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Дисертація присвячена вивченню властивостей та механізмів 

антивірусної дії фторвмісних сполук нуклеозидної природи, амінокислотних 

похідних, наночастинок різного походження та природних сполук, що належать 

до рослинних флавоноїдів. Дослідження проводили на моделі аденовірусної 

інфекції викликаної 3, 5, 7 серотипом. 

Вперше проведено аналіз впливу новосинтезованих фторвмісних сполук на 

лініях епітеліальних культур клітин та досліджено їх антиаденовірусний 

потенціал. Визначено показники цитотоксичності сполук та встановлено, що 

отримані значення корелюють з їх розчинністю та структурною організацією. 

Виявлено, що лише добре розчинні у середовищі сполуки (G26, G27, 10S-

23,10S-24) були малотоксичними для клітин, а величина СС50 для них 

становила від 630 та значно перевищувала показник 1000 мкг/мл. Більш 

токсичними для клітин були сполуки G22 та G23 з показниками величини 

СС50 250 та 125 мкг/мл, відповідно. Показано, що сполуки на основі триазолів 

(G22, G26, G29) та похідні амінокислот (10S-23) ефективно пригнічують 

репродукцію аденовірусу 5 серотипу. Встановлено, що  сполуки G22, G26 та 

10S-23 значно інгібують розвиток ЦПД вірусу та формування вірусспецифічних 

включень (до 62 %). А сполуки G26 та 10S-23 пригнічують реплікацію ДНК 

вірусу на 27 – 100 %. Ефективна антивірусна концентрація (ЕС50) для сполук 

G22, G26, G29 та 10S-23 складала 60, 120, 37 і 90 мкг/мл відповідно. Було 

встановлено хіміотерапевтичні індекси: 4, 5, 13 та 11, відповідно. Сполуки, що 
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виявили значну антиаденовірусну дію дослідили також методом ПЛР. Для 

речовини G22 показано відсутність пригнічуючої дії на реплікацію аденовірусу 

для всіх досліджених концентрацій сполуки. Речовина G26 в концентрації 31 

мкг/мл інгібувала реплікацію вірусної ДНК на 100 %, в той час, як в 

концентрації 125 мкг/мл – лише на 27 %. Було показано пригнічення реплікації 

вірусної ДНК для всіх використаних концентрацій сполуки 10S-23, відсоток 

інгібування коливався від 27 % до 40 %, залежно від використаної концентрації 

сполуки. 

 Крім того, виявлено що використання сполуки G29 (2-(3-

хлортетрагідрофуран-2-іл)-4-тозил-5-(перфторпропіл)-1,2,3-триазол) 

призводить до нормалізації клітинного циклу інфікованих клітин до рівня 

неінфікованих клітин. Показано дозозалежний вплив G29 на клітинний цикл за 

інфекції, а саме із зниженням концентрації сполуки спостерігається перехід 

клітин із G1 фази до S і G2/М, де ці клітини накопичуються і реплікують 

вірусну ДНК. Використання сполуки призводить до збільшення кількості 

клітин у G1 фазі на 15 – 43 %, та зниження кількості клітин у S фазі на 21 – 42 

% в порівнянні з профілем інфікованих клітин, що свідчить про нормалізацію 

клітинного циклу інфікованих клітин до рівня неінфікованих клітин. Оскільки 

показане зниження ЦПД вірусу та нормалізація клітинного циклу оброблених 

сполукою G29 клітин в порівнянні з інфікованими клітинами, ще не дає 

відповіді на питання якості утвореного вірусу, було проведено визначення 

титру аденовірусу отриманого de novo за присутності різних концентрацій 

сполуки. Cполука G29 проявила значну антивірусну активність, оскільки у всіх 

досліджених концентраціях знижувала інфекційний титр аденовірусу на 84 – 90 

%. Оскільки введення атому фтору в біологічно активну молекулу нуклеозиду 

може впливати не тільки на її фармакокінетичні властивості, але і на розподіл в 

тканинах, шлях та швидкість метаболізму фторованого аналога, а також її 

фармакодинаміку і токсичність, дослідження такого класу сполук залишається 

надзвичайно актуальним. 
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Вперше досліджено вплив наночастинок золота, золота з кремнеземом та 

наночастинок діоксиду титану на моделі аденовірусної інфекції. Показано, що 

всі види досліджуваних наночастинок мають високі показники СС50, тобто їх 

токсичний ефект не перевищував 10 %. Встановлено, що дані авторські 

наночастинки володіють віруліцидною, антивірусною дією та 

фотокаталітичними властивостями (наночастинки діоксиду титану). 

