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Відгук 
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Віктора Анатолійовича на дисертаційну роботу Собко 

Галини Василівни на тему: «Стан імунної й 

антиоксидантної систем організму корів, хворих на 

субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату», 

подану до спеціалізованої вченої ради Д.39.368.01 при 

Інституті біології тварин НААН на здобуття наукового 

ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 

03.00.04 – біохімія 

Актуальність теми. В Україні постійно зростає відповідальність за 

отримання високої якості і безпечності продукції галузі тваринництва, зокрема 

молока та молочної продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, 

оскільки молоко є важливим продуктом харчування людей. 

Постійне нарощування вимог щодо безпечності і якості молока та 

молокопродуктів  пов’язане із вступом  нашої держави у СОТ. 

Ця продукція залишається цінною і цілющою лише тоді, коли має 

високу санітарну якість і відповідає вимогам встановлених стандартів. 

Невирішеною проблемою сучасного тваринництва є зниження рівня 

продуктивності та імунної стійкості тварин, що зумовлюється різними 

факторами. На цьому фоні виникає низка захворювань, найпоширенішими з 

яких у молочному скотарстві є субклінічний мастит корів. Він здебільшого, 

особливо на ранньому періоді розвитку є непоміченим візуальним 

дослідженням молока. 

Субклінічний мастит супроводжується збільшенням у молоці кількості 

соматичних клітин, змінами біохімічних показників і наявності вірулентних 

бактерій. 

Найбільший вплив на вміст соматичних клітин у молоці припадає саме 

на субклінічний мастит. Таке молоко може стати джерелом захворювань людей 

і молодняку тварин, спричинених переважно стрепто-  і стафілококами. 

Захворювання набуло поширення  в усіх країнах світу і охоплює  від 15 

до 25 % загального стада дійних корів, а за деякими даними низки авторів 

досягають і 50 %. Запалення молочної залози призводить до зниження молочної 

продуктивності, погіршення показників якості і безпечності молока, передбачає 

вибракування корів. 

Науковцями і практиками розробляється і впроваджується у 

виробництво методи ранньої діагностики, профілактики і лікування цього 

захворювання шляхом застосування різних антимікробних препаратів і 

фізіотерапевтичних засобів, проте їх ефективність не досягає мети. 

При лікуванні хворих корів у більшості випадків застосовують 

антибіотики та сульфаніламідні препарати. Однак широке застосування таких 
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препаратів має негативні явища: зменшення їх ефективності внаслідок набуття 

збудником резистентності, зниження опірності організму тварин, індурації 

тканини вимені і завдає величезних економічних втрат. 

З огляду літературних даних можна зробити висновок про недостатню 

вивченість сторони біохімічних механізмів формування та регуляції 

імунобіологічної реактивності у корів, хворих на субклінічну форму маститу, а 

також  за умов застосування нових екологічно безпечних препаратів на основі 

апіфітопродуктів.  

Такий підхід до вирішення проблеми із зменшенням показника  

захворюваності на субклінічні мастити узгоджується з існуючими вимогами    

вітчизняних стандартів і Євросоюзу, що забороняють використання 

антибіотиків для лікування вимені корів. 

Сучасні вимоги екологічної безпеки мають бути високоефективними і 

водночас безпечними, що окреслює актуальність вирішення поставленої 

проблеми.  

Зв'язок роботи з науковими програмами , планами, темами. 

Дисертантка виконувала наукову  роботу  у відповідності до плану 

науково-дослідних робіт лабораторії імунології Інституту біології тварин 

НААН на 2015–2020 роки згідно із завданням 35.00.02.06. «Вивчити біохімічні 

механізми формування та регуляції клітинного компартменту і гуморального 

імунітету у тварин за норми і патології» № держреєстрації 01164001415, де 

авторка досліджувала стан антиоксидантної та імунної систем у корів, хворих 

на субклінічну форму маститу, за дії  нових екологічно безпечних препаратів на 

основі апіфітопродуктів. 

