
 

ВІДЗИВ 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Володимири Юріївни Гудими  

”Біохімічні показники тканин і яєць курей-несучок за різного розміру 

частинок вапняку та вмісту вітаміну D3 у раціоні”, представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія 

 

Актуальність обраної теми. Однією з галузей, яка покликана 

забезпечити потреби населення у високоякісних дієтичних продуктах 

харчування, є птахівництво. На сучасному етапі розвитку птахівництва 

питання раціональної годівлі, утримання, підвищення продуктивності не 

можуть успішно вирішуватися без знання специфіки основних фізіологічних 

та біохімічних процесів, що проходять в організмі. Це вимагає глибоких знань 

закономірностей механізмів, що забезпечують функціонування організму, так 

як з їх допомогою можна керувати процесами підвищення продуктивності та 

якості продукції. Повноцінне функціонування організму, досягнення високої 

продуктивності та якості яєць курей-несучок вимагає детального нормування 

вмісту Кальцію та вітаміну D у їх раціоні. Незважаючи на відносно глибоке 

вивчення цих аспектів, надалі ведуться дослідження обміну, нормування, 

форми та способу згодовування вітаміну D та Кальцію у раціоні курей.  

Існує декілька способів покращення забезпечення несучок Кальцієм: 

підбір розміру частинок джерела Кальцію, зміна вмісту Кальцію у раціоні, 

регуляція тривалості світлового дня, кожен з яких інтенсивно вивчається. 

Основні джерела Кальцію для птиці — вапняк, черепашка та крейда. 

Виробничники, як правило, нормують їх за вагою, не враховуючи розміру 

частинок. Проте, птиця краще засвоює Кальцій, який знаходиться у складі 

крупних кормових частинок. Це зумовлено швидким проходження дрібних 

частинок через травний канал і, відповідно, неповним засвоєння наявного у 

них Кальцію. Крупна фракція вапняку поступово подрібнюється у м'язовому 



шлунку, його надходження у кишечник розтягується у часі. Крім того, крупні 

частинки вапняку діють як абразивний матеріал у м'язовому шлунку і 

сприяють кращому перетравленню корму.  

В Україні вміст Кальцію у раціоні птиці нормують за вагою, не 

враховуючи розміру частинок вапняку. Проте, птиця краще засвоює Кальцій, 

який знаходиться у складі крупної фракції, що зумовлено швидким 

проходження дрібних частинок через травний канал і, відповідно, неповним 

засвоєння наявного у них Кальцію. Крупна фракцію вапняку поступово 

подрібнюється у м'язовому шлунку, його надходження у кишечник 

пролонгується у часі. У літературі повідомляється про вплив згодовування 

курям різних фракцій вапняку на склад яйця та його морфометричні 

показники, в той час як його дія на обмін речовин не досліджувалася. 

Відомо, що вітамін D бере участь у регулюванні кальцієво-фосфорного 

обміну. Проте, згідно сучасних уявлень, метаболічна дія вітаміну D значно 

ширша. Окрім кальцієвого обміну, вітамін D задіяний у регуляції імунної 

функції та проліферації і диференціації клітин. Інформації про таку дію 

вітаміну D у птиці ми не знайшли. Вітамін D додають до комбікормів для птиці 

у кількості 2–3 тис. МО/кг, чого цілком вистачає для забезпечення обміну 

Кальцію. Разом з тим, відомо, що токсичність холекальциферолу для птиці 

дуже низька.  

Мета роботи полягала у встановленні оптимального розміру частинок 

вапняку в раціоні курей-несучок, з огляду на попередження порушень обміну 

речовин та покращення якості яєчної продукції. Окрім того, дисертант 

прагнула встановити вплив різних кількостей згодовуваного курям-несучкам 

вітаміну D3 на імунну резистентність та інші ланки обміну речовин.  

