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1. Акпоуа.гцьн1споь обршно1 !пем!ь

Бир|тшення луттань стаб|льност1 в|руснто< суспенз|й у ход| !х збер|гання

для безпереб|йного забезпечен}!'{ виробництва пос!вним матер|а-гтом,

проведення конщолто якост| антираб|нних вакцин та |муноглобул!н|в е

вельми актуальното проблемото як в }кра!н1, так | в усьому св1т|. Фск|льки

ск€в е акту€}льното проблемо}о для б|льлш, н|х< 150-ти кра!н св!ту. 9кра!на

пос|дае трете м|сце в €вроп| з по1пиренн'{ ск€ву серед диких та доматшн|х

тварин. 1(охсного роч в 9кра|н| реесщуготь випадки п!дозри на !нф|кування

та захвор|оваътня лтодей на ск€}з. [ог,у набула актуальност| проблема

розробки ефективних метод|в довгосщокового
л|оф|л|зат|в промислових тцтам|в в|русу ск€ву

[муноб|олог|чних антираб|чних препарат|в.

Ёа сьогодн| досл|дхсення щодо збер1гання за р|зних низьких

темшерацр та 1з л|оф|л|зац|| в!русу ск€шу (вс) ма}оть фрагментарний
характер. Б|льтш1сть !з них присвячена короткосщоковому збер|ганнто в|русу.

Б|дсутн| пор|вняльн| дан| щодо впливу температурних ретсим|в, ск.паду

середовищ консервування та терм|н|в збер|ган|#{ на в|русу ск€ву у процес|

довгосщокового збер|гання. |ому досл|дхсення зберех<еност| промислових
ш:там|в в|русу ск€ву при низьких температурах актуапьне та необх|дне.

йатер|али, як| ляш!и в основу дисертац|йно] роботи, одерх<ан! в

результат| виконан\\я наукових досл|дэкень в|дд|лу щ|ом1кроб|олог1!
1нстицту шроблем кр|об|олог|| 1 кр|омедициъ|у: нАн )/кра!ни: <<.{осл|дхсення

механ|зм|в кр|оутпкодх{ень | кр|озахисц |ммоб|л|зованих кл|тин з мето}о

та л|оф|л|зац|}>п|двищення !х зберетсеност| при кр[оконсервуванн|

(}\! державно! ресстрац|| 0110ш00о404), <<Розробка

низькотемпературного консервування |ммоб!л|зованих кл|тин та

активних спо]ук> (}гя дер>кавно] реестрац!| 0115ш000094),

механ|зм|в кр|опотшкоджень м|кроорган|зм|в, |ммоб|л|зованих

нос|ях з р|зними ф|зико-х|м!чними властивоотями,

низькотемпературного збер|гання та л|оф|л|зац|}> ()тгэ дерхсавно| реесщац|[

збер|гання суспенз!й 1

в умовах виробництва

технолог1и

б|олог|чно

<<Бивчення

в гелевих

п|д час

0118ш001187).



2. Ф ц1нкш о б цунгпо в ано сп'] пош ё о спэо в1рн о спо| н ау ко в 1!х поло'|сен ь'

в шсн о в к! в п'(' р е ко ]у' е н ё а щ1 й, с ф орлоул ь о в ан 1!х у 0 шс ерпоа ц11

,(исертац|йна робота Баряниц1 в.в. базуеться на результатах
експеримент€ш1ьних досл|д>кень, цри проведенн| яких використовув€}лися

адекватн! поставленим мет| | завданням методи досл!д>кення з використ€)нням

су{асного устаткуваъ1ня. .{исертантом було використано так1 |нформативн|

в|русу з под€}ль1пим збер|ганням за р1зних температур, розморо)куванн'[
суспенз|! в|русу ск[}зу; культур€ш1ьн1_ культивуванн'{ кл!тин внк-21 о1опе 13

та !его; в!русолог|чн| _ отримання в|русу в культурах кл1тин, тищац|я в|русу

в культур| кл|тин 1 визначення його 1нфекц|йно| активност! методом прямо[

фщоресценц[| (реакц!я взаемод|| антигену Б€ в |нф|кованих кл|тинах з1

специф|иними антит|лами, м|неними |зот|оц|анатом флуоресце'гф); методи

математично| статистики.

