриманих 

даних, зокрема: 

В розділ “Огляд літератури” зустрічаються не коректні формулювання речення, 

як от: 

ст.29 “Германій …  збільшує  кількість еритроцитів,  гемоглобіну  та 

тромбоцитів, тим самим стимулюючи утворення червоних клітин крові.” 

ст.34 “…встановлено, що згодовування препарату в останню декаду опоросу 

сприяє збільшенню багатоплідності у 66,6 свиноматок” 



На ст. 40-41 непотрібний  детальний  опис механізмів детоксикації фенолу, які 

не мають відношення до предмету досліджень. 

В розділ “Матеріали і методи досліджень” Варто було б : 

вказати які щурі використовували лінійні чи безпородні; 

обґрунтувати  застосування відповідних доз GeЦ і зокрема високої дози (2мг) 

германію цитрату, отриманого методом хімічного синтезу; 

детальніше пояснити, як забезпечували відповідне дозування  GeЦ для кожної 

тварини, якщо був вільний доступ до води; 

використати цінний біологічний матеріал – плоди для дослідження впливу на 

них Германію. 

необхідно вказати який  математичний  апарат використовували для 

статистичної обробки результатів досліджень. 

В чому полягає різниця між сполуками GeЦ, отриманими шляхом 

нанотехнологічного та хімічного синтезу? 

Прошу обґрунтувати, що отримані результати досліджень зумовлені власне 

Германієм, а не Цитратом. 

Чи можна на основі результатів виконаних дисертаційних  досліджень на 

самицях двох поколінь однозначно стверджувати про стимулюючий ефект 

германію цитрату на репродуктивну здатність їх організму? 

Який  фізіологічний механізм впливу Германію  на стан імунної, 

антиоксидантної та дезінтоксикаційної систем організму? 

 

10. Висновок 

Дисертаційна робота Храбко М. І. є завершеною кваліфікаційною 

науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані та практично цінні 

результати, що вирішують важливу наукову проблему, яка полягає у дослідженні 

впливу германію цитрату, отриманого методами нанотехнології та хімічного 

синтезу, на імунофізіологічну, репродуктивну і дезінтоксикаційну функції 

організму щурів. 

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових 

положень і висновків, новизна та повнота викладу отриманих результатів в  



 


