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на дисертаційну роботу Роль Наталії Валеріївни 

«Процеси пероксидного окиснення ліпідів та окисної модифікації 

протеїнів в організмі кролів у віковому аспекті та за дії кормової 

добавки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 — біохімія 

 

Запровадження інтенсивних технологій у сучасному тваринництві, в 

тому числі й кролівництві, призводить до виникнення ряду метаболічних 

відхилень, які знижують продуктивність тварин, негативно впливають на 

відтворювальну функцію, збільшують відхід молодняка, погіршують якість 

продукції. Ці порушення обміну речовин мають багатофакторну етіологію: 

годівельні, екологічні та технологічні чинники, гігієнічні відхилення, стрес. 

На додаток до контролю зоотехнічних параметрів та оцінки клінічного стану 

тварин за загальновживаними параметрами, оцінювання антиоксидантного 

статусу у сільськогосподарських тварин має важливе значення для 

моніторингу гомеостатичного стану. При фізіологічному стресі тварини 

здатні розвивати адаптивну реакцію, що виражається активацією ендогенних 

антиоксидантних механізмів, які можуть компенсувати дисбаланс окисного 

статусу. І навпаки, в умовах патологічного стресу адаптаційна реакція 

організму є недостатньою і призводить до надмірного продукування вільних 

радикалів. Надмірна генерація та неадекватне видалення вільних радикалів 

призводить до руйнівного та незворотного пошкодження клітин. Оцінка 

оксидативного статусу дає можливість визначити негативні ситуації в 

господарстві та запроваджувати відповідні заходи для створення 

оптимальних умов для тварин. На жаль, окисні параметри у здорових кролів 
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за сучасних промислових умов утримання недостатньо висвітлені в науковій 

літературі.  

Дисертаційна робота виконана на кафедрі хімії Білоцерківського 

національного аграрного університету за темою науково-дослідної роботи 

«Вплив різних фізико-хімічних чинників на біохімічні процеси в організмі 

тварин та птиці» (державний реєстраційний номер 0115U005335), в якій 

автор досліджувала особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів та 

окисної модифікації протеїнів в організмі кролів новозеландської породи у 

віковому аспекті та за дії ВМД «Tekro». 

Метою дисертаційної роботи було дослідження ліпідного та 

протеїнового обміну та активності системи антиоксидантного захисту в 

тканинах мозку, серця та найдовшого м’яза спини кролів у віковій динаміці 

та за додавання до раціону вітамінно-мінеральної добавки та встановлення 

ефективності використання ВМД «Tekro» на інтенсивність росту та 

збереженість поголів’я кролів новозеландської породи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, 

результатів власних досліджень, узагальнення результатів досліджень, 

висновків, пропозицій виробництву, списку цитованої літератури, який 

містить 233 посилань, в тому числі 101 — іноземними мовами. Результати 

подано у 34 таблицях та 9 рисунках, обсяг дисертації – 185 сторінок.  

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 24 наукові праці, із 

яких 6 статей у фахових наукових виданнях, 13 тез доповідей у матеріалах 

конференцій, 1 науково-практичні рекомендації та 2 патенти на корисну 

модель. Результати експериментальних досліджень впроваджені в 

господарствах, а також використовуються в освітньому процесі з вивчення 

дисциплін «Біохімія у тваринництві» та «Годівля і технологія кормів». 

В огляді літератури дисертант опрацювала вітчизняну і зарубіжну 

літературу стосовно загальних положень сучасного стану вивчення перебігу 

та регуляції пероксидного окиснення ліпідів і окисної модифікації протеїнів 

та функціонування системи антиоксидантного захисту в організмі тварин, 
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значення вказаних процесів для забезпечення гомеостазу; проаналізувала 

біологічні особливості кролів, фізіолого-біохімічну характеристику їх м'ясної 

продукції, висвітлила біологічне та продуктивне значення використання 

вітамінно-мінеральних добавок у кролівництві. На жаль, відсутня література 

за 2019 рік. 

Огляд літератури виконано на основі використання сучасної наукової 

літератури. Із 233-х опрацьованих джерел половина (121) за останні 5 років, а 

третина (70) – за останні 3 роки. 

Виконано два досліди та виробничу перевірку. У першому досліді 

вивчали перебіг процесів пероксидного окиснення ліпідів та протеїнів, а 

також системи антиоксидантного захисту в мозку, серці та найдовшому м’язі 

спини кролів новозеландської породи у віковому аспекті. У другому досліді 

порівнювали метаболічну та продуктивну дію вітамінно-мінеральних 

добавок ВМД "Біоніт груп" ВМД "Tekro" на показники пероксидного 

окиснення ліпідів, систему антиоксидантного захисту, окисної модифікації 

протеїнів у віковій динамці кролів новозеландської породи. 

