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БІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЦИТРАТІВ НАНОЧАСТИНОК ХРОМУ І 
СЕЛЕНУ НА САМОК ЩУРІВ 
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Досліджували біологічний вплив цитратів наночастинок хрому та селену, в 
кількості 20 мкг Cr та  Se/твар./добу за умов поєднаного їх випоювання самкам 
щурів від 7 до 21 доби вагітності. Після декапітації тварин на 21 добу вагітності 
визначали фізіолого-біохімічні показники крові та репродуктивної здатності 
організму за кількістю і масою плодів і матки, а також досліджували масу тіла і 
внутрішніх органів самок. Встановлено вірогідно нижчий рівень ТБК-активних 
продуктів у печінці та м’язах, і вищий – фенолсульфатів і фенолглюкуронідів, вищу 
концентрацію неорганічного фосфору та активності АлАТ у крові. Показники маси 
тіла, печінки, матки з плодами і кількості плодів у дослідній групі були також 
вищими порівняно з тваринами контрольної групи. 

Ключові слова: щури, кров, тканини, нанотехнологія, Хром, Селен, 
наноматеріали, біологічна дія, фізіолого-біохімічні показники, репродуктивна 
здатність. 

Постановка проблеми. Традиційне застосування у тваринництві 

мікроелементів у вигляді солей мінеральних кислот зумовлює низку 

проблем: технологічних – врахування сумісності і способу введення, 

фізіологічних – низька їх доступність у шлунково-кишковому тракті, 

суттєві відмінності профілактичних і токсичних доз для окремих 

елементів, а також екологічних – нагромадження незасвоєних 

мікроелементів, як важких металів у навколишньому середовищі, 

вирішення яких вимагає певних матеріально-технічних затрат. Проте як 

використання солей органічних кислот, у т.ч. у поєднанні з 

наночастинками мінеральних елементів забезпечує високий рівень їх 

засвоювання в оргінізмі і збереження довкілля, низький рівень 

токсичності, значно вищий біологічний ефект. Отже, дослідження 

біологічного впливу цитратів наночастинок Cr і Se, як ессенціальних, але 
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недостатньо вивчених елементів щодо фізіолого-біохімічних механізмів 

їхньої дії в організмі ссавців взагалі, і в сполуках з органічними кислотами 

зокрема, мають важливе наукове і прикладне значення. Ці сполуки мають 

використовуватися як компоненти кормових добавок для балансування 

раціонів з врахуванням дефіциту мінеральних речовин у кормах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За визначенням 

експертів ВООЗ, дефіцит мінеральних речовин і вітамінів у продукції 

стане головною проблемою харчування людей у ХХІ столітті [1, 2]. 

Враховуючи екологічний стан довкілля, значно вищий рівень 

продуктивності тварин сучасних спеціалізованих порід, збалансувати 

макро- і мікроелементний склад раціонів без внесення преміксів 

неможливо. Використання солей неорганічних кислот у преміксах для 

збагачення раціонів мінеральними речовинами біологічно не ефективне у 

зв’язку з низькою їхньою фізіологічною доступністю і засвоюваністю в 

організмі. За оцінками провідних вчених з питань дієтології та екології 

харчування [2, 3] і фізіології живлення тварин [4, 5] перспективним є 

збагачення продуктів харчування людей і кормів для тварин 

мікроелементами у вигляді карбоксилатів харчових кислот, зокрема 

лимонної, що синтезується  в організмі ссавців і приймає участь у циклі 

Кребса. Доведено, що органічні кислоти, у т.ч. лимонна, створюють з 

біогенними металами добре розчинні солі з високою біодоступнісю [6, 7]. 

Однак, хімічно синтезовані комплекси цих кислот містять побічні 

продукти хімічних реакцій, що можуть мати негативний вплив на 

організм, а технології їх виробництва є екологічно небезпечними. 

