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що подана до захисту у спеціалізовану вчену раду К 35.051.14 

при Львівському національному університеті імені Івана Франка на здобуття 

наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин 

 

1. Актуальність теми 

Германій є життєво необхідним ультрамікроелементом, органічні сполуки 

якого володіють широким спектром біологічної і терапевтичної дії. Відомо, що 

сполуки Ge виявляють антиоксидантну, імуномодулюючу, антигіпертензивну, 

протипухлинну, протизапальну і знеболюючу дію. Германій запобігає розвитку 

гіпоксії, підвищує індукцію γ-інтерферону, основною дією якого є 

противірусний і протипухлинний захист, імуномодулююча функція лімфатичної 

системи. За дії Германію посилюється здатність іонів кисню об’єднуватися з 

іонами водню, це дозволяє вибірково мінімізувати локальне ушкодження клітин 

і тканин організму, що завдають їм іони водню. Доведено, що деякі органічні 

сполуки Германію внаслідок гідролізу можуть утворювати неорганічні сполуки, 

які зумовлюють токсичний вплив на організм, накопичуючись в тканинах нирок 

і порушуючи клубочкову фільтрацію. Це стало основою для створення нових 

нетоксичних органічних і координаційних сполук Германію, серед яких активно 

вивчаються цитрати, що синтезовані методом нанотехнології. Без сумніву 

залишається актуальним вивчення біологічної дії цих сполук, їх дозування, 

способів застосування, яке розпочато лише в останні роки. Зокрема, отримані 

результати досліджень окремих авторів вказують на значну фізіологічну 

активність сполук Германію у малих дозах, стимулюючу дію їх на 

антиоксидантну та імунну системи, функцію імунокомпетентних органів, що 

вказує на актуальність теми дисертаційного дослідження.  
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Отже, вищевикладене підтверджує важливість розв’язання наукового 

питання щодо впливу Германію цитрату на функціональний стан імунної, 

репродуктивної та антиоксидантної систем організму щурів. Написаний мною 

рецензований відгук на роботу є результатом попередньої роботи офіційного 

опонента, спрямованої на аналіз отриманих результатів:  

1. скурпульозно вичитано машинопис роботи і його відображення в 

авторефераті; 

2. проаналізовано окремі публікації дисертантки; 

3. обговорені отримані результати на основі авторських публікацій і їх 

наукових доповідей. 

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

Дисертаційна робота виконувалась у науково-дослідній лабораторії 

«Екологічної фізіології та якості продукції» Інституту біології тварин НАН 

України і є частиною наукової тематики, включеної у програму наукових 

досліджень НААН України «Фізіологія та біохімія тварин» на рівні завдання 

«Вивчити особливості наноформ біогенних елементів у тварин і розробити 

методологію їх використання для підвищення резистентності організму» (ДР 

0116U001406). 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їхня достовірність 

Основні положення та висновки дисертації обґрунтовані достатньою 

кількістю якісно проведених досліджень. Автором дисертації чітко окреслені 

мета та завдання дослідження. Важливо відмітити, що завдання дослідження, 

положення наукової новизни і висновки дисертації є логічно взаємопов’язаними.  

Результати дисертаційної роботи Храбко М. І. і її основні положення 

грунтуються на достатній кількості і якості фактичного матеріалу, отриманому 

за допомогою сучасних методик (фізіологічних, біохімічних, морфологічних та 

імунологічних), що відповідають поставленій меті та завданням досліджень. 

Застосування адекватних статистичних методів аналізу отриманих результатів 
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дозволило авторці зробити обгрунтовані висновки. Основні положення 

дисертаційної роботи базуються на глибокому аналізі та узагальненні отриманих 

нею результатів, їх обговорення, що проводилося з використанням достатньої 

кількості літературних джерел – 348 найменувань, з них 245-латиницею. Робота 

має послідовну та логічну структуру і є комплексним та завершеним науковим 

дослідженням. Зміст роботи і багатогранність висвітлення шляхів вирішення 

поставлених завдань і досягнення мети свідчать про високий рівень наукової 

компетентності автора. 