А:тя отриманн'1 даних було проведено достатнто к|льк|сть

експеримент|в, дан| були проана-гл|зован| з використанням адекватних

статисти!1них метод[в. Фщиман| висновки дисертац|| конкретн| | повн[стто

в|дпов|дадоть зазначеним задачам досл!д:кення.

1. !{ауковш новш3на оёероканшх ре3ульпэауп|в
Результати, якт представлен! в диссертац1| Баряниц| Б.Б. безрловно

ма}оть наукову новизну. Бпертпе пока:}ано, 11{Ф на в|дм!тт} в!д механ|зм!в

кр|опошткод}кень кл|тин по1шкоджув€}льними факторами для Б€ е <<ефект

рознин|в), ащегац|я, контакт в|р|он|в |з крист,1лами льоду. Бперп:е виявлено

в|дм|нност| у тутливоот| тштам|в су5 та [. Раз1ешг, як| ма1оть оп|льне

поход)кення' до г1о1пкод)кува.ттьно| д|| заморо)кування та умов збер|гання за

низьких температур. |{оказано захисщ/ д|то р|зних кр|опротекторних речовин
(сахарози, ма.]1ьтози, гл|церину, ,ф\:1€Ф, желатину) на етапах заморо)куван1!'{

до -20, _80'с та збер|гання вс за цих температур. Бстановлено, що
вира>кен|оть захисно] д|| вк€ва}{их кр|опротекторних речовин в|дносно Б€
р|зна на етапах заморожуванн'{ | зм|нтоеться п|д нас збер|гання за температуР
_20, _80 та _196"с. Бксперимент€}льно общунтовано ск.]1ад захисних

середовищ для довгосщокового збер1гання :птам|в в|русу ск€шу су5 та

[. Раз{ецг за температур _80 та -|96'с | для збер|гання цих 1штам|в до б-ти

м|сяц|в за темпер ыцРи 10'с. фя довгосщокового збер|гання за температур
_80 та -196'€ доц|льно використовувати ростове середовище на основ|

)мвм |з додаванням 5% сахарози, 5у, гл1церину та {х сум|тп|, д[!я

короткоотрокового збер|ганн'1 при -20'с _ ростове середовище з додаванн'1м

2,5_|0о^ сахарози або гл|церину.

Бпер:пе встановлено, що ступ|нь впливу темперацр збер|гання та ск]1аду



захисних середовищ на |нфекц!йну активн!сть л|оф|л|зованого в|русу ск€ву

зм|нтоеться з€}лех(но в|д терм!н!в збер|гання. Бкспериментапьно общунтовано
ск.]1ад захисного середовища для л|оф|л!зац|| та под€|^ль1шого збер|ганн'{ Б€ за

температур 5, 10,
додаванням сум1тп|

-80'€: ростове середовище на основ| пмвм |з

|% )келатину та 5% сахарози. |{|д час збер!гання

л|оф|л|зованого в|русу протягом 24-х м!сяц|в (терм|н спостереження) за

температур 5, 10, _80'с через 6 м|сяц|в в|дм|чався б|льтпий вплив складу

захисних середовищ, через |2 м1сяц|в вплив обох чинник|в був однаковим'

через |8-24 м|сяц| визнач€|льним чинником була температура збер1гання.

Фщимано шатент на спос|б к|льк|сного визначення антираб|чного антигену 1п

у1|го в |нактивованих антираб|чних вакцинах.

4. |!овноп'а вшкпаёу резульпоауп]в в опубл1ковшн!!х працях
Фсновн| полох{енн'{ дисертац|| повно1о м|рото в|добра:кено в наукових

публ|кац|ях. 3а матер!алами дисертац|йно! роботи опубл|ковано 22 науковпх

м!хснародно| наукометрияно| бази даних Бсоршв); 3 _ у закордонних наукових

пер|одинних видаъ:лт!ях; 1 оглядова стаття _ у )курнал|, який входить до
наукометрично? бази даних $соршв, огубл|ковано 15 тез допов|дей. Фщимано
патент }кра|ни на корисну модель.