Відомо, що цитрати мікроелементів на даний час використовують у 

технологічних процесах виробництва харчових продуктів як регулятори 

кислотності, стабілізатори, комплексоутворювачі. Поряд з тим, ці солі 

можуть виступати як цінні сполуки макро- і мікроелементів, необхідних 

для забезпечення нормального перебігу фізіолого-біохімічних процесів в 

організмі та профілактики гіпомікроелементозів і низки метаболічних 

порушень [8, 9]. Цитрати макро- і мікроелементів є безпечними для 

здоров’я і дозволені для застосування в харчових продуктах, у т.ч. для 

дитячого харчування. Солі лимонної кислоти володіють антиоксидантною 

та радіопротекторною здатністю, а також оптимізуючим впливом на 

функціонування багатьох систем, у т.ч. серцево-судинної та імунної [8, 

10]. Поряд з тим, останніми роками стрімко розвивається такий новий 

напрямок науки, як нанотехнологія, що забезпечує можливість 

використання наночастинок мінеральних елементів у тваринництві та 

ветеринарній медицині. Застосування у годівлі тварин цитратів 

мікроелементів, одержаних на основі нанобіотехнології, забезпечує 

високу біологічну, технологічну та екологічну ефективність цих сполук. 
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Однак, ‖наноцитрати‖ мікроелементів були вперше одержані в Україні 

лише в останні 3-4 роки, тому вивчення їх біологічних ефектів потребує 

всебічних досліджень, що були розпочаті в ІБТ у 2010 році і 

продовжуються сьогодні на щурах, кролях, свинях, ВРХ та бджолах. 

Постановка завдання. Важливим у цьому контексті є дослідження 

біологічного впливу Cr(III) як мікроелемента, що має суттєвий вплив на 

обмінні процеси, але ще не включений у нормування живлення для 

тварин. Актуальною є також проблема Se, висока токсичність якого у 

вигляді мінеральних сполук обмежувала його нормування у раціонах 

тварин. Одержання наноцитратів мікроелементів, як солей органічної 

харчової кислоти, за даними літератури [11-13] та за результатами наших 

досліджень [5, 9, 14], у декілька разів зменшує їх токсичність порівняно з 

мінеральними сполуками цих елементів. Однак біологічний вплив 

цитратів наночастинок мікроелементів, у т.ч. Cr і Se, досліджено 

недостатньо, що зумовило формування цього завдання для використання 

експериментальної частини цієї роботи. 

Матеріали і методика. Дослідження проведено в умовах віварію 

Інституту біології тварин НААН на 7 самках  білих щурів, аналогах за 

віком (9-10 міс.), масою тіла (160-180 г) та походженням. Контрольній 

групі (3 тварини) згодовували гранульований повнораціонний 

стандартний комбікорм (СК) та овочі. Тваринам дослідної групи (4 гол.), 

крім цього, з 7 до 21 доби після спаровування випоювали з водою цитрат 

Хрому і Селену, в кількості по 20 мкг Cr та Se/твар./добу, виготовленого 

за методом Косінова М. В., Каплуненка В. Г. [15]. На  21 добу вагітності 

тварини були піддані евтаназії та наступній декапітації для відбору зразків 

крові та тканин. У крові визначали гематологічні показники, вміст 

загального білка, холестеролу, триацилгліцеролів і сечовини, активність 

лужної фосфатази, АлАТ та АсАТ, концентрацію Кальцію, неорганічного 

Фосфору, ретинолу та α-токоферолу. У період забою визначали масу тіла 

самок щурів і їхніх внутрішніх органів, масометричні коефіцієнти – 

відношення маси органу в г до маси тіла самок в кг, а також кількість і 

масу плодів у матці. Отримані числові дані оброблено за допомогою 

стандартного пакету статистичних програм Microsoft EXCEL. 

Результати досліджень. Включення до складу раціону самок щурів з 

7 до 21 доби після їх спаровування цитратів наночастинок хрому і селену 

сприяло зниженню на 39,8% (р<0,05) у крові тварин рівня гемоглобіну та 

підвищенню на 55,4% (р<0,05) активності АлАТ (табл. 1). У крові щурів 

спостерігалося підвищення вмісту α-токоферолу та концентрації 

неорганічного Фосфору на 25,4% (р<0,05) і зменшення вмісту ретинолу.  