Наукові положення дисертації, висновки та рекомендації не викликають 

сумнівів і повністю висвітлені у 11 статтях та 8 тезах доповідей на міжнародних 

та вітчизняних конференціях. Матеріали дисертаційної роботи в повній мірі 

відображені в авторефераті, який за змістом повністю відповідає основним 

положенням дисертаційної роботи і базується на експериментально отриманих і 

проаналізованих результатах. 

4. Достовірність основних наукових положень, висновків та 

рекомендацій сформульованих у дисертації 

Об’єктом дослідження були фізіолого-біохімічні та імунологічні процеси 

в організмі самиць двох поколінь та самців (F1) щурів при дії різних дох 

Германію цитрату отриманого методом нанотехнології та хімічного синтезу. 

Мета дослідження – з’ясування впливу різних доз Германію, отриманого двома 

способами, на імунологічну, антиоксидантну та відтворююючу здатність 

організму самиць і самців щурів двох поколінь. Для досягнення вказаної мети, 

що базується на основних шести положеннях розв’язувалися відповідні 

завдання. Сформульовані Храбко М. І. основні наукові положення та висновки 

ґрунтуються на використанні адекватних щодо поставлених завдань методів 

дослідження, зокрема, фізіологічних, біохімічних, гістологічних, описової та 

порівняльної статистики, що виконані на достатній кількості тварин та 

біологічного матеріалу. Перераховане вище дозволяє оцінити одержані 

авторкою результати, науково обгрунтовані, експериментальні свідчення впливу 

різних доз наноматеріалів Германію на активність імунної, антиоксидантної, 
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детоксикаційної та репродуктивної систем організму різних поколінь щурів, а 

основні наукові положення та висновки глибоких за змістом досліджень, 

проведених Храбко М. І., як достовірні. 

Дослідження проведені на білих лабораторних щурах, з дотриманням 

законів України, основних біоетичних положень та міжнародних принципів 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для 

дослідних та інших наукових цілей. Враховуючи теоретичну і практичну 

обгрунтованість та актуальність представленого у роботі дослідження, 

ретельність статистичного аналізу, змістовність обговорення отриманих 

результатів, їх повну відповідність отриманим даним та логічність висновків, 

достатність публікацій і виступів на наукових форумах, слід дати позитивну 

оцінку дисертації Храбко М.І. 

5. Новизна основних наукових положень, висновків та 

рекомендацій сформульованих у дисертації 

У дисертаційній роботі Храбко М. І. сформульовано та обгрунтовано низку 

положень і висновків, що відзначаються науковою новизною та мають як 

теоретичну, так і практичну спрямованість. Наукові положення дисертації 

сформульовані автором з врахуванням наявних даних нової літератури та 

відображають особистий внесок дисертанта у розвиток науки. 

Вперше з’ясовано порівняльний вплив Германію цитрату, застосованого в 

різних дозах, отриманого методами хімічного і нанотехнологічного синтезу на 

активність імунної, антиоксидантної, дезінтоксикаційної та репродуктивної 

систем організму щурів. Встановлено онтогенетичні, статеві та системні 

особливості дії малих, середніх і великих доз Германію цитрату у самиць за 

тривалого застосування впродовж вагітності, лактації, підсисного періоду, а 

також самців за ембріонального та фетального розвитку, фізіологічного і 

статевого дозрівання. Доведено регуляторний вплив застосованих доз Германію 

цитрату на ріст організму й окремих вісцеральних органів щуренят. Відзначено, 

що малі та середні дози Германію цитрату зумовлюють стимулюючий, а великі 

— інгібуючий вплив на імунобіологічні та гемопоетичні показники організму 
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самиць щурів та їх приплоду. Доведено дозозалежний вплив Германію цитрату 

на репродуктивну здатність самиць щурів двох поколінь, резистентність, 

життєздатність та ріст і розвиток самців впродовж 4,5 місяців життя. З’ясовано 

імунофізіологічний вплив різних доз цитрату Германію впродовж їх тривалого 

застосування для ссавців двох поколінь, що дає підставу обгрунтування 

доцільності його використання з метою підвищення природної резистентності та 

плодючості материнського організму, його молодняка, багатоплідних тварин, що 

може мати практичне значення для тваринницької галузі та промислового 

звіроводства. 