Для досягнення мети дисертантом були поставлені завдання: Дослідити 

вплив різного розміру частинок вапняку в раціоні курей-несучок на 

метаболічний профіль крові, хімічний склад та морфометричні параметри 

яєць; дослідити вікові зміни біохімічних показників крові та складу яєць 

курей-несучок за згодовування їм різних фракцій вапняку; дослідити вплив 



різного вмісту вітаміну D3 в раціоні курей-несучок на метаболічний профіль 

крові, хімічний склад та морфометричні параметри яєць; встановити вплив 

високих доз вітаміну D3 на імунну резистентність курей-несучок. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, є достатньою завдяки 

коректному застосуванню у дослідженні апробованих методів наукового 

пошуку. Сформульовані у дисертації висновки цілком розкривають зміст 

одержаних результатів і дають доволі повні відповіді на питання програми 

досліджень. Вони є логічним узагальненням проведеного автором аналізу 

інтенсивності метаболічних процесів в організмі та якість яєць курей за 

згодовування вапняку в вітаміну D. При цьому проаналізована низка 

біохімічних показників крові та тканин курей, показники неспецифічної 

резистентності, хімічний склад та морфометричні параметри яєць.  

Достовірність одержаних результатів забезпечена використанням 

належної кількості експериментальних тварин та власних емпіричних даних. 

У роботі використовували сучасні методи досліджень, із застосуванням 

комплексу методів: біохімічних, імунологічних, гематологічних, зоотехнічних 

та статистичних.  

Новизна одержаних результатів полягає в комплексному дослідженні 

впливу розміру частинок згодовуваного курям-несучкам вапняку на біохімічні 

показники крові. Показано, що при використанні крупнішої фракції у плазмі 

крові зростає вміст триацилгліцеролів та холестеролу, а в сироватці крові — 

концентрація 25-ОН вітаміну D3 та іонізованого Кальцію. Встановлено, що 

характерні для курей-несучок вікові зміни біохімічних показників та складу 

яєць проявляються меншою мірою при використанні у раціоні в якості 

джерела Кальцію вапняку більш крупної фракції. Вперше встановлено 

стимулювання неспецифічної резистентності курей-несучок за високого 

вмісту вітаміну D3 у раціоні. Виявлено, що при збільшенні вмісту вітаміну D3 

в раціоні курей несучок у їх крові зростає кількість еритроцитів та 

зменшується кількість лейкоцитів за рахунок меншої частки лімфоцитів. 



Виявлено вплив вітаміну D3 на антиоксидантний стан курей. Показано, що 

збільшення вмісту холекальциферолу в раціоні курей з 1250 до 3750 МО/кг 

знижує концентрацію продуктів пероксидного окиснення у крові і тканинах, 

тоді як подальше збільшення вмісту в раціоні вітаміну D3 до 5 та 10 тис. МО/кг 

на антиоксидантний статус не впливає. 

Повнота викладення одержаних результатів в опублікованих працях 

є достатньою: опубліковано 15 праць, з них у журналах – 8, у збірнику – 2, у 

бюлетенях – 2, у віснику – 2, в яких викладено основний зміст дисертаційної 

роботи. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, власних 

дослідження, аналізу та узагальнення, висновків, пропозицій виробництву, 

списку використаних джерел літератури та додатків. Список використаних 

джерел налічує 276 найменувань, з яких 199 – латиницею.  

Аналіз основного змісту дисертаційної роботи 

Дисертація викладена на 162 сторінках (основний текст — 127 с.), 

складається із розділів: “Вступ” (6 с.), “Огляд літератури” (20 с.), “Матеріали 

і методи досліджень” (17 с.), “Власні досліджень” (62 с.), “Аналіз і 

узагальнення результатів досліджень” (15 с.), “Висновки” (2 с.), “Пропозиції 

виробництву” (1 с.), “Список використаних джерел” (30 с.), “Додатки” (4 с.). 

Матеріал проілюстровано 55 таблицями. 