Встановлені міжгрупові відмінності цих показників свідчать про 

активацію неферментативної ланки антиоксидантного захисту організму 

самок  та метаболізму Фосфору, що відзначалось у дослідженнях і на 
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інших видах тварин [4, 5]. 

Таблиця 1 

Фізіолого-біохімічні показники крові самок щурів, яким згодовували 

цитратів наночастинок хрому та селену, xSX  , n=3-4 

Показник Група 
Середні значення 

показника 

Гемоглобін, г/л 
К 

Д 

155,9±9,81 

    93,9±15,29* 

Еритроцити, Т/л 
К 

Д 

5,7±0,55 

4,3±0,68 

Лейкоцити, 10
9
/л 

К 

Д 

4,27±0,51 

4,88±0,43 

Загальний білок, г/л 
К 

Д 

71,6±0,32 

70,3±0,43 

АлАТ, мккат/л 
К 

Д 

0,34±0,053 

  0,53±0,018* 

АсАТ, мккат/л 
К 

Д 

0,81±0,05 

0,77±0,03 

Ретинол, мкмоль/л 
К 

Д 

1,22±0,18 

0,84±0,12 

α-Токоферол, мкмоль/л 
К 

Д 

15,6±2,32 

20,3±1,27 

Кальцій, ммоль/л 
К 

Д 

3,27±0,15 

3,18±0,14 

Фосфор неорг., ммоль/л 
К 

Д 

1,30±0,06 

1,63±0,08* 

Холестерол, ммоль/л 
К 

Д 

1,27±0,11 

1,33±0,13 

Триацилгліцероли, ммоль/л 
К 

Д 

1,15±0,13 

1,55±0,24 

Лужна фосфатаза, е/л 
К 

Д 

159,2±0,13 

240,9±16,3 

Сечовина, ммоль/л 
К 

Д 

13,27±1,75 

11,87±0,90 
Примітка: у цій і наступних таблицях вірогідність різниць між контрольною (К) і 

дослідною (Д) групами враховували *-р<0,05; **-р<0,01 

 

За згодовування протягом двох тижнів добавки Хрому  і Селену у 

крові вагітних самок не виявлено вірогідних змін вмісту холестеролу, 

триацилгліцеролів і сечовини. Концентрація холестеролу та 

триацилгліцеролів у крові щурів незначно збільшувалася, а сечовини, 

навпаки, – зменшувалася. Активність лужної фосфатази мала тенденцію 

до збільшення, проте дана різниця не вірогідна. 

Дещо інша картина спостерігалася щодо дезінтоксикаційних процесів 
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в організмі щурів, що визначалися за вмістом фенолів у печінці і мʼязах 

щурів (табл. 2). Зокрема, за умов згодовування самкам протягом двох 

тижнів цитратів наночастинок хрому та селену відбувалося вірогідне 

підвищення концентрації фенолсульфатів і фенолглюкуронідів у тканинах 

печінки відповідно на 16,2 та 15,8% (р<0,01). При цьому вміст вільних 

фенолів у цих тканинах знаходився на рівні контрольного показника. 

Натомість, у м’язах тварин мінеральна добавка сприяла вірогідному 

зростанню лише рівня фенолсульфатів на 24,4% (р<0,01), а збільшення 

вмісту фенолглюкуронідів було незначним – на 4,7%.  