Метою роботи було з’ясувати  вплив різних форм апіфітопрепарату 

«Антимаст» на стан антиоксидантного захисту та імунобіологічну реактивність 

організму корів, хворих на субклінічну форму маститу. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Новизна положень, викладених у дисертації полягає  у наступному:  

- уперше проведено комплексне порівняння досліджень стану 

клітинної і гуморальної ланок імунітету та біохімічний профіль крові і секрету  

молочної залози у корів, хворих на субклінічну форму маститу, й показано 

можливість застосування нових екологічно безпечних препаратів на основі  

бджолиної сировини з метою корекції виявлених порушень; 

- доведено, що компоненти досліджуваного апіфітопрепарату 

«Антимаст» оптимізують активність ензимів антиоксидантного захисту та 

вмісту продуктів ПОЛ і ОМП  у крові, позитивно впливають на кількість і 

функціональну активність імунокомплементних клітин, показники 

неспецифічної резистентності організму та кількість соматичних клітин у 

молоці корів;  

- на основі результатів біохімічних та  імунологічних досліджень 

проведено порівняльний аналіз ефективності застосування різних форм 

препарату «Антимаст» у корів за субклінічних проявів маститу; 
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- розроблено і запатентовано спосіб лікування маститів та корекції 

антиоксидантного захисту організму корів препаратом «Антимаст», що містить 

у своєму складі прополіс бджолиний, витяжку з підмору бджіл, віск 

бджолиний, олію касторову, олію рослинну (Деклараційний  патент на корисну 

модель UА 119004 від 11.09. 2017 року). 

Практичне значення одержаних результатів. З’ясовано біохімічні та 

імунологічні зміни в організмі корів, хворих на субклінічну форму маститу,  за 

умов застосування екологічно чистого препарату «Антимаст». 

Запропоновано «Спосіб лікування маститів та корекції 

антиоксидантного захисту організму корів препаратом «Антимаст» 

(Деклараційний патент на корисну модель  UА 119004 від 11.09. 2017 року). 

Розроблені практичні рекомендації щодо застосування  

апіфітопрепарату «Антимаст». 

Загальна характеристика, структура і обсяг дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Собко Галини Василівни написана згідно вимог 

п.11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника». Наукові положення, які сформульовані у 

дисертації випливають з отриманих результатів дослідження і ґрунтуються на 

глибокому аналізі фактичного матеріалу і їх науковій інтерпретації та 

узагальненні опрацьованої літератури. Сформульовані вперше наукові 

положення  свідчать про їх новизну, теоретичне і практичне значення. 

Дисертаційна робота викладена на  176 сторінках комп’ютерного тексту 

і складається із анотації, вступу, огляду літератури, розділів — матеріали і 

методи досліджень, результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів досліджень, висновків та пропозицій виробництву, списку 

використаних джерел літератури, який містить 438 джерел, з них 272 латиною 

та 6 додатків. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно підібрано й 

опрацьовано первинні дані, проведено науково-виробничі, експериментальні та 

лабораторні дослідження, самостійно оброблено, проаналізовано й узагальнено 

одержані результати, висновки та пропозиції виробництву здійснено за участю 

наукового керівника. 

Публікації результатів досліджень. За матеріалами дисертаційної 

роботи опубліковано 16 наукових праць, в тому числі 6 статей у наукових 

виданнях України, з них 5 — включених до міжнародної науково метричної 

бази даних, 8 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій, з них 2 — тези 

в закордонному науковому виданні,   патент на корисну модель. 

Огляд літератури дисертації викладений на 20 сторінках (31–51). Цей 

розділ містить аналіз вітчизняних та зарубіжних публікацій, що висвітлює 

аспекти поширення різних форм маститу у корів і спричинені економічні 

збитки, етіологогенетичні особливості перебігу субклінічної форми  маститу 

корів, процеси окиснення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у 

корів  хворих на запальні процеси молочної залози, імунобіологічну 

реактивність організму корів при даній патології, особливості клітинного 
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імунного захисту, зміни гуморальної ланки імунного захисту в патогенезі 

маститу. 

Окремим підрозділом представлені в огляді літератури апіфітопрепарати 

– сучасні засоби профілактики і лікування корів , хворих на запальні процеси 

молочної залози. 