Дисертація Ю. В. Гудими виконана на основі досліджень відповідно до 

плану науково-дослідних робіт Інституту біології тварин НААН "Розробити 

способи підвищення ефективності використання поживних речовин корму, 

продуктивності, репродуктивної здатності та імунобіологічної реактивності 

птиці" (№ ДР 0106U003039) шифр 28.01/016-03, та "Вивчити вікові та органо-

тканинні особливості мінерального обміну, ліпідного та жирнокислотного 

складу субклітинних фракцій та активності травних ферментів курей-несучок" 

(ДР 0111U006145) шифр 31/8.02.02Ф01. Автором дисертаційної роботи 

здійснено дослідження впливу згодовування курям-несучкам Кальцію у складі 



вапняку різних фракцій та різних кількостей вітаміну D3 на метаболічний 

статус організму та яєчну продуктивність. 

Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної роботи. 

У вступі, який містить всі необхідні елементи, передбачені чинними 

вимогами до структури дисертаційної роботи, показані: актуальність, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, мета, завдання і методи 

дослідження, наукова новизна, практичне значення одержаних результатів, 

особистий внесок здобувача, апробація результатів дисертації та публікації.  

В огляді літератури розглянуто стан вивчення поставленої проблеми. У 

“Огляді літератури” виділено дев’ять підрозділів. У перших трьох наводяться 

матеріали щодо характеристики засвоєння, метаболізму та біологічної дії 

вітаміну D в організмі тварин. У підрозділах 1.4; 1.5 та 1.6 автор аналізує дані 

щодо характеристики засвоєння, метаболізму та функції Кальцію та Фосфору 

в організмі тварин. У наступному представлені особливості метаболізму 

Кальцію, Фосфору та вітаміну D3 в організмі птиці. Підрозділ 1.8 підсумовує 

дані щодо формування яєчної шкаралупи. В останньому ― дисертант вивчає 

вплив розміру частинок джерела Кальцію на обмін речовин та продуктивність 

птиці. Автор володіє знанням стану проблеми, над якою працює, вміє 

критично аналізувати літературні дані за темою дисертації, робити певні 

висновки, чітко бачити мету і завдання роботи.  

Матеріали і методи досліджень викладено у розділі 2. Автор наводить 

загальну схему та методи досліджень. Досліди проведені чітко і науково-

методично, із застосуванням сучасних підходів та методів.  

Розділ “Результати досліджень” складається із чотирьох підрозділів. У 

першому з них автор представляє результати щодо впливу розміру частинок 

вапняку в раціоні курей-несучок на біохімічні показники крові обмін речовин 

та яєчну продуктивність. При введенні до раціону курей-несучок вапняку як 

джерела Кальцію, слід враховувати розмір його частинок. Автор констатує, що 

птиця ефективніше засвоює Кальцій, якщо його згодовують у складі крупних 

частинок, оскільки триваліше перебування сполук Кальцію у шлунку птиці 



сприяє кращому його всмоктуванню у кишечнику. Кращі продуктивні 

показники можна отримати використовуючи вапняк фракції 2–3 мм.  

При збільшенні розміру частинок вапняку у плазмі крові зростала 

концентрація Кальцію, яка у курей 2-ї групи була на 12 %, а у курей 3-ї 

групи — на 7 % більшою. ніж у курей 1-ї групи. У плазмі крові курей 2-ї групи 

на 15 % зросла концентрація Магнію, тоді як за збільшення частинок до 3мм 

вміст Магнію у плазмі крові був таким же, як у курей 1-ї групи. На 

концентрацію Фосфору розмір кормових частинок вапняку не вплинув. 

У плазмі крові курей 2-ї та 3-ї дослідних груп виявлено меншу активність 

лужної фосфатази. При збільшенні розміру частинок вапняку у плазмі крові 

курей зростала концентрація 25-ОН метаболіту вітаміну D3. Порівняно з 1-ю 

групою, у курей 2-ї групи концентрація 25-ОН D3 збільшилась на 6 %, а у курей 

3-ї групи — на 4 %. Встановлено вплив розміру частинок вапняку на 

концентрацію холестеролу у плазмі крові. Так, за згодовування курям вапняку 

фракції 3 мм, вміст естерів холестеролу був на 6-9 % більшим, ніж у курей 1-ї 

та 2-ї груп. На вміст загального білка, сечової кислоти, глюкози, загальних 

ліпідів, фосфоліпідів, триацилгліцеролів та вільного холестеролу розмір 

частинок вапняку не вплинув. 