Параметри мікроклімату приміщення, де утримувались тварини 

відповідали зоогігієнічним та технологічним нормам. Для лабораторних 

досліджень використовували мозок, серце та найдовший м’яз спини, по 

5 зразків від кожної групи, які отримували після забою тварин в 

однодобовому віці та на 15-, 30-, 45-, 60-, 75- та 90-ту добу життя. У 

досліджуваних тканинах визначали вміст загальних ліпідів і розчинних 

протеїнів, вміст продуктів перексидного окиснення ліпідів та окисної 

модифікації протеїнів, активність ензимів антиоксидантного захисту та вміст 

глутатіону та ряд біохімічних показників клінічного стану тварин. Підбір 

біохімічних показників та застосовані методи лабораторних досліджень 

дозволяють виконати мету і завдання дисертаційної роботи. Контрольна та 

дослідна групи містили по 50 голів, що цілком достатньо для отримання 

вірогідних даних продуктивності тварин. Проведено дегустаційну оцінку та 
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визначено фізико-хімічні показники м'яса кролів, що важливо для 

характеристика харчових якостей продукції. 

Значну увагу дисертантка приділила статистичному опрацюванню 

результатів, таблиці статистичного аналізу займають 41 сторінку додатків. 

Враховували, зокрема, такі параметри: мінімальне, максимальне та середнє 

значення, середнє лінійне відхилення, дисперсія, стандартне відхилення, 

коефіцієнт варіації, коефіцієнт осциляції, коефіцієнт лінійної кореляції.  

Встановлено, що процеси ліпопероксидації в організмі кролів протягом 

постнатального онтогенезу мають різну інтенсивність, причому найвищий 

вміст гідропероксидів ліпідів спостерігається у мозку. Процеси окисної 

модифікації протеїнів також відбуваються у мозку з більшою інтенсивністю. 

Виявлено негативний кореляційний зв'язок між вмістом гідропероксидів 

ліпідів і ТБК-активних продуктів у тканинах мозку та між вмістом дієнових 

кон'югатів, гідропероксидів ліпідів і активністю супероксиддисмутази у серці 

кролів. Констатовано позитивний корелятивний зв'язок між активністю 

глутатіонпероксидази та вмістом ТБК-активних продуктів і глутатіон-S-

трансферази та вмістом гідропероксидів ліпідів у мозку. Спостерігали вікове 

зниження вмісту глутатіону, що вказує на посилення оксидативного стресу. 

Таким чином, з результатів досліджень випливає, що основною мішенню 

оксидативного стресу в організмі кролів є мозок, що слід враховувати при 

стимулюванні антиоксидантного захисту організму. 

Виявлено суттєві відмінності стану антиоксидантної системи 

скелетного і серцевого м'язів кролів, які зберігаються протягом онтогенезу. 

Зокрема, у найдовшому м'язі спини активність супероксиддисмутази у 2-10 

разів вища, а активність каталази – у 3-5 разів нижча ніж у серцевому м'язі. 

Активність у скелетному і серцевому м'язах приблизно однакова. Активність 

глутатіонредуктази у серці відносно стабільна, а у скелетному м'язі 

коливається у широких межах залежно від віку тварини. При цьому, вміст 

ТБК-АП у скелетному м'язі в 10 разів більший ніж у серцевому, тоді як вміст 

дієнових кон'югантів та гідроперикисів ліпідів в обох досліджуваних м'язах 
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не відрізняється. У той же час, вікові і тканинні відмінності окисної 

модифікації протеїнів скелетного і серцевого м'язів кролів виражені значно 

менше. Виявлені особливості оксидаційних процесів у м'язовій тканині 

потребують більш глибокого вивчення. 

Показано кращу антиоксидантну ефективність вітамінно-мінеральної 

добавки «Tekro» порівняно з вітамінно-мінеральною добавкою "Біоніт груп". 

За введення до раціону кролів ВМД «Tekro» у тканинах мозку підвищується 

активність каталази та глутатіонпероксидази, зростає вміст відновленого 

глутатіону, знижується вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та 

окисної модифікації протеїнів.  

Позитивної оцінки заслуговує розділ "Аналіз і узагальнення 

результатів досліджень", у якому дисертантка науково і аргументовано 

узагальнила одержаний матеріал, оцінила його з теоретичної так і з 

практичної сторони, що дало можливість зробити науково обґрунтовані 

висновки. 