 

6. Головний зміст дисертації та його оцінка 

Дисертаційна робота Храбко М. І. складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів та методів досліджень, результатів дослідження з їх обговоренням, 

узагальнення, списку використаних літературних джерел. 

Дисертація виконана державною мовою, якою автор володіє досконало. 

Стиль дисертації відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць такого 

рівня, а також відзначається логічністю, послідовністю, системністю, 

обґрунтованістю. Структура дисертації цілком узгоджується з її назвою, метою і 

завданнями дослідження. Зміст та результати роботи відповідають паспорту 

спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. 

Об’єкти та методи дослідження повністю відповідають основним 

напрямкам роботи. У дисертаційному дослідженні використані інформативні 

методи фізіологічних, біохімічних, гістологічних досліджень та методи 

математичної статистики. 

У вступі чітко обгрунтовано актуальність проблеми, сформовано мету, яка 

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

роботи. Логічно представлено систему використаних у роботі методів. 

В огляді літератури надано логічний та структурований аналіз наукових 

публікацій із досліджуваної проблеми. Автор узагальнила існуючі відомості та 

показала перспективи подальших досліджень з вивченням впливу Германію 
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цитрату на імунофізіологічну, антиоксидантну, дезінтоксикаційну й 

репродуктивну здатність організму тварин. Даний розділ детально описує вплив 

Германію і його різних сполук і похідних (МЕДГЕРМ, МІГУ-1,2,3,4, герматрони, 

Героксал, Мексидин, Вігаремм) на досліджувані параметри систем організму, 

для чого автором виділено окремий підрозділ. Підсумовуючи критично аналіз 

досліджуваної проблеми на основі наукових джерел заключає їх перевагу 

завдяки наявності ширшого спектру дії та зниженню токсичності. 

У розділі «Матеріали та методи досліджень» описана загальна організація 

досліджень, використані методики дослідження, зокрема, імунофізіологічні, 

біохімічні, онтогенетичні, морфологічні та гістологічні. Описані також методи 

статистичної обробки експериментальних даних. Всі застосовані методи та 

методики є об’єктивними, відповідають меті та завданням дисертаційної роботи. 

Результати власних спостережень проведених досліджень представлені 

одним розділом, що зосереджений у 10 підрозділах та ілюстровано викладені у 

вигляді 6 рисунків та 34 таблиць. Перший підрозділ присвячений дослідженню 

імунофізіологічного та антиоксидантного стану організму самиць щурів F0 і F1. 

Відстежується збільшення активності ензимів антиоксидантної системи, 

посилення показників імунної реактивності, зокрема вмісту імуноглобулінів, 

гексоз, зв’язаних з протеїнами і сіалових кислот; другий – фізіолого-біохімічних 

показників крові та детоксикаційної здатності організму самиць щурів цих 

поколінь в різних групах експериментів. Аналіз біохімічних показників крові 

самиць щурів F1 вказує на міжгрупові різниці вмісту в ній альбуміну, креатиніну, 

кальцію, фосфору та гліцеридів. Встановлено, вірогідно виражений, але не 

однаково спрямований, вплив доз Германію (отриманого різними способами) на 

показники імунофізіологічного і антиоксидантного стану організму; третій - 

регуляторного впливу Германію цитрату на вміст мікроелементів у тканинах 

самиць щурів. Слід відзначити, що за випоювання високої дози (200 мкг Ge) 

вміст окремих мікроелементів у досліджуваних тканинах вагітних самиць F1  ІV 

групи вірогідно зростав у печінці та нирках, тоді як вміст Mn у легенях 

зменшувався; четвертий – морфоструктурної характеристики імуно-
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компетентних тканин та органів самиць щурів F1. Зокрема, авторка доводить, що 

тривале введення Ge у високій дозі викликає у тимусі та периферійних органах 

імунної системи різке зниження загальної кількості клітин у лімфатичних вузлах, 

їх вмісту в кірковій та мозковій зоні, що свідчить про пригнічення імунної 

системи. Однак, низькі дози (10 та 20 мкг Ge) викликають покращення 

морфофункціонального стану та повноцінну імунореактивність тимусу; п’ятий 

– онтогенетичних відмінностей організму самиць щурів поколінь F0 і F1. 