5. Фц!нка злс1сгпу ёшсерпоац1[, Ё 3авер,/'еноспо| в щ1лолоу поа ]ёенпошчн]супь

зло1споу швпоор е ф ер ап'у й о сно вн шх поло}кен ь 0 шс ергпащ11

3натуш|сть дисертац|йно] роботи Баряниц| в.в. д.т1я науки й практики

сумн|в|в не вик.]1икае. Розроблен| протоколи довго- та короткосщокового

збер1гання суспенз|й | л|оф|л|зат|в промислових тштам|в вс дозволя}оть
забезпечити ъта сг!асних виробництвах стаб|льн|сть виробниних процес!в та

як|сть антира6тчних препарат|в. 3ощема' в Ат (Б1о.}шк) ([арк|в, }т9а!на) |з

використанням ощиманих результат1в створена 1 п1дщимуеться система

головного та робоного банк|в промиолових тштам|в Б€; у технолог|чн|

г1роцеси виробництва антираб|нних вакцин впроваджено методи збер|гання

Б€ перед |нактивац!сто; розроблено ветеринарний препФат <<Антиген в|русу

ск€ву для |шгун1зац|] коней-продуцент|в>; проведено вал|дац|то та

впроваджено у систе1шу конщолто методики визначенн'т специф|ино|

активно ст| препарац <<1муноглобул! н антираб|чний (к|нський)>.

,{исертац|я вик]1адена на 190 стор|нках | складаеться з анотац||,

перел|щ умовних позначень, вступу' огляду л|терацри, олису матер|ал|в |

метод|в доол|д>кення, 3_х розд|л|в власних досл|д:кень, узаг€1пьненн'| та

обговорення' висновк|в, списку використаътихд}керел та 3-х додатЁв. €писок
використаних д)керел м|стить 249 наймещ/вань' розм|щених на 26 стор|нках

тексту. Робота про|лпосщована 39 рисунками та 5 таблицями.



у вступ| подано заг€}льну характеристику дисертац|т' посл|довн|сть

вик]1аденого матер!а-глу повн|стто в!дпов|дае вимогам дАк }кра!ни.

у розд1л! 1 представлено огпяд | анад!з л|терацри. щй розд|л

пропорц|йний заг'|льному об'етшу дисертац|! | складаеться з 8 п|дрозд|л|в, де

проведено анал|з статистичних' експериментальних | теоретичних даних

л!теращри, у яко1шу опиоано св!тову еп|зоотинну сицац|то щодо

захвор|овання на сказ та важлив|оть застосуванн'{ антираб|чних препарат|в

для проф|лактики цього захвортованъ|я. Розглянуто та проанал|зовано суласн!

технолог!? виготовлення антираб|нних прешарат|в, з урахуванн'{м
необх|дн|ст| довгострокового збер!гання суопенз|| Б€. Ёа п!дстав] анал|зу

наукових публ|кац|й доведено акцальн|сть | персшективн|сть застосування

л|оф|л|зац|| та заморо)кування промислових тштам|в вс |з под€}ль1шим

збер|ганням за пом|рно низьких | низьких температур.

Розд!л побудовано лог|чно, матер|ал вик]1адено посл!довно.

9 розд|л| 2 _ матер|али | методи досл|д)кення подано всто необх|дн}

|нформац|то для розум|ння методштно| | методолог]чно| бази дисертац|йно|

Розд|л 3 _ вплив речовин |з р|зними механ|змами кр|озахисно| д![ на

збере:кен!сть промислових тштам|в в|русу ок€ву протягом року за темперацр
_20 та_80"с - ск.]1адасться з щьох п|дроздтлгв.