Для апробації отриманих результатів проведена виробнича перевірка 

на 100  кролях новозеланської породи, яка показала ефективність 

застосування вітамінно-мінеральної добавки «Tekro» у складі 

повнораціонного гранульованого комбікорму, Застосування ВМД «Tekro» 

позитивно впливало на приріст маси тіла молодняку та підвищувало 

рентабельність вирощування кролів на 9,0 %. Показано зниження ендогенної 

інтоксикації при введенні до раціону кролів вітамінно-мінеральної добавки 

«Tekro». 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у встановленні 

кореляційних зв'язків окисної модифікації ліпідів і протеїнів в організмі 

кролів у віковій динаміці від народження до повного формування організму, 

а також міжорганних кореляційних залежностей пероксидного окиснення 

ліпідів, окисної модифікації протеїнів й функціонування антиоксидантної 

системи. Важливим елементом наукової новизни є вивчення інтенсивності 

перебігу і регуляції оксидаційних процесів у мозку кролів. Переважно, 
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метаболізм у мозку сільськогосподарських тварин залишається поза увагою, 

тому дослідження цього аспекту дає додаткову інформації про обмін речовин 

у кролів. Проведено порівняльну оцінку застосування двох наявних на ринку 

України вітамінно-мінеральних добавок не лише за їх продуктивною дією, а 

й за впливом на метаболічні процеси та ефективністю антиоксидантного 

захисту. Наукову новизну дисертаційних досліджень підтверджено 

деклараційними патентами України на корисну модель.  

За результатами роботи розроблено "Рекомендації щодо застосування 

вітамінно-мінеральної добавки для регуляції процесів антиоксидантного 

захисту в організмі кролів", затверджені науково-технічною радою 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, які можуть бути 

використані для наукових досліджень та у промисловому кролівництві. 

Дисертація викладена у зрозумілій і доступній формі. Використання 

дисертантом сучасних методів, дотримання вимог до проведення дослідів, а 

також належне статистичне опрацювання результатів забезпечили 

вірогідність експериментальних даних. Методичний рівень виконання 

досліджень відповідає сучасним вимогам, обрані для досліджень біохімічні 

показники дозволяють оцінити метаболічний стан організму згідно 

поставленої мети. Висвітлені у дисертаційній роботі наукові положення, 

висновки та рекомендації достатнім чином обґрунтовані на основі 

літературних даних і отриманих дисертантом результатів власних 

досліджень. Автореферат відображає основний зміст дисертації. 

 

При аналізі дисертаційної роботи виникли деякі запитання та 

побажання: 

 У тексті зустрічається застаріла термінологія, зокрема, "білок", 

"фермент". 

 Судячи з вмісту загальних ліпідів в органах і тканинах кролів, для 

досліджень брали кору головного мозку і міокард. Це слід було 

уточнити в розділі "Матеріали і методи". 
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 Для дослідів формували групи по 50 кролів, а для досліджень 

використовували лише 5 тварин з кожної групи. Яка мета підбору 

таких великих груп? 

 Збільшення вмісту ліпідів у м'язі автор пояснює зростанням їх 

кількості у м'язовій тканині. Навряд чи це так. Значна частина ліпідів 

м'язів знаходиться не у міоцитах, а у жировій тканині, яка оточує 

м'язові волокна. Тому правильно було б вказати, що вміст ліпідів 

зростав у найдовшому м'язі спини, а не у м'язовій тканині.   

 У серцевому м'язі кролів на всіх етапах досліджень активність 

супероксиддисмутази значно вища, активність каталази – нижча, а 

активність глутатіонпероксидази не відрізняється від відповідних 

показників скелетного м'яза. Чим пояснити такі особливості 

антиоксидантного захисту двох м'язових тканин? 

 Додаткового пояснення потребує асинхронність змін активності 

супероксиддисмутази та каталази. Супероксиддисмутаза продукує 

пероксид водню, каталаза його нейтралізує. Чому активності цих 

ензимів не корелюють? 

 Церулоплазмін транспортує не лише Купрум, а й Ферум (ІІ). Варто 

було б дослідити його вміст і пов'язані з ним метаболічні ефекти. 

 Бажано було б визначити клінічні показники крові, що дозволило 

би ув'язати зміни показників перекисного окиснення з загальним 

станом тварин, встановити критичні періоди які спричиняють зміну 

антиоксидантного стану. 

 При аналізі результатів другого досліду слід було більше 

акцентувати увагу на порівнянні двох вітамінно-мінеральних добавок, 

відмінностях у їх складі та дії на організм кролів. 

 Чому добавки вводили саме у кількості 3,5 %? Адже премікси 

виготовляють, як правило 0,5%, 1% і 2%. 
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