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Актуальність теми дисертаційної роботи. Проведені в останні роки 

дослідження свідчать про тісний зв’язок між активністю імунної й 

антиоксидантної систем в організмі тварин. Відомо, що на інтенсивність 

пероксидних процесів в організмі риб істотно впливають сезонні чинники 

навколишнього середовища, з якими пов’язана гіпоксія, гіпотермія та зменшення 

споживання корму, в тому числі антиоксидантів. 

На імунну резистентність ставкових риб, зокрема коропа, впливає ряд 

факторів: умови утримання, повноцінність годівлі, гідрохімічний режим у 

водоймі, вміст у воді токсикантів різної природи тощо. Про це свідчить 

зменшення стійкості коропа до захворювань за дії вказаних факторів. Водночас, 

швидкість росту ставових риб, зокрема коропа і сазана, їх резистентність до 

захворювань і, відповідно, якість одержуваної продукції значною мірою 

залежать від дії сезонних чинників, які суттєво впливають на обмін речовин, 

активність імунної й антиоксидантної систем у їхньому організмі. Цим 

зумовлена актуальність вивчення сезонної динаміки активності імунної й 

антиоксидантної систем у різних видів ставових риб. 

Зв'язок теми з державними і галузевими програмами. Про актуальність 

дисертаційної роботи свідчить і те, що робота виконана в межах науково-

дослідних робіт Інституту біології тварин НААН у 2012–2017 рр. за завданнями: 

31/7.03.06. «Вивчити вплив різного рівня жиророзчинних вітамінів і 



мікроелементів у раціоні на обмін речовин в організмі коропа, його ріст, 

резистентність, репродуктивну функцію і якість м'яса» (№ ДР 00111U006135), 

33.00.00.16 «Дослідити стан імунної й антиоксидантної систем коропа і сазана за 

дії імунотропних засобів» (№ ДР 117U004897). 

Наукова новизна отриманих результатів підтверджена деклараційним 

патентом України на корисну модель «Спосіб підвищення імунного потенціалу 

та продуктивності коропових риб» № 124321. 

Уперше здійснено комплексну характеристику гематологічного профілю, 

стану природного й адаптивного імунітету, процесів ПОЛ, активності САЗ у 

різних порід коропових риб за впливу сезонних чинників та за дії жиророзчинних 

вітамінів і мікроелементів Селену, Цинку та Йоду в складі добавки до 

комбікорму. 

Уперше за умов експериментальних досліджень проведено порівняльний 

аналіз імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропа рамчастого, 

коропа лускатого та сазана за впливу сезонних чинників. 

Доведено і проаналізовано функціональний зв’язок між вмістом Селену та 

Цинку в органах і тканинах коропа рамчастого та сазана й інтенсивністю 

процесів ПОЛ, активністю антиоксидантних ензимів та імунним потенціалом 

досліджуваних риб за умов застосування вітамінів A, D3, E і мікроелементів 

Цинку Селену та Йоду у складі добавки до комбікорму. 

Практичне значення і перспектива роботи полягає у тому, що на основі 

теоретичних узагальнень і проведених досліджень підготовлено методичні 

рекомендації та розроблено вітамінно-мінеральну добавку для риб. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і  

рекомендацій, сформульованих в дисертації.  

Результати досліджень статистично опрацьовані. Викладені у дисертації 

наукові положення грунтуються на глибокому аналізі достатньої кількості 

практичного матеріалу та наукової інтерпретації одержаних результатів 

експериментальних досліджень, які статистично опрацьовані. 

Дослідження проведені на достатній кількості тварин з використанням 

сучасних біохімічних, імунологічних методик. Схема та методи досліджень 



відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про високий науково-

методичний рівень дисертаційної роботи. 

Матеріали дисертаційної роботи у повному обсязі відображено у 16 

наукових працях (7 — у журналах, 1 — у бюлетені, 3 — у вісниках, 2 — у 

збірниках, 1 — тези в закордонному науковому виданні) методичні рекомендації, 

патент на корисну модель. Здобувачеві належить суттєвий внесок у плануванні 

експерименту, його виконанні, опрацюванні наукової літератури та отриманих 

результатів.  

Структура роботи. Дисертаційну роботу О. П. Руденко викладено за 

класичною схемою на 168 сторінках комп’ютерного набору. Вона побудована за 

традиційною схемою: складається зі вступу (стор. 19-24), аналітичного огляду 

літератури (стор. 25–46, 20,0 % основної частини), матеріалів і методів  

дослідження (стор. 47–66), розділу 3, присвяченого результатам власних  

досліджень (стор. 67–112), аналізу та узагальнення результатів (розділ 4, стор. 

113–130), завершується дев’ятьма висновками, пропозиціями виробництву та 

списком використаної літератури (320 найменування, з яких 212 ‒ латиницею). 