1!1етото цього розд!лу досл|ркень було вивчення вира)кеност| захисно|

д|| кр|опротекторних дом|1шок для вибору ск]1аду середовищ консервування

промислових 1птам|в Б€.
Б першлотшу п|дрозд1л| автором пок{вано в|дсутн!сть |нактивутоно[ д|] на

|штами в|русу ск€ву кр|опротекторних речовин, з якими проводили

досл[д:кенття.
9 другому п|дрозд|л| представлено результати експеримент!в, в яких

вивч€|ли захисну д|то р|зних щ|опротекторних речовин п|сля заморо)куванн'1

1штаму в|русу су$ до темперацри 10, _80"с та збер|гання за цих
темперацр протягом року.

9 щетьошгу п!дрозд!л| власних досл1дхсень надано |нформац|то про

захисну д|то р|зних кр|опротектоних речовин п|сля заморо)1(ування |шта1!гу

в|русу 1-. Раз1ецт до _20, _80"с та збер|гання за цих темперацр продовж Рок},
наведено та проанал|зовано динам|ку зм|ни |нфекц1йнот активност| обох

тштам|в п|сля збер|гання за вказаних темперацр протягом 1-го, 3'х,6'ти, |2-

ти м|сяц|в.

Розд|л 4 - вллив темперацрних ре>ким|в збер|гання' ск.т1аду захионих

середовищ | терм|н|в збер|гання на зберея<ен|сть промислових тптам|в в|русу

ок2ву су$ та[. Раз{ецг п|сля довгострокового збер|гання викладенпй на 20

роботи.



стор|нках, ск.}1адаеться |з двох п|дрозд|л|в

9 пертпотшу п|дрозд|л| представлено та проанал|зовано динам!ку зм1ни

[нфекц|йно| активност| 1шта1!ту в|русу су$ п|сля збер|гання за темперацр 37;

5; _20; _80; -196'с. у друготугу п|дрозд|л| наведено результати ана-гтог[чних

досл|д>кень |з 1штамом в|руоу [. Раз{ецг.

Розд|л 5 - л|оф|л|зац1я 1шта1\'гу в|русу [.
збер|гання за р|зних температур вик.т|адено на

чотирьох п|дрозд|л|в де наведено результати

Раз{ецг та його под€|ль1ше

12 стор|нках' ск^'1адаеться з

досл|дх<ень збере>кеност|

[нфекц|йно! активност! !штащ. в|русу 1-. Раз1ешг та технолог1чних

характеристик його л|оф|л|зат|в п|сля л|оф|л|зац|! у р|зних захисних

середовищах 3 насцпним збер|ганн'{м впродовж 2-х рок!в за температур 5; _

20; -80'€
Розд[п - узаг€}пьненн'т та обговорення результат|в де проанал|зовано

найб|льтш в|рог|дн| механ|зми кр|опошлкод}кень в|русу ск€ву п|д час

заморо)кування, л|оф|л|зац|| | збер|ганн'{ за р|зних темперацр та механ|зми

захисно| д!{ р|зних кр|опротектор|в в|дносно в1русу ск€ву з посиланнями на

результати' що ощиман! |нтшими досл|дниками, а саме проведено анал1з

захисно! д|т оередовищ консервування |з додаванням кр|опротекторних

дом|тшок, св|днить про те' що при заморо)куванн| та низькотемперацрному

збер|ганн| вс захисну д!то кр|опротекторн}гх речовин пов'язано, з одного

запоб]гати сщуктурним перебудовам б|лкових макромолекул 1]1ляхом

отаб|л|зац|! системи водневих зв'язк|в або за рахунок сорбц]| на поверхн|

в!р|он!в з| стаб|л|зац|ето суперкапсиду. Б|дм!нено, що пептон проявив

|нактивулону д|то на вс як на етапах заморох{уванн'1' так | в процес[

збер|гання за низьких температур. Ёайб!льтш вирог|дно це вик.]1икано

ащегац|ето в|р1он|в п|д д|сто пептону та низьких темперацр.Фбговорено' що

найвищий захисний ефект у процес| л|оф|л|зац|] та наступного з6ер|гання

протягом 24-х м|сяц1в за темперацр 5, _20, _80'с проявило захисне

середовище на основ| Рс |з додаванн'{м |% х{елатину та 5% сахарози.

