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В І Д Г У К 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Гунчака Романа Васильовича 

«Метаболічна та продуктивна дія аквацитрату йоду на організм свиней різних 

вікових груп», виконану в Інституті сільського господарства Карпатського 

регіону НААН і подано до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 35.368.01  

в Інституті біології тварин на здобуття наукового ступеня  

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія 

 

Актуальність теми 

Серед актуальних проблем, які лімітують продуктивність 

сільськогосподарських тварин і потребують подальшого вивчення є проблема 

забезпечення їх організму необхідним набором та в оптимальних кількостях і 

співвідношеннях мінеральних елементів. Останні, як відомо, відіграють 

надзвичайно важливу і багатогранну роль, хоч самі при цьому не володіють ні 

пластичними, ні енергетичними властивостями. Мінеральні елементи входять 

до складу протеїнів, ензимів, коензимів, гормонів, просто приймають активну 

участь у різних ланках метаболізму.  

Особлива роль в обмінних процесах належить мікроелементу Йоду, 

оскільки за його дефіциту, як і за надлишку, в організмі тварин порушується 

обмін речовин та знижується їх продуктивність. Йод є життєво необхідним 

елементом для тварин, хоча потреба у ньому обчислюється у мікродозах. Роль 

Йоду в організмі пов’язана з процесами синтезу і обміну тиреоїдних гормонів, 

які здійснюють регуляцію багатьох фізіологічних функцій – ріст і 

диференціювання тканин, поглинання кисню, стан ЦНС, інтенсивність 

загального метаболізму, теплоутворення, протеїновий, вуглеводний і ліпідний 

обміни, обмін вітамінів тощо. Існують біогеохімічні провінції, які 

відзначаються дефіцитом цього елемента, зокрема, дефіцит його 

спостерігається в господарствах Карпатського регіону, Лісостепу, Закарпаття.  

З метою забезпечення організму тварин і птиці використовують премікси 

та мінеральні добавки, які містять Йод в органічній або неорганічній формах. Із 
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неорганічних форм у практиці застосовують йодати і йодиди, зокрема, калій 

йодит, який є нестабільною сполукою і розкладається у процесі приготування 

та зберігання преміксів та комбікормів. Із органічних форм особливий інтерес 

представляють біогенні елементи, отримані методом нанотехнології, в яких 

наночасточки хімічного елемента поєднані з молекулами води і 

функціональними групами карбонових кислот, що забезпечує аквахелатам 

легку проникність через мембрани клітин. У наслідок цього створюються 

умови для їх легкої взаємодії з клітинним органелами та високої біологічної дії. 

Однак, механізми впливу у формі наноматеріалів, у тому числі Йоду, на 

організм тварин, оптимальні дози для забезпечення оптимального перебігу 

метаболічних процесів, вивчені не достатньо, потребують розширення та 

поглиблення наукових досліджень.  

З’ясуванню деяких з цих питань і присвячена дисертаційна робота 

Р.В. Гунчака, що свідчить про її актуальність і своєчасність, оскільки вона 

спрямована на вирішення цілої низки питань загального наукового та 

прикладного значення. 

 

Ступінь обґрунтування наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації їх достовірність, новизна і 

повнота висвітлення у опублікованих працях  

Дисертаційна робота Р.В. Гунчака є фрагментом наукових досліджень, 

які проводилися у 2016-2018 рр. відповідно до тематики лабораторії дрібного 

тваринництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН 

за завданням 30.02.05 П «Покращення продуктивних якостей підсисних 

свиноматок за сучасних технологій їх утримання з використанням 

удосконаленого станкового обладнання» (ДР №0116U001343) та Інституту 

біології тварин НААН – 35.00.01.02Ф «Вивчити біологічні особливості дії 

цитратів мікроелементів в різні періоди онтогенезу тварин» 

(ДР №0116U001407). 
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Дисертаційна робота викладена на 188 с комп’ютерного тексту і 

складається із вступу та чотирьох розділів: «Огляду літератури» (28 с.), 

«Матеріалів та методів досліджень» (12 с.), «Результатів власних досліджень» 

(52 с.), «Аналізу та узагальнення результатів досліджень» (28 с.), «Висновків і 

практичних рекомендацій» (3 с.), «Списку використаних джерел літератури», 

який нараховує 292 найменувань, з яких 100 латиницею та 10 додатків. 

Цифровий матеріал дисертації представлений у 34-ох таблицях і 6-ох рисунках. 

У вступній частині автор обґрунтував актуальність теми, її зв’язок з 

науковими програмами, висвітлив мету та завдання досліджень, наукову 

новизну і практичне значення та особистий внесок при виконанні дисертаційної 

роботи, апробацію результатів дисертації та публікації. 