Збільшення розміру часток вапняку у раціоні курей збільшило вагу 

яйця. Зокрема, середня маса яєць, отриманих від курей 2-ї групи була на 

3,26 %, а маса яєць, отриманих від курей 3-ї групи на 6,72 % більшою, 

порівняно до ваги яєць курей 1-ї групи. Це відбувалось за рахунок більшої 

маси білка та шкаралупи, тоді як маса жовтка залишалась без змін. Одночасно 

зростала міцність шкаралупи, яка у курей 1-ї, 2-ї та 3-ї груп становила, 

відповідно, 3,98; 4,04 та 4,23 кг/см2.  

У другому підрозділі дисертант характеризує вплив введення до 

раціону курей несучок 1250, 2500, 3750 МО/кг вітаміну D3 на обмін речовин 

та склад яєць. Даний вплив дисертантка оцінювала за показниками, які 

характеризують метаболічний профіль крові курей-несучок, гематологічні 

показники, жирнокислотний склад та антиоксидантний статус органів і 



тканин, а також хімічний склад та морфометричні параметри яєць. 

Автор зазначає, як зниження, так і підвищення рівня вітаміну D3 в 

раціоні курей-несучок на 50 % від норми призводить до вірогідного 

збільшення концентрації глюкози і зменшення концентрації 

триацилгліцеролів і холестеролу в їх крові. Підвищення вмісту вітаміну D3 в 

раціоні курей-несучок призводить до зменшення, а його дефіцит — до 

збільшення концентрації продуктів пероксидного окиснення ліпідів в їх крові. 

Рівень вітаміну D3 в раціоні курей-несучок суттєво не впливає на 

активність антиоксидантних ферментів в еритроцитах крові. 

Дефіцит вітаміну D3 (50 % від норми ) в раціоні курей–несучок 

призводить до зменшення вмісту фосфоліпідів і етерифікованого холестеролу 

та збільшення вмісту вільного холестеролу і триацилгліцеролів, а надлишок 

(50% більше норми) — до збільшення вмісту триацилгліцеролів і зменшення 

вмісту етерифікованого холестеролу в жовтку яєць. 

Підвищення рівня вітаміну D3 в згодовуваному курям-несучкам 

комбікормі на 50% від норми призводить до вірогідного збільшення 

відносного вмісту лінолевої і олеїнової кислот у складі загальних ліпідів 

печінки. 

При підвищенні рівня вітаміну D3 в комбікормі з 1250 до 3750 МО/кг у 

загальних ліпідах печінки і яйцепроводу курей-несучок вірогідно зменшується 

відносний вміст олеїнової кислоти і збільшується відносний вміст лінолевої і 

арахідонової кислот. 

Вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів у печінці, скелетних 

м’язах і яйцепроводі курей-несучок, вміст вітаміну D3 в раціоні яких становив 

50% (1250 МО/кг) від норми, був вірогідно більший, а активність 

глутотіонпероксидази — нижча, ніж у курей-несучок, вміст вітаміну D3 в 

раціоні яких відповідав нормі (2500 МО/кг). Підвищення рівня вітаміну D3 в 

раціоні курей — несучок на 50% суттєво не вплинуло на вміст продуктів 

пероксидного окислення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів у 

вказаних органах і тканинах. 



У третьому підрозділі наводяться результати досліджень щодо впливу 

введення до раціону курей несучок 2500, 5000 та 10000 МО/ кг вітаміну D3 на 

обмін речовин та склад яєць. Дисертант зазначає, що концентрація вітаміну D 

у плазмі крові курей-несучок нелінійно залежить від його кількості у раціоні. 

Збільшення вмісту вітаміну D3 у раціоні з 2,5 до 5,0 тис. МО/кг не вплинуло на 

концентрацію 25-ОН D3 у плазмі крові, тоді як підвищення дози до 10 тис. 

МО/кг збільшило її удвічі. 