Таблиця 2 

Показники дезінтоксикаційних процесів у тканинах самок щурів,  

xSX  , n=3-4 

Показник Група 
Тканина 

печінка м’яз 

Вільні феноли, 

мкмоль/кг 

К 

Д 

51,63±0,76 

52,45±0,60 

43,63±1,29 

54,26±0,65 

Фенолсульфати, 

мкмоль/кг 

К 

Д 

45,87±1,16 

  53,32±0,81** 

43,63±1,29 

  54,26±0,65**
 

Фенолглюкуроніди, 

мкмоль/кг 

К 

Д 

144,96±1,96 

  167,92±2,51** 

132,81±1,19 

139,11±1,56 

ТБК-активні продукти, 

нмоль/кг 

К 

Д 

12,06±0,21 

11,23±0,12* 

19,46±0,11 

18,82±0,20* 

 

На цьому фоні відзначається  зростання рівня вільних фенолів 

порівняно з аналогічним показником у тварин контрольної групи. 

Очевидно, що цитрати наночастинок хрому і селену стимулюють 

дезінтоксикаційні процеси в тканинах печінки, в результаті чого 

відбувається утворення таких парних сполук, як фенолсульфатів та 

фенолглюкуронідів, які є кінцевими продуктами дезінактивації вільних 

фенолів, що відзначалось нами у дослідженнях цих процесів в організмі 

інших видів тварин [9, 14]. 

Слід також відзначити, що мінеральна добавка сприяла зниженню 

рівня ТБК-активних продуктів у печінці та м’язах щурів дослідної групи 

відповідно на 6,9 та 3,3 % (р<0,05). 

Масометричні дослідження показників внутрішніх органів щурів 

самок дослідної групи свідчать, що після двотижневого випоювання їм 

мінеральної добавки збільшувалася маса печінки на 54,7% (р<0,05), а 

матки з плодами – на 55,5% (р<0,01) (табл. 3).  

Слід відзначити, що у самок дослідної групи одержано більше на 

28,6% фізіологічно здорових плодів порівняно з тваринами контрольної 

групи, що може вказувати на нижчий рівень ембріональної смертності у 

самок щурів дослідної групи. За період дослідження маса тіла самок 
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дослідної групи збільшилася порівняно з аналогічним показником тварин 

контрольної групи на 14,8% (р<0,05), що може бути зумовлено 

стимулюючим впливом Cr і Se як на перебіг вагітності, так і на 

відкладення білка і ліпідів у тканинах тварин дослідної групи.  

Таблиця 3  

Масометричні показники самок щурів та їхніх плодів, xSX  , n=3-4 

Показник Група 

Середні 

значення 

показника 

Відношення 

маси органу (г) 

до  маси тіла (кг) 

% до 

конт-

ролю 

Серце, г 
К 

Д 

1,00±0,15 

1,06±0,08 

3,98 

3,67 

100,0 

106,0 

Легені, г 
К 

Д 

1,88±0,08 

1,86±0,10 

7,48 

6,44 

100,0 

98,8 

Печінка, г 
К 

Д 

8,08±0,60 

12,5±1,22* 

32,15 

43,33 

100,0 

154,7 

Нирки, г 
К 

Д 

2,07±0,23 

1,87±0,08 

8,24 

6,48 

100,0 

90,3 

Матка з плодами, г 
К 

Д 

26,8±1,27 

37,5±1,86** 

106,6 

130,0 

100,0 

139,9 

Кількість плодів, шт. 
К 

Д 

7,0±1,73 

9,0±0,58 

— 

— 

100,0 

128,6 

Маса 1 плода, г 
К 

Д 

3,8±0,12 

4,2±0,09* 

15,12 

14,56 

100,0 

110,5 

Маса щурів, г 
К 

Д 

251,3±6,09 

288,5±12,15* 

— 

— 

100,0 

114,8 

 

Отже, включення до складу кормів раціону самок щурів з 7 по 21 

добу після спаровування цитрату наночастинок хрому та селену, в 

кількості по 20 мкг Cr та Se/твар./добу, сприяло підвищенню у крові 

вмісту неорганічного фосфору, α-токоферолу  і активності АлАТ на тлі 

зниження вмісту гемоглобіну та зростання у печінці і м’язах утворення 

фенолсульфатів і фенолглюкуронідів, але зниження ТБК-активних 

продуктів. 