Наночастки типу «a» на кремнеземовій основі проявили значний інгібуючий 

потенціал на репродукцію аденовірусу 5 серотипу. Рівень пригнічення 

аденовірусу 5 серотипу був у межах 55-96 %. Для наночастинок типу «b» на 

кремнеземовій основі за розведень від 10-2 до 10-4 пригнічували репродукцію 

аденовірусу на 100 %. Встановлено, що наночастинки типу «b» також мають 

віруліцидну дію проти HAdV-5 (2 годинна експозиція вірусу з наночастинками 

є найбільш ефективною, оскільки за цих умовах спостерігався стійкий 

віруліцидний ефект 66-86 %). Показано, що наночастинки золота розміром 5 та 

20 нм ефективно знижують рівень репродукції аденовірусу на 100 %. Також 

було встановлено, що наночастинки золота 5 та 20 нм мають віруліцидну 

активність відносно аденовірусу 5 серотипу (39-42 %). Показано, що 

наночастки Au з діаметром 5 нм та 20 нм максимально знижують титр вірусу на 

2 порядки). Антивірусна активність ТіО2 наночастинок (ІІ) відносно 

аденовірусу людини 5 серотипу була в межах 45-95 %. Встановлено, що 

наночастинки діоксиду титану володіють фотокаталітичними властивостями, 

що на 30 % краще пригнічують аденовірус, ніж комерційний зразок 

наночастинок діоксиду титану, який вважається еталоном для встановлення 

наявності таких властивостей у NP. Нами було встановлено наявність 

віруліцидної дії відносно аденовірусу 5 серотипу для наночастинок діоксиду 

титану. Для зразка ТіО2(І) показане суттєве пригнічення репродукції вірусу на 

49 % та 63 % для ТіО2(ІІ). Таким чином, дані дослідження показали, що 

наночастинки золота та діоксиду титану ефективно пригнічують репродукцію 
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аденовірусу 5 серотипу на всіх етапах життєвого циклу та є перспективними 

противірусними агентами широкого спектру дії. 

Вперше встановлено антиаденовірусну дію препарату Неофлазид на основі 

рослинних флавоноїдів на моделі аденовірусу 5 серотипу. Показано, що в 

основі його противірусних властивостей лежить безпосередній вплив на 

формування новосинтезованого вірусного потомства de novo. Нами показано, 

що препарат Неофлазид, речовини БАРП (біологічно активна речовина 

виділена з препарату) та БАР СА (синтетичний аналог біологічно активної 

речовини виділеної з препарату) на 100 % пригнічували утворення 

інфекційного аденовірусу синтезованого de novo в концентраціях 7,1 мкг/мл, 30 

мкг/мл та 10 мкг/мл, відповідно. Встановлено, що Неофлазид, його біологічно 

активний компонент (БАРП) та синтетичний аналог (БАР СА) мають здатність 

пригнічувати утворення інфекційного аденовірусу на 2-4 lg. Виявлено, що 

препарат Неофлазид та його активні компоненти БАРП та БАР СА не мають 

віруліцидної дії відносно аденовірусу 5 серотипу.  

Вперше досліджено цитотоксичну та антивірусну активність екстрактів 

подорожника та малини на моделі 3, 5, 7 серотипів аденовірусу. Вплив на 

репродукцію всіх досліджуваних серотипів мав лише екстракт малини. 

Показник інгібування вірусної інфекції був в межах 45-100 %. Показано, що 

витяжки рослин також впливають на синтез аденовірусу de novo. 

Найефективніше зниження титру було показано для аденовірусу 5 серотипу за 

присутності екстракту малини та призводило до зниження титру вірусу на 2 

порядки (від 1,45 lg до1,6 lg). Також нам вдалося підтвердити той факт, що різні 

види однієї рослини відрізняються за складом біологічних компонентів, що в 

результаті впливає на наявність чи відсутність антивірусних властивостей. 

Хроматограма екстракту листя Plantago major L. вказує на наявність трьох 

основних компонентів. Основний компонент демонструє два основні піки 

поглинання, характерні для фенолів, таких як кофеїнова та хлорогенова 

кислоти. Крім того, екстракт листя Plantago major L. містить плантамайозид - 
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похідне кофеїнової кислоти, що володіє високою біологічною активністю. 

Хроматограми екстракту листя дикої та сортової Rubus idaeus L. показали 

значні відмінності у загальному вмісті флавоноїдів. Оскільки, нами була 

виявлена різна противірусна активність екстрактів листя малини дикої та 

сортової, можна припустити, що саме флавоноїдний склад екстрактів і відіграє 

головну роль у наявності чи відсутності антиаденовірусної дії. 