Співвідношення та обсяг окремих частин роботи відповідають вимогам до 

оформлення дисертації, затвердженим МОН України. Роботи містить 29 таблиць 

та 9 додатків, анотації. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи. У «Вступі» дисертантка чітко і в 

стислій формі обґрунтовує актуальність вибраної теми дисертації на підставі 

сучасних літературних даних, окреслює мету і завдання наукових досліджень, 

описує об’єкт і предмет дослідження, об’єктивно висвітлює наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, визначає особистий внесок, вказує 

кількість публікацій результатів досліджень. 

Розділ 1 «Огляд літератури» присвячений аналізу й узагальненню даних 

вітчизняної та іноземної літератури, які стосуються сезонних особливостей 

імунного потенціалу та антиоксидантного захисту у коропових риб, а також вплив 

вітамінів А, D3, Е і мікроелементів Цинку, Йоду та Селену на активність вказаних 

систем. Розділ складається з 2-х  підрозділів. Слід відзначити, що всі підрозділи 

змістовні, безпосередньо стосуються теми дисертації, мають аналітичний та 



критичний характер. Розділ завершується узагальненням, яке обґрунтовує 

актуальність дисертаційної роботи і визначає основні напрямки досліджень. 

У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» подано схеми проведення 

експерименту та детальний опис методів дослідження. Представлена робота 

використовує напрацьовану у науковому колективі схему експерименту щодо 

формування груп, доз застосовуваних чинників та методів дослідження. 

Дисертантка використала імунологічні та біохімічні методи дослідження. 

Виконавши достатній обсяг експериментальних досліджень, авторка отримала 

переконливі результати, що мають перш за все наукове значення. 

У розділі 3 «Результати власних досліджень» дисертантка доводить що 

на стан імунного потенціалу і систему антиоксидантного захисту впливають 

температурні фактори, вміст кисню у воді та зростання антигенного 

навантаження на організм коропових риб. Стосовно породних особливостей, 

проведені дослідження показали, що у сазанів порівняно до лускатих і рамчастих 

коропів констатовано значно вищий потенціал імунного та антиоксидантного 

захисту. Цей розділ складається з 2-х підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Сезонні особливості системи антиоксидантного 

захисту й імунного потенціалу у коропа рамчастого, коропа лускатого і 

сазана» було встановлено, що вміст проміжних і кінцевих продуктів ПОЛ у 

плазмі крові лускатих та рамчастих коропів і сазанів в осінній період значно 

більший, а вміст гідроперекисів ліпідів у літній – менший, ніж у весняний період 

досліджень. При цьому у крові усіх порід риб в осінній період досліджень, 

порівняно до весняного зафіксовано нижчу супероксиддисмутазну і 

глутатіонпероксидазну та вищу каталазну активність. 

Дослідження породних особливостей пероксидних процесів у риб 

показали, що вміст ТБК-активних продуктів у плазмі крові рамчастих коропів у 

весняний і осінній періоди та гідропероксидів ліпідів у осінній період менший, 

ніж у лускатих коропів. Водночас, у плазмі крові сазанів, порівняно до лускатих 

коропів, виявлено вірогідно більший вміст ТБК-активних продуктів у весняний і 

гідропероксидів ліпідів — у літній періоди досліджень. 



За результатами проведених досліджень показано, що особливістю 

функціонування САЗ у крові коропових риб є сезонна зміна у її активності, що є 

проявом адаптаційного механізму організму риб до кисневого режиму водойми, 

зниження кормової активності та зміни вихідних субстратів окиснення. 

Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, гематокритна величина у крові 

коропа лускатого і рамчастого та сазана у літній період і, особливо, в осінній 

була значно більша, ніж на початку весняного періоду. 

Констатовано збільшення кількості Т-лімфоцитів (загальних, активних, 

теофілін-чутливих і теофілін-резистентних) і зменшення В-лімфоцитів у крові 

досліджуваних риб у літній і, особливо осінній період досліджень, порівняно до 

весняного. При цьому зафіксовано вірогідне підвищення функціональної 

активності Т-лімфоцитів крові за рахунок перерозподілу рецепторного апарату 

імунокомпетентних клітин (зменшення у крові кількості неактивних у 

функціональному відношенні Т-лімфоцитів і збільшення клітин із низькою і 

середньою щільністю рецепторів). 

В усі досліджувані періоди активність клітинних і гуморальних факторів 

природної резистентності (показники фагоцитозу, бактерицидна і лізоцимна 

активність сироватки крові, вміст циркулюючих імунних комплексів) у сазанів 

були вищими, ніж у лускатих і рамчастих коропів.  

Отримані авторкою результати вказують на значно вищі показники 

природного та адаптивного імунітету й антиоксидантного потенціалу у сазанів 

порівняно до лускатих і рамчастих коропів. Констатовано залежність вказаних 

систем від впливу сезонних чинників і генетичних характеристик. 