Підвищення вмісту вітаміну D3 у раціоні збільшує кількість еритроцитів 

та концентрацію гемоглобіну і зменшує кількість лейкоцитів у крові курей-

несучок. За більшої кількості вітаміну D3 в раціоні у крові курей-несучок 

зростає кількість моноцитів і нейтрофілів та підвищується фагоцитарна і 

бактерицидна активність. 

Збільшення в раціоні курей-несучок кількості вітаміну D3 з 2,5 до 5,0 та 

10,0 тис. МО/кг підвищує вміст Кальцію у жовтку, білку та шкаралупі яєць. 

Різниці між дією доз 5,0 та 10,0 тис. МО/кг на вміст Кальцію незначні. 

Підвищення дози вітаміну D3 до 10,0 тис. МО/кг комбікорму збільшує 

вміст загальних ліпідів у жовтку, яке відбувається внаслідок більшої кількості 

триацилгліцеролів та холестеролу. 

Збільшення у раціоні курей-несучок вмісту вітаміну D3 у 2 і 4 рази понад 

рекомендовану нормами кількість (5,0 і 10,0 замість 2,5 тис. МО/кг) зменшує 

частку насичених і збільшує частку ненасичених жирних кислот у ліпідах 

яєчного жовтка (p<0,05). За більшої кількості вітаміну D3 в раціоні у ліпідах 

жовтка зростає вміст поліненасичених жирних кислот: ліноленової, 

арахідонової, ейкозапентаєнової та докозарентаєнової (p<0,05–0,01). При 

цьому, зменшується співвідношення ω6/ω3 кислот, що свідчить про краще 

забезпечення організму курей та яєць, як продукту харчування ω3 

поліненасиченими жирними кислотами. 

Введення до раціону курей-несучок 5,0 та 10,0 тис. МО/кг вітаміну D3, 

порівняно з рекомендованими нормами 2,5 тис. МО/кг, не впливає на 



показники яєчної продуктивності, за винятком незначного збільшення маси 

жовтка та шкаралупи. 

В останньому підрозділі представлене результати виробничої 

перевірки. У результаті виробничої перевірки встановлено, що найвища 

продуктивність досягається при введенні до комбікорму курей вапняку з 

розміром частинок 2-3 мм. Рівень рентабельності при цьому зростає. 

Порівняно з контрольною групою, від курей, які отримували вапняк фракції 

2–3 мм одержано додатково 9,25 грн прибутку на одну несучку. 

У розділі “Аналіз та узагальнення результатів досліджень” дисертант 

аналізує результати проведених досліджень, порівнюючи окремі з них із 

даними літератури, робить ряд висновків, що мають теоретичне і практичне 

значення. Зміст розділу свідчить, що автор даної роботи є зрілим науковцем, 

здатним самостійно вирішувати окремі питання, що мають теоретичне 

значення та задовольняють потреби тваринництва.  

Робота закінчується 12 висновками, які в цілому відображають суть 

проведеної експериментальної роботи. Вони мають наукове значення та 

можуть використовуватися у подальших фундаментальних дослідженнях та 

можуть бути застосовані у господарствах. Окремі з них слід включити в 

навчальний процес з курсу біохімії, годівлі та технології кормів.  

Пропозиції виробництву ґрунтуються на результатах досліджень. Для 

підвищення яєчної продуктивності, збільшення міцності шкаралупи яєць та 

покращення їх біологічної цінності рекомендується згодовувати курам-

несучкам вапняк фракції 2–3 мм. 

Список літератури містить 276 найменувань, із них 199 латиницею.  

Проте, необхідно звернути увагу на зауваження:  

– Відсутній список умовних скорочень. 

– В “Огляді літератури” підрозділи 1.1 «Засвоєння вітаміну D», 1.2 

«Метаболізм вітаміну D» та 1.3 «Біологічна дія вітаміну D в організмі 

тварин» доцільно об’єднати в один «Біологічна дія та метаболізм 



вітаміну D в організмі тварин та птиці». Аналогічно стосовно підрозділів 

1.4; 1.5 та 1.6. 