В результаті проведених досліджень виявлено ряд речовин, котрі мають як 

полівалентну, так і моноспецифічну дію відносно аденовірусів людини і 

можуть бути прототипами нових етіотропних лікарських препаратів 

ефективних проти аденовірусу людини. Отримані та проаналізовані результати 

вказують на перспективність подальших досліджень сполук всіх дослідних 

класів в якості антиаденовірусних агентів та глибшого розуміння їх механізмів 

дії.  

 

Ключові слова: аденовірус, фторвмісні сполуки, наночастинки, рослинні 

флавоноїди, антивірусна дія, фотокаталітичні властивості, механізм дії. 

 

SUMMARY 

 

Pankivska Yu. B. Antiadenoviral potential of substances of synthetic and 

natural origin. – Qualifying scientific work with manuscript copyright. 

Thesis for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Biology, 

speciality 03.00.06 - Virology. – D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and 

Virology of the NASU, Kyiv, 2020. 

 

The dissertation is focused on the research of the properties and mechanisms of 

antiviral action of fluoride-containing nucleosides, amino acid derivatives, 

nanoparticles and natural substances that belong to plant flavonoids. The study was 

performed on the model of adenovirus infection induced by serotypes 3, 5, and 7.  
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For the first time, we analyzed the effect of newly synthesized fluoride-

containing compounds on the epithelial cell line and analyzed their anti-adenoviral 

potential. It was found that the determined values of the cytotoxicity correlated with 

their solubility and structural properties. It was identified that only highly soluble 

compounds (G26, G27, 10S-23, and 10S-24) showed low cytotoxicity, while the 

CC50 values for these substances started from 630 mcg/ml and significantly exceeded 

the value of 1000 mcg/ml. Compounds G22 and G23 with the CC50 values of 250 and 

125 mcg/ml, respectively, were more toxic for cells. It was shown that the triazole-

derived compounds (G22, G26, and G29) and derivatives of amino acids (10S-23) 

effectively suppressed the reproduction of adenovirus serotype 5. Compounds G22, 

G26 and 10S-23 significantly inhibited the cytopathogenic effect (CPE) of the virus 

and the formation of virus-specific inclusions (up to 62 %). Compounds G26 and 

10S-23 suppressed the replication of viral DNA by 27-100 %. Effective antiviral 

concentration (EC50) for compounds G22, G26, G29, and 10S-23 equaled 60, 120, 37, 

and 90 mcg/ml, whereas the chemotherapeutic indexes were 4, 5, 13, and 11, 

respectively. Compounds that showed significant adenoviral activity were also 

studied via PCR. The G22 compound did not show the effect on the adenovirus 

replication at all studied concentrations. The compound G26 at a concentration of 31 

mcg/ml inhibited the replication of viral DNA by 100 %, whereas at a concentration 

of 125 mcg/ml – only by 27 %. The 10S-23 compound inhibited the replication of 

viral DNA at all used concentrations. The percentage of inhibition ranged between 27 

% and 40 % depending on the concentration.  

Moreover, it was found that compound G29 (2-(3-chlorotetrahydrofuran-2-yl)-

4-tosyl-5-(perfluoropropyl)-1,2,3-triazole) normalized the cell cycle of the infected 

cells to the level of non-infected cells. G29 demonstrated a dose-dependent effect on 

the cell cycle of infected cells. In particular, the decrease in the concentration of the 

compound caused the transition from the G1 phase to S and G2/M phases, where 

these cells accumulated and replicated viral DNA. The use of the compound 

increased the number of cells in the G1 phase by 15-43 % and decreased the number 
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of cells in S phase by 21-42 % compared to the profile of infected cells indicating the 

normalization of the cell cycle of infected cells to the level of non-infected cells. 

Since the identified decrease in viral CPE and normalization of the cell cycle of cells 

treated with G29 do not reflect the quality of the produced virus, we determined the 

titer of adenovirus obtained de novo in the presence of different concentrations of the 

compound. The G29 compound demonstrated significant antiviral activity, as it 

reduced the infectious titer of adenovirus by 84-90 % at all concentrations. Since the 

introduction of the fluoride atom into the biologically active molecule of nucleoside 

might affect its pharmacokinetic properties, distribution in tissues, pathways, and rate 

of metabolism and its pharmacodynamics and toxicity, the studies of this class of 

compounds remain highly important. 