У розділі «Огляд літератури» представлено біологічну роль елемента 

Йоду та впливу його на організм тварин; оцінено йодний статус тварин шляхом 

встановлення кореляції між рівнем надходження Йоду з кормом і показниками 

концентрації його у сироватці крові, сечі; вплив тиреоїдних гормонів на 

гемопоез і метаболічні процеси в організмі свиней, їх продуктивні і 

репродуктивні якості, а також потребу свиней у Йоді. Окремі підрозділи цього 

розділу присвячені ефективним шляхам подолання йододефіциту у тварин, а 

також використання різних форм Йоду в мінеральному живленні свиней, в тому 

числі органічні форми мікроелементів, отримані на основі нанотехнологій та 

перспективи їх використання у тваринництві. 

У цілому цей розділ написаний на фаховому рівні, у ньому достатньо 

повно висвітлені дані літератури, що і послужило основою для обґрунтування 

теми дисертаційної роботи. 

Експериментальна частина роботи виконана у трьох серіях дослідів на 

ремонтних свинках F1 від чистих материнських ліній породи Ландрас х Велика 

біла, а в подальшому на поросних і лактуючих свиноматках та отриманих від 

них поросятах. Дослідження проводилися в умовах свинокомплексу 

фермерського господарства « Аміла» Турійського району Волинської області. 
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Метою першої серії дослідів було з’ясувати вміст Йоду у ґрунтах, питній 

воді та зерні (жито, ячмінь, овес, тритікале), які використовуються в 

господарстві для годівлі свиней. 

Метою другої серії дослідів було дослідити вплив різних кількостей Йоду 

у формі аквацитрату на морфологічні та біохімічні показники крові, 

відтворювальну здатність, молочність і продуктивні якості свиноматок. 

Дослідження проведені на 5 групах тварин, аналогах за живою масою і віком 

(110-115 кг і 170-180 діб), з яких було сформовано одну контрольну і чотири 

дослідних (по три голови ремонтних свинок у кожній групі). Контрольна група 

тварин одержувала стандартний мінеральний премікс, до складу якого входив 

калію йодид згідно обґрунтованих норм за вмістом Йоду. Тваринам дослідних 

груп згодовували премікси без вмісту неорганічної форми Йоду, але з 

добавками водного розчину аквацитрату йоду. Зокрема, перша дослідна група 

отримувала еквівалентну кількість аквацитрату йоду з контрольною групою 

тварин. Друга дослідна група отримувала аквацитрат йоду у кількості 1/2 від 

контрольної групи (50 %), третя – ¼ (25 %), а четверта група – 1/10 (10 %) від 

кількості, яка містилася у стандартному мінеральному преміксі тварин 

контрольної групи. Об’єктом біохімічних досліджень служили кров, зразки якої 

відбирались у свиноматок перед осіменінням, на 60- і 90-ту доби поросності та 

під час лактації (10-та доба), а також молозиво (відбирали у день опоросу) і 

молоко (відбирали на 10-ту добу лактації), у яких визначали вміст загальних 

ліпідів та їх склад. За результатами опоросів оцінювали багатоплідність 

свиноматок, масу тіла новонароджених поросят та масу гнізда; при відлученні 

поросят на 28-му добу аналізували збереженість, живу масу одного поросяти, 

масу гнізда та середньодобові прирости.  

Третя серія була присвячена вивченню впливу нової нанодисперсної 

цитратної форми Йоду на інтенсивність обмінних процесів у поросят у 

ранньому і більш пізньому постнатальному періоді їх розвитку. Для цього було 

сформовано три групи поросят (по 10 гол. у кожній) з числа відлучених від 

свиноматок. Контрольна група отримувала у складі преміксу неорганічний Йод, 

а дослідні групи – аквацитрат йоду у меншій кількості на 50 % (1 дослідна) і 
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75 % (2 дослідна) у порівнянні з контрольною групою. По завершенню періоду 

дорощування (70-та доба) і періоду відгодівлі (70-170-та доба) поросят 

зважували та визначали живу масу тіла, середньодобові, абсолютні і відносні 

прирости маси тіла та оцінювали відгодівельні властивості і якісні показники 

м’яса (кислотність, рН, вологість, вміст жиру, протеїну, золи). Про 

інтенсивність метаболічних процесів і їх вплив на продуктивні якості поросят 

судили за оцінкою морфологічних і біохімічних показників крові. 

Біохімічні дослідження проведені з використанням апробованих методів і 

засобів, зокрема, для визначення тироїдних гормонів (Т3 і Т4) використовували 

імуноферментний аналізатор «Star Fax» із застосуванням тест систем фірми 

«Human». Для визначення вмісту Йоду використовували метод капілярного 

електорофорезу з використанням системи «Капель-105/105 М», а Йоду, 

зв’язаного з протеїнами – нітратно-роданідним методом. Для визначення 

якісного складу ліпідів використовували метод тонкошарової хроматографії на 

селікагелі.  

Отже, така схема дослідження з використанням найбільш інформативних 

показників дозволила автору отримати нові і достовірні дані, які поза всяким 

сумнівом мають значне наукове і практичне значення. 

Так, у результаті виконання програми досліджень, автором уперше 

отримано дані стосовно впливу різної кількості Йоду, у формі аквацитрату, у 

раціонах свиней різних вікових і продуктивних груп на функціональний стан 

щитоподібної залози, її гормоноситезувальну здатність, регуляторну дію на 

гемопоез, метаболічні процеси в організмі, відтворні функції та продуктивні 

якості. 