Випоювання у період вагітності самкам щурів цитратів наночастинок 

Cr і Se, як мінеральної добавки, сприяло вірогідному збільшенню їхньої 

маси тіла, печінки та матки з плодами і середньої маси плода. Збільшення 

загальної маси плодів і маси одного плода та їх кількості без 

ембріональної смертності вказує на позитивний вплив даної мінеральної 

добавки на репродуктивну систему і перебіг вагітності у щурів.  

Висновки і перспективи подальших досліджень: 

1. Застосування протягом 14-ти діб ‖наноцитрату‖ хрому та селену з 

розрахунку по 20 мкг Cr і Se/твар./добу сприяло вірогідному 

збільшенню у крові щурів вмісту неорганічного Фосфору на 25,4%, 
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активності АлАТ – на 55,4% та зменшенню гемоглобіну на 39,8%, у 

печінці – зростанню рівня фенолсульфатів – на 16,2% та 

фенолгюкуронідів – на 15,8%, та зниженню ТБК-активних продуктів 

на 6,9%, у м’язах – збільшенню фенолсульфатів – на 24,4% та 

зниженню ТБК-активних продуктів на 3,3%.  

2. Випоювання цитратів наночасток хрому і селену зумовлює вірогідне 

збільшення маси тіла самок щурів на 14,8%, печінки – на 54,7%, 

матки з плодами – на 55,5%, і супроводжується збільшенням кількості 

плодів у матці – на 28,6%. 

У подальшій роботі заплановано провести дослідження вказаної 

мінеральної добавки на великій рогатій худобі.  
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Р.С. Федорук, В.Г. Каплуненко, М.М. Хомин, О.П. Долайчук, 
С.И. Крапивко, М.И. Храбко. Биологическое влияние цитратов 
наночастиц  хрома и селена на самок крыс. 

Исследовали биологическое воздействие цитратов наночастиц хрома и 
селена в количестве 20 мкг Cr и Se/жив./сутки в условиях совместного их 
выпаивания самкам крыс от 7 до 21 суток беременности. После декапитации 
животных на 21 сутки беременности определяли физиолого-биохимические 
показатели крови и репродуктивной способности организма по количеству и 
массе плодов и матки, а также исследовали массу тела и внутренних органов 
самок. Установлено достоверно низший уровень ТБК-активных продуктов в 
печени и мышцах, и высший – фенолсульфатов и фенолглюкуронидов, более 
высокую концентрацию неорганического фосфора и активность АлАТ в крови. 
Показатели массы тела, печени, матки с плодами и количества плодов в 
опытной группе были также более высокими по сравнению с животными 
контрольной группы.  

Ключевые слова: крысы, кровь, ткани, нанотехнология, Хром, Селен, 
наноматериалы, биологическое действие, физиолого – биохимические показатели, 
репродуктивная способность. 

 

 

R. Fedoruk, V. Kaplunenko, M. Khomyn, O. Dolaychuk, 
S. Kropyvka, М. Khrabko. Biological effects of chromium and 
selenium nanoparticles citrate in female rats. 

The biological effects of chromium and selenium nanoparticles citrate in an amount 
of 20 mg Cr and Se /anim./day in their combined watering to female rats from 7 to 21 days 
of pregnancy were studied. After decapitation of animals on 21th day of pregnancy the 
physiological and biochemical parameters of blood and reproductive ability of the organism 
were determined.  The amount and weight of embryos, uterus, body and inner organs 
weight of females were examined. It was found significantly lower levels of TBA-active 
products in the liver and muscle, and higher – fenolsulphats, fenolglucuronids and a higher 
concentration of inorganic phosphorus and the activity of ALT in the blood. Indices of body 
weight, liver, uterus with embryos and amount of fetuses in the experimental group were 
also higher compared with animals of the control group.  

Keywords: rats, blood, tissues, nanotechnology, Chromium, Selenium, 
nanomaterials, biological effects, physiological and biochemical parameters, reproductive 
ability.
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