У підрозділі 3.2 «Стан імунного та антиоксидантного захисту у 

коропових риб за дії вітамінів А, D3, Е, Цинку, Селену і Йоду» дисертантка 

отримала дані щодо застосування у складі біологічно активної добавки до 

комбікорму жиророзчинних вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Цинку, Селену 

і Йоду. Зокрема, встановлено зростання вмісту Цинку та Селену у 

гепатопанкреасі і скелетних м'язах у коропа рамчастого та сазана. Збільшення 

вмісту Цинку та Селену в досліджуваних тканинах коропових риб викликало 

підвищення супероксиддисмутазної і глутатіонпероксидазної активності у 



печінці і нирках сазанів та рамчастих коропів. Підвищення активності 

антиоксидантних ензимів спричинило зниження вмісту проміжних і кінцевих 

продуктів ПОЛ у м'язах рамчастих коропів і сазанів та у плазмі крові сазанів.  

Застосування у складі комбікорму добавки жиророзчинних вітамінів А, D3, 

Е та мікроелементів Цинку, Селену і Йоду викликало збільшення концентрації 

гемоглобіну, кількості еритроцитів, моноцитів і сегментоядерних нейтрофілів та 

зменшення кількості лейкоцитів і лімфоцитів у їх крові, що позитивно впливало 

на киснево-транспортну та імунну функції крові, особливо в сазанів.  

За дії жиророзчинних вітамінів А, D3, Е і мікроелементів Селену, Цинку і 

Йоду у складі добавки до комбікорму риб констатовано підвищення активності 

клітинної та гуморальної ланок природної резистентності організму коропа і 

сазана. Про це свідчить вища фагоцитарна, лізоцимна і бактерицидна активність 

крові риб дослідних груп порівняно до контролю.  

При дослідженні клітинної ланки специфічної імунної відповіді 

констатовано стимулювальний вплив вітамінно-мінеральної добавки на загальну 

кількість Т-лімфоцитів крові рамчастих коропів. 

В цілому отримані в роботі дані показали, що застосування коропам 

жиророзчинних вітамінів і мікроелементів Селену, Цинку і Йоду у складі 

добавки до комбікорму позитивно впливає на киснево-транспортну функцію 

крові, знижує інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів, підвищує 

активність системи антиоксидантного захисту, сприяє зростанню імунного 

потенціалу та продуктивності у коропа рамчастого та сазана. Цей вплив був 

виражений більшою мірою в організмі сазанів, ніж у рамчастих коропів.  

Отримані результати можуть бути основою для подальшого вивчення дії 

вітамінів та мікроелементів у ставових риб. 

За обраної дисертанткою схемою викладу результатів дослідження 

Розділ 4 «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» набуває особливої 

ваги, оскільки він базується на ґрунтовному і максимально наближеному до теми 

роботи аналізі даних літератури. Такий рівень обговорення засвідчує уміння 

співставляти факти, аналізувати їх та наукову ерудицію дисертантки. Імпонує 

обізнаність дисертантки з сучасною науковою літературою. 



Авторка формулює дев’ять висновків, які достатньо обгрунтовані і 

повністю випливають із результатів досліджень автора, тому не викликають 

сумніву. 

Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення  

Принципових недоліків у роботі мною не виявлено, але є низка питань 

дискусійного характеру та зауважень до оформлення. 

1. Поясніть, чому риби більш чутливі до пероксидного окиснення 

ліпідів? 

2. Чому в осінній період вміст продуктів ПОЛ, у досліджуваних 

коропових риб, є більшим, ніж у весняний? 

3. Потребує пояснення, як саме впливає температура води на стан 

антиоксидантної системи коропових риб? 

4. У своїй роботі ви стверджуєте що риби різняться чутливістю до 

продукції мелатоніну. Що таке мелатонін та як він впливає на сезонні коливання? 

5. У дисертаційній роботі визначали фагоцитарну активність 

нейтрофілів. Які ще клітини крові володіють фагоцитуючими властивостями? 

6. Чим обгрунтовані такі дози вітамінів для вітамінно-мінерального 

комплексу? Це згідно літературних даних чи попередніх напрацювань 

лабораторії? 

7. Як діють вітаміни А і Е як антиоксиданти в організмі риб при 

введення їх до корму? 

8. Як впливає Селен на активність імунної й антиоксидантної систем? 

Крім цього у тексті виявлені окремі технічні огріхи, відсутні знаки 

пунктуації у складнопідрядних реченнях та інші недбалості. 

Зауваження, які виникли до рецензованої роботи, носять здебільшого 

дискусійний характер, а встановлені недоліки у оформленні не применшують 

наукової цінності отриманих результатів О. П. Руденко. 



 

 