Насамперед було встановлено, що у ґрунтах і питній воді Волинського 

Полісся міститься низька кількість Йоду, зокрема у ґрунтах у межах  

7,48-5,16 мг/кг і воді –5,6-7,8 мкг/л. Як наслідок вміст цього біоелемента у зерні 

злаків також є низьким і становить 49-77 мкг/кг. Включення до раціонів 

свиноматок Йоду у формі цитрату в кількостях, що відповідають 50 і 25 % від 

вмісту біоелемента в складі стандартного мінерального преміксу забезпечувало 

стабільно високий рівень у крові загального і зв’язаного з протеїном йоду, а 



6 
 

також мало стимулювальний вплив на обмінні процеси в організмі тварин, їх 

відтворювальну здатність та продуктивні якості новонароджених поросят. 

Зокрема, середньодобові прирости поросят-сисунів були на 14,8 і 8,7 % вищими 

ніж у поросят контрольної групи. Збереженість поросят при цьому становила 

97 % проти 94,5 % у контрольній групі. Подібні результати отримані при 

дорощуванні та на завершальному етапі відгодівлі. За всіма якісними 

показниками м’ясо, отримане від свиней дослідних груп, практично не 

відрізнялося від якісних показників свинини, отриманої від тварин контрольної 

групи.  

Експериментально доведено, що збільшення кількості Йоду в раціонах 

вагітних тварин у співвідношеннях аквацитратної форми і неорганічної 1:1 і , 

особливо, його зменшення (співвідношення 0,1:1,0) призводить до пригнічення 

протеїнсинтезувальних процесів: зменшення у крові концентрації Т3 на 16,5 %, 

Т4 – на 12,4 %, вмісту загального протеїну і сечовини (відповідно на 8,7 і 

20,6 %) та збільшення числа лейкоцитів на 29,8 %, зниження плодючості і 

молочності свиноматок, а також росту і розвитку новонароджених поросят. 

Отже, отримані експериментальні дані дали змогу дисертанту зробити 

висновок про доцільність введення до стандартного комбікорму для свиней в 

умовах зони Полісся Волині аквацитрату йоду у таких кількостях: поросні 

свиноматки – 0,190 мг/кг, лактуючі – 0,250 мг/кг, а для поросят різних вікових 

груп – 0,375 мг/кг (43–70-ти добового віку), 0,448 мг/кг(71–115-ти добового 

віку), і 0,373 мг/кг (116–170-ти добового віку). 

У цілому результати досліджень отримані Р.В. Гунчаком, свідчать про їх 

важливе наукове значення, оскільки вони розширюють наші знання про роль 

мікроелемента Йоду в організмі свиней загалом і, зокрема, його аквацитратної 

форми. Цінність їх полягає ще й в тому, що ряд даних одержані дисертантом 

вперше і відповідає такому високому критерію, як наукова новизна. З іншого 

боку, результати досліджень мають практичне значення і можуть бути 

використані в практиці годівлі свиней. 
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У розділі «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» дисертант 

науково і аргументовано узагальнив одержаний матеріал, оцінив його як з 

теоретичної так і практичної сторони.  

Даючи загалом високу оцінку дисертаційної роботи Р.В. Гунчака 

потрібно вказати на виявлені у ній деякі недоліки та упущення.  

 

Зауваження і побажання 

- У таблиці 2.1., де представлено характеристику преміксів, вміст Йоду 

для поросят різних вікових груп є утри рази вищий у порівнянні з поросними і  

лактуючими свиноматками. Виникає запитання, скільки все ж таки Йоду 

споживали поросята, зокрема поросята‒сисуни, адже ж Йод вони отримували 

ще й з молоком свиноматок? 

- Варто було б навести дані про джерело представлених результатів у 

розділі «Результати досліджень» в таблиці 3.1, а в обговоренні уточнити 

природно-географічний ареал Полісся Волині, в якому проводились 

дослідження; 

- Не зовсім зрозумілі дози Йоду, тобто чи враховувались дози, які 

містились у преміксі та у кормах раціону для свиней різних вікових груп? 

- Дані, які отримані стосовно вмісту Йоду в крові, молозиві та молоці, 

потребують пояснення. Чому у молозиві та молоці кількість Йоду у деяких 

випадках є більша, ніж у крові? 

- Прошу пояснити на підставі яких результатів досліджень ви робите 

висновок про те, що засвоюваність Йоду з аквацитратної форми є кращою? 

- При визначенні хімічного складу молозива і молока дисертант 

обмежився дослідженнями лише вмісту і складу ліпідів, а бажано би провести 

повний аналіз, тобто визначити вміст протеїну, лактози, золи; 

- Як побажання для подальших досліджень ‒ варто дослідити 

ефективність використання аквацитрату йоду у свинарстві за різних способів 

введення препарату, наприклад аерозольно; 

- У тексті дисертації зустрічаються ще не виправлені помилки, деякі 

неточності, тощо. Однак, усі вищевказані недоліки не впливають на загальну 