Бисловлено пригущенн'1, що, що захисна д|я цього середовища пов'язана з

наявн|стто саме цих компонент|в.

Роботу завершгу!оть 5 висновк|в, як| в повн|й м|р| в|дпов[датоть

поставленим мет| | задачам роботи та ви|ш1иватоть з проведених досл|джень.

€писок використаних д)керел л!тератри розм|щений на 26 отор|нках

тексц та скпадаеться з 249 найменувань су{асних та класичних л|терацрних

джерел в1тчизняних та |ноземних автор|в (з нто< 35 вик.гладено кирипицето |

2|4 _ латинице}о).

1ри додатки м]стять науков| прац|, в яких огубл1кован| основн| науков!



результати дисертац|т та науков| прац|, як| засв!дчу1оть про апробац1то

матер|ал|в дисертац||; акт впровад)кення результат!в дисертац|йного

досл|дх<ення та патент 9кра?ни на корисну модель.

Автореферат у достатньо1шу обсяз! в|добратсае зшт|ст та результати

дисертац|йно| роботи, та оформлений зг|дно !снутоних вимог мон 9кра!ни.

в ц|лому дисертац|йна робота Баряниц| в.в. справ]1яе позитивне

вра}кення, проте необх|дно вк€вати на деяк1 недол|ки.

6. 3ауваоюення по ёшсерпоац1йн!й робопо]
1. Б робот1 матоть м|сце поодинок| щаматинн|, отил1стичн| та техн|чн1

помилки на стор|нках: 22; 30; 83; |4|, як\ необх!дно виправити.

2. Бисловлення в|днооно нелетаг1ьних 1 сублетальних

кр|опотшкодженнях у в|р|онах (стор|нка |42) недоц|льн| по

в|днотшенн!о до в|рус|в. !е некл|тинн| форми )киття.

3. Бисновки 3; 4;5 е ду)ке щом|здкими. Бахсано було зробити 7 ментл

щом|здких висновк[в зам|сть 5 за результатами досл|дхсень.

Бище з€вначен| недол|ки не с принциповими та не вплив€}к)ть на

заг€1льну значим!сть роботи.
7. Б шсно в о к пр о в|0п о в]0н!супь 0 шс ерпоац11 в споано влен шл' в шмо2&]у'

Бваэкато, що за акц€!'льн|стто, методичним р|внем, обсягом досл|д)кень'
науковок) новизно}о, теорети(1ним та практичним значенн'{м ощиманих

результат|в, общунтован|стто висновк|в | основних наукових поло)кень'

дисертац|йна робота Баряниц1 в.в. <<3береэкен|сть промислових тптам|в

в!русу ск€1зу при низьких темперацрах), що представлена до оф|ц|йного

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата б1олог|чних наук, в повний

м|р| в|дпов|дае вимогам п. 11 про <|{орядок присуд)кення наукових ступен|в>>

,{епартаменту атестац|| кадр|в вищо| ква-гт|ф|кац|| мон )/кра|н|,

затверд)кеного постановото 1{аб|нец й|н|сщ|в )/кра|ни в|д 24 липня 20|3 р.
]\9 5б7 (з| зм|нами), а !т автор Барянитц Б.Б. заслуговуе на шриоуд:кення |й

наукового ступеня кандидата б[олог|чних наук за спец|альн|стто 03.00.|9 _

кр|об1олог|я.

Фф|ц|йний опонент
3ав|дуван лаборатор|| б[отехнолог!т
Ёац|онального наукового ценщу
<<1нститут експеримент€ш1ьно? ! кл|н|чно|
ветеринарно1 медицини),
кандидат б1олог|чних наук' до
|!|дпис м.}о. €тегн!й ;*&;

п ЁРи м [!!'|.Ально|
! к.,|!}|!чно|
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засв1дчу}о; вчении
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