Представлені в даному розділі коефіцієнти мас внутрішніх органів самиць F1 

вказує, що більше виражений стимулюючий вплив тривалого випоювання 

Германію на формування і розвиток вісцеральних органів у всіх досліджуваних 

групах. Однак, маса тіла була найвищою у самців третьої групи (20 мкг Ge), що 

може вказувати на більше виражену метаболічну дію Германію при даній дозі; 

шостий – репродуктивної функції організму самиць щурів F0 та F1. 

Констатовано, що застосування цитрату Германію у низьких дозах збільшує 

плодючість самиць, зменшення доімплантаційної загибелі ембріонів, тоді як 

збільшення дози – підвищує їх постімплантаційну смертність. Сьомий 

присвячений з’ясуванню онтогенетичної відмінності щуренят F1 і встановлено 

більш виражений анаболічний вплив Германію на приріст м’язової маси і менше 

– паренхіматозних органів (серце, легені, селезінка, нирки, печінка). Восьмий 

підрозділ– імунофізіологічних показників організму щуренят F1. Отримані 

результати свідчать про збереження основних закономірностей біологічної дії 

Германію на гуморальну ланку імунофізіологічної активності організму ( вмісту 

імуноглобулінів і ЦІК) як самиць щурів, так і їх приплоду, а встановлені 

відмінності тимулюючого впливу використаних доз можуть вказувати на певні 

біологічні особливості (низьких і високих доз на синтез імуноглобулінів і 

глікопротеїнів та їх компонентів). Дев’ятий – біохімічних процесів в крові 

щуренят F1, десятий – регуляторного впливу різних доз Германію цитрату на 

вміст мікроелементів у тканинах самців щурів F1. Аналіз цих даних свідчить про 

виражений регуляторний вплив застосованих доз Германію на рівень 

мікроелементів (Cu, Co, Mn, Fe, Zn) у життєвоважливих тканинах (печінки, 
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нирок, легень і скелетних м’язів) щурів F1  у віці 4 місяці. Окрім того, отримані 

дані можуть вказувати і на опосередкований регуляторний вплив Германію на 

засвоєння та акумуляцію інших елементів у тканинах та органах тварин. Рівень 

викладення та аналізу матеріалу, у цих розділах вказує на належну фахову 

підготовку дисертанта. 

У розділі узагальнення результатів досліджень Храбко М. І. спираючись на 

літературні дані, обговорює можливі фізіологічні механізми отриманих даних з 

науковими здобутками інших дослідників і логічно доводить імунофізіологічну, 

детоксикаційну та відтворюючу здатність дозозалежного впливу Германію і його 

перспективи для використання у біології, ветеринарній практиці та медицині для 

корекції імунофізіологічних процесів, підвищення резистентності та 

репродуктивної здатності ссавців. 

 

7. Запитання, зауваження та рекомендації до дисертації 

Оцінюючи у цілому позитивно високий теоретичний і методичний рівень 

дисертаційної роботи, необхідно висловити деякі зауваження та поставити 

питання, що виникли у процесі аналізу фактичного матеріалу та інтерпретації 

отриманих даних з науковими здобутками інших дослідників, до роботи є 

наступні зауваження та запитання дискусійного характеру:  

1. У дисертації не вказана загальна кількість тварин, задіяних в 

експериментах. 

2. У дисертаційній роботі наведено понад 240 джерел іноземної літератури, 

проте за останні 5-7 років її мало. Про що це свідчить? 