Розділ — матеріали і методи досліджень, за темою дисертаційної роботи 

включає два дослідження: дослід №1 приурочений впливу інтрацистернального 

введення апіфітопрепарату «Антимаст» на активність  клітинного і 

гуморального  імунітету  та антиоксидантного захисту корів при субклінічному 

маститі. Метою другого досліду було вивчення імунного й антиоксидантного 

захисту у корів на субклінічну форму маститу, за умов застосування мазі 

«Антимаст» . 

Обидва досліди проводились на двох  групах корів (2 – 3 лактації) по 5 – 

7 тварин у кожній. Корів обох груп аналогічно кожному досліду попередньо 

діагностовано на субклінічні форми маститу: контрольна група — здорові 

тварини, дослідна група – з ознаками субклінічного маститу. 

Дослідження проводили на належному рівні з використанням 

загальновідомих і апробованих сучасних морфологічних, імунологічних, 

біохімічних, зоотехнічних, клінічних варіаційно-статистичних методів 

досліджень. 

Розділ – результати власних досліджень представлений  30  таблицями 

і 1 рисунком на 25 сторінках.  

На початковому етапі експериментальної роботи було проведено аналіз 

поширеності маститів у господарствах Львівської області і було встановлено, 

що 6–14,5 % корів у кожному господарстві утримуються з ознаками різних  

форм маститу. Корови із субклінічним маститом становили 60–91 % від 

показника усіх форм маститів діагностованих в господарстві. 

В розділі – Аналіз та узагальнених результатів досліджень цікавим є 

те, що в ході бактеріологічних досліджень виділено 105 штамів мікроорганізмів 

із проб молока від корів хворих на мастит. 

Оскільки традиційна антибіотикотерапія маститів у корів втрачає свої 

позиції, на сьогоднішній день активно вивчається  комплексна дія  препаратів 

на основі апіфітопродуктів, що позитивно впливають на імунологічні та 

біохімічні зміни в організмі хворих на мастит корів. 

Проведені дослідження кількісного складу окремих компонентів клітин 

білої крові свідчать про яскраво виражену напруженість системи природного 

захисту організму корів, у яких виявлено мастит. Так при субклінічному 

маститі в 1, 5 раза в порівнянні з клінічно здоровими коровами (при р<0,01 і 

р<0,05) збільшується кількість лейкоцитів. 

Інтрацистернальне введення препарату «Антимаст» сприяло зменшенню 

загальної кількості лейкоцитів, особливо на 9 – ту добу від початку лікування. 

Дослідженнями доведено, що захворювання корів на субклінічну форму 

маститу веде до зростання інтенсивності процесів ПОЛ. Зокрема, вміст ТБК- 

активних продуктів у плазмі крові хворих корів до введення препарату був на 
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9,57 % (р<0,05) вищий, ніж у тварин контрольної групи. Триразове 

інтрацистернальне введення коровам в уражені чверті вимені препарату 

«Антимаст» спричинило зниження (р<0,01) вмісту ТБК-активних продуктів і 

гідроперекисів ліпідів у плазмі крові, особливо на 9-ту добу після введення, 

порівняно із рівнем , зафіксованим на 1-шу добу експерименту. 

А зовнішнє застосування мазі «Антимаст» на вим’я корів за 

запропонованою схемою лікування сприяло зниженню інтенсивності процесів 

окиснення як ліпідів так і протеїнів, що супроводжує здатність біологічно 

активних компонентів препарату знижувати пероксидацію і активувати захисні 

механізми антиоксидантної системи. 

Дослідження показали, що натуральні препарати на основі бджолиних 

продуктів, дають позитивні результати в лікуванні субклінічних маститів та 

покращують фізико-хімічний склад молока, знижують вміст соматичних клітин 

у ньому.  

На фоні нормалізації низки показників імунного та антиоксидантного 

захисту, оптимізації інтенсивності окисних процесів у дисертаційній роботі 

зафіксовано високий відсоток одужання тварин  із субклінічною  формою 

маститу при застосуванні інтрацистернального введення препарату «Антимаст» 

та 86 % при  нанесенні мазі з одночасним  масажем вимені. Отримані позитивні 

результати при лікуванні субклінічного маститу апіфітопрепаратами 

узгоджуються з результатами низки авторів, які  проводять дослідження з 

даного напрямку проблеми і показано досить високу їх ефективність при 

відсутності негативного впливу на склад, безпечність та якість молока. 

В цілому дисертантка вміло узагальнила одержані результати власних 

досліджень, співставляючи з даними літератури. Все це дало підставу зробити 

науково обґрунтовані висновки і пропозиції виробництву, що випливають з 

представлених в дисертації результатів власних досліджень. 

Висновки сформульовані з урахуванням критеріїв вірогідності, науково 

обґрунтовані та повністю висвітлюють одержані результати.  

Список літератури оформлений грамотно, згідно з сучасними вимогами. 

Отже, ступінь обґрунтованості наукових положень, наукова новизна 

одержаних результатів, їх практичне значення і пропозиції виробництву, 

наведені у дисертації й авторефераті Собко Г.В. є достатніми, а за змістом вони 

відповідають поставленій меті та завданням. 

Опубліковані праці  всесторонньо і повною мірою розкривають зміст 

наукових положень, висновків і рекомендацій, які приведені у дисертації. 

Результати наукової праці пройшли апробацію на науково-практичних 

конференціях, а також  на наукових семінарах та звітних сесіях вченої ради 

Інституту біології тварин НААН, 

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертаційної 

роботи і оформлений згідно з вимогами. 

Окремі дискусійні питання  та зауваження. Незважаючи на високу 

наукову оцінку дисертаційної роботи Собко Г.В. вважаю за доцільне 

виокремити дискусійні питання, зауваження та побажання:  
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1. Цінність дисертаційної роботи значно зросла, якби поруч із 

субклінічними формами маститів аналогічні дослідження були б проведені на 

тваринах, які є хворими клінічними формами маститів. Дуже важливо було б 

дослідити терапевтичну дію та ефективність препаратів «Антимаст» за 

клінічних форм маститів корів. 

2. У методиці досліджень необхідно було вказати назву фірми – 

виробника препаратів «Антимаст». 

3. В дисертації варто було б описати умови утримання корів, кратність 

доїння, дати санітарну оцінку приміщень, де утримуються тварини. 

4. У методиці і зазначеній схемі дослідження не вказано, у якій період 

лактації корів проводили дослідження. 

5. Не описано у який період доби відбирали зразки крові із яремної вени 

корів для біохімічних досліджень. 

6. Як на Вашу думку можна пояснити інгібуючий вплив 

апіфітопрепарату на інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів і 

окисної модифікації протеїнів у крові корів, хворих на субклінічну форму 

маститу? 

7. Чим зумовлений стимулювальний вплив препарату «Антимаст» на 

супероксиддисмутазну та каталазну активність у крові хворих корів? 

8. Як можна пояснити вплив досліджуваного препарату на 

функціональну активність імунокомпетентних клітин крові та стан природних 

механізмів захисту за умов субклінічної форми маститу у корів? 

Істотних зауважень до тексту дисертації, автореферату та змісту 

виконання досліджень не виявлено. Однак, у дисертації трапляються не 

принципові, поодинокі орфографічні неточності  і технічні огріхи, які пов’язані 

з комп’ютерним  набором. 

 

Загальний висновок на дисертацію. 

Дисертаційна робота Собко Г.В. «Стан імунної і антиоксидантної 

системи організму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії 

апіфітопрепарату» є завершеною науковою роботою,  важливим внеском у 

вивченні проблеми субклінічної патології  і  лікування скритих  форм маститу. 

Рецензована наукова праця має теоретичне і практичне значення. В ній 

науково обґрунтовано зміст обраної теми, показано принципи вирішення 

поставлених завдань, використано сучасні дослідження та отримано нові 

статистично вірогідні результати. 

Враховуючи актуальність теми, обсяг проведених досліджень та їх 

високий методичний рівень, наукову новизну, теоретичну й практичну цінність,  

одержаних результатів, акуратне оформлення дисертації, апробацію та 

висвітлення результатів експериментальних досліджень у наукових працях, 

зміст висновків і рекомендацій, вважаю, що дисертаційна робота повністю 

відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою Кабінету Міністерстві України від 24 липня 2013 року, № 567 зі 