For the first time, we studied the effect of gold nanoparticles, gold-silicon 

nanoparticles, and titanium dioxide nanoparticles on the model of adenovirus 

infection. It was shown that all types of analyzed nanoparticles had high CC50 values 

demonstrating that their toxic effect did not exceed 10 %. It was found that the 

mentioned authorial nanoparticles possess virucidal action and photocatalytic 

properties (titanium dioxide nanoparticles). Type “a” silicon-based nanoparticles 

demonstrated significant inhibitory potential on the reproduction of adenovirus 

serotype 5. The level of virus inhibition ranged between 55 % and 96 %. Type “b” 

silicon nanoparticles at dilutions between 10-2 and 10-4 suppressed the reproduction of 

adenovirus by 100 %. These particles also showed virucidal action against HAdV-5 

(2 h exposition of the virus with nanoparticles was the most efficient due to the stable 

virucidal effect, 66-86 %). It was shown that gold nanoparticles with a diameter of 5 

nm and 20 nm effectively reduced the level of adenovirus reproduction by 100 %. It 

was also found that these nanoparticles have virucidal activity against adenovirus 

serotype 5 (39-42 %). Gold nanoparticles with a diameter of 5 nm and 20 nm 

minimized the virus titer by 2 orders. Antiviral activity of TiO2 nanoparticles (II) 

against human adenovirus serotype 5 ranged between 45-95 %. It was found that 

these nanoparticles possessed photocatalytic properties that suppressed adenovirus by 
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30 % compared to a commercial sample of titanium dioxide nanoparticles which are 

considered as a standard for the analysis of photocatalytic properties. We 

demonstrated that titanium dioxide nanoparticles possessed virucidal action against 

adenovirus serotype 5. The sample of TiO2 (I) showed significant suppression of 

virus reproduction by 49 %, whereas TiO2 (II) inhibited the reproduction by 63 %. As 

a result, the research demonstrated that titanium dioxide and gold nanoparticles 

efficiently inhibited the reproduction of adenovirus serotype 5 at all stages of the viral 

life cycle and are putative antiviral agents with a broad spectrum of action. 

For the first time, we identified the anti-adenoviral activity of the drug 

Neoflazid, obtained from plant flavonoids, using a model of adenovirus serotype 5. It 

was found that the antiviral properties of the drug are based on the direct effect on the 

de novo formation of viral progeny. We showed that Neoflazid, BAS N (natural 

biologically active substance extracted from the drug), and BAS SA (a synthetic 

analog of the biologically active substance extracted from the drug) at concentrations 

of 7.1 mcg/ml, 30 mcg/ml, and 10 mcg/ml, respectively. Neoflazid, as well as BAS N 

and BAS SA, inhibited the formation of infectious adenovirus by 2-4 lg. It was 

identified that Neoflazid and its active components BAS and BAS SA did not have 

virucidal activity against adenovirus serotype 5. 

For the first time, we studied the cytotoxic and antiviral activity of Plantago 

and raspberry extracts on the models of adenovirus serotypes 3, 5, and 7. Only 

raspberry extract showed affecte on the reproduction of all studied serotypes. The 

inhibition of viral infection ranged between 45 and 100 %. It was found that the plant 

extracts also affected de novo synthesis of adenovirus. The most significant decrease 

in titer was identified for adenovirus serotype 5. The raspberry extract decreased the 

titer of this serotype by two orders (from 1.45 lg to 1.6 lg). Also, we confirmed that 

the plant species differed in the composition of biological compounds that determined 

the presence or absence of antiviral properties. The chromatogram of the Plantago 

major L. leaves extract indicated the presence of three major components. The main 

component demonstrates two major absorption peaks which are specific for phenols, 
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including caffeine and chlorogenic acid. In addition, extracts of Plantago major L. 

leaves contain plantamajoside – caffeic acid derivative which possesses high 

biological activity. Chromatograms of the leaves extract from wild and 

domesticated Rubus idaeus L. demonstrated significant differences in the general 

flavonoid content. Since we identified different levels of the antiviral activity of the 

leaves extracts obtained from wild and domesticated raspberry, it could be suggested 

that the flavonoid composition of the extracts plays a major role in the presence or 

absence of anti-adenovirus activity. 

As a result, the current work identified a number of compounds with 

polyvalent and monospecific activity against human adenoviruses and can be 

considered as prototypes of new etiotropic medical drugs that are highly efficient 

against human adenoviruses. The obtained and analyzed results demonstrate the 

importance of further research associated with the analysis of the studied compounds 