–  Значна кількість інформації в “Огляді літератури” має хрестоматійний 

характер, бажано навести дані літератури щодо змін окремих біохімічних 

показників в органах і тканинах тварин та птиці за дії різних чинників, в 

онтогенезі тощо. Огляд літератури доцільно завершити висновками, які 

повинні переплітатися з метою та завданнями досліджень. 

– У "Матеріалах і методах досліджень" немає потреби детально описувати 

стандартні методи досліджень, досить вказати лише посилання на 

першоджерело. Містяться неточності у описі методик із визначення 

дієнових кон’югантів (С. 38), гідропероксидів ліпідів (С. 38), 

супероксиддисмутази (С. 39). Не вказано, що досліджувалися показники 

скелетного м’язу. Бажано дотримуватися єдиної схеми опису методики. 

– У "Матеріалах і методах досліджень" не вказано, який вапняк 

застосовували (оолітовий, уламковий, черепашковий, рифовий) та як 

проводилося його фракціонування та сепарування. Уточнити, з якого 

часу почали вводити до раціону курей вапняк з різним розміром 

частинок. Автор не зазначає, який розмір частинок вапняку міститься у 

базовому комбікормі для птиці. 

– У розділі 3 «Власні дослідження» назви таблиць мають скорочений 

(робочий) вигляд. Не завжди зрозуміло, відносно якої групи 

порівнюються результати досліджень. 

– Пояснити, чому вміст загальних білка та ліпідів, глюкози, 

триацилгліцеролів, НЕЖК, холестеролу, активність лужної фосфатази 

визначали у плазмі, а 25-ОНD3 загальний та іонізований Кальцій, 

Фосфор, Магній – у сироватці крові. Ці ж показники у табл. 3.31 вказані 

у крові.  

– Згідно проведених досліджень у жовтку яєць автор виявила такі фракції 

загальних ліпідів як триацилгліцероли, холестерол та фосфоліпіди. 

Проте нічого не сказано щодо вмісту неетерифікованого холестеролу та 



моно- і диацилгліцеролів, які також присутні у жовтку в значних 

кількостях.  

– Потребує додаткового пояснення, чому у разі вивчення впливу введення 

до раціону різних доз вітаміну D всі результати порівнювалися відносно 

групи птиці, яка одержувала вітамін у кількості 1250 МО/кг корму, що є 

вдвічі нижче норми, а не відносно птиці, яка одержувала вітамін у 

кількості 2500 МО/кг корму (норма).  

– З метою можливості порівняння результатів досліджень одиниці виміру 

окремих показників повинні бути ідентичними. Так вміст Кальцію (табл. 

3.22) і Фосфору (табл. 3.23) у жовтку яєць виражений у %, а у табл. 3.39 – 

у мг/г. Міцність шкаралупи яєць у кг/см2 (табл. 3.29) та у МПа (табл. 3.42). 

– Автор безпідставно приходить до висновку «Як зниження, так і 

підвищення рівня вітаміну D3 в раціоні курей-несучок на 50 % від норми 

призводить до вірогідного збільшення концентрації глюкози і зменшення 

концентрації триацилгліцеролів і холестеролу в їх крові» (С. 92) і табл. 

3.31. Достовірні результати лише по холестеролу у разі зменшення 

вмісту вітаміну. 

– В окремих випадках автор характеризує метаболічні процеси не 

посилаючись на дані літератури (С. 79). 

– У роботі зустрічаються русизми, невдалі вирази, граматичні помилки та 

вживання застарілої хімічної номенклатури, зокрема: окислення (С. 33, 

39, 87, 93), холестерин (С. 11), ефіри (С. 10, 14), сірчана кислота (С. 34), 

диальдегід (С. 38), кислі значення рН (С. 39), вміст вітаміну у раціоні D3 

(С. 80). Уніфікувати скорочення і писати їх за скороченням однаково, 

зокрема вітамін D – вітамін Д (С. 33, 89), мідь – купрум (С. 35), вага яйця 

– маса яйця тощо.  

– Окремі літературні джерела описані без врахування загальних правил 

бібліографії (№ 30, 34, 55, 65, 82, 96). 

  



 