3. Автор не дає достатньо аргументованого пояснення причин загибелі 

приплоду у самиць, які отримували 200 мкг Ge хімічно синтезованого і 

збереження його у VI групі, за дії 2 мг Ge.  

4. У 3 і 4 розділах дисертації недостатньо приділено уваги аналізу статевих 

відмінностей дії Германію, отриманого різними методами. 
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5. Не вказані можливі причини відставання в онтогенетичному розвитку 

організму самиць за дії 200 мкг Германію цитрату хімічно синтезованого. 

6. У роботі не чітко сформульовано які фізіологічні механізми були відомі, а 

які з’ясовані у період дисертаційних досліджень щодо особливостей дії 

GeЦ і GeЦХС.  

7. В авторефераті та дисертаційній роботі представлено гістологічні 

дослідження тканин за впливу сполук Германію у дозах 10, 20 і 200 мкг, 

чому не наведено у дозі 2000 мкг Ge? 

8. Чим керувалися у виборі тканин та органів для гістологічних досліджень 

та який зв’язок цих результатів з іншими отриманими показниками?  

Винесені зауваження не впливають на наукову цінність роботи і мають радше 

рекомендаційний характер. 

8. Практичне значення дисертаційної роботи 

Дисертантом доведено перевагу використання Германію цитрату, 

одержаного методом нанотехнології порівняно з хімічно синтезованим, для 

коригування імунофізіологічних процесів в організмі. Важливим для 

практичного використання є те, що стимулювальний вплив Германію цитрату на 

резистентність і репродуктивну здатність організму самиць щурів 

рекомендовано як експериментальну основу для розроблення пропозицій щодо 

його застосування у тваринництві та ветеринарній медицині. Результати 

досліджень отриманого деклараційного патенту можуть бути застосованими для 

підвищення багатоплідності самиць сільськогосподарських тварин. 

Позитивним є те, що результати дисертаційної роботи Храбко М. І. є 

впровадженими і використовуються у навчальному процесі кафедр і факультетів 

окремих університетів України та закладів аграрного профілю. Однак, зважаючи 

на низку фізіологічних ефектів, що не знайшли пояснень в дисертації 

оприлюднення та поширення цих результатів серед наукової спільноти 

заслуговує на подальший їх розвиток, що складає наукову перспективу. 
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9. Відповідність дисертації поставленим вимогам 

Дисертаційне дослідження Храбко Мар’яни Іванівни на тему: 

«Імунофізіологічна, репродуктивна і дезінтоксикаційна функції організму щурів 

за дії Германію цитрату» є завершеною наукою працею, в якій отримані нові 

науково-обґрунтовані результати, що визначають вплив тривалого застосування 

Германію цитрату у малих, середніх і великих дозах на організм щурів двох 

поколінь.  

Дисертаційна робота оформлена згідно з вимогами – представлені всі 

необхідні розділи: вступ, анотація, огляд літератури, опис методів досліджень, 

викладення власних результатів та їх обговорення, висновки, список 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 204 сторінки (з них 

основного тексту 138 сторінок). 

Експериментальні дані проаналізовані і статистично опрацьовані з 

використанням комп’ютерної технології. Наукові положення та висновки 

обґрунтовані і логічно випливають з отриманих результатів.  

Зміст автореферату відображає основні положення дисертаційної роботи. 

 

10. Висновок 

Дисертаційна робота Храбко М. І. є актуальним, завершеним 

фундаментальним дослідженням в галузі фізіології людини і тварин. У період 

виконання роботи дисертантом із використанням адекватних методів отримано 

нові оригінальні і вагомі фізіологічні результати щодо впливу Германію, 

отриманого методами нанотехнології та хімічного синтезу у вигляді цитрату, на 

імунофізіологічну, антиоксидантну та репродуктивну здатність організму щурів. 

Одержані результати поглиблюють біологічні знання щодо закономірностей 

впливу біотичних елементів на організм ссавців залежно від способу синтезу їх 

сполук, дози та тривалості застосування і мають як теоретичне, так і практичне 

значення. 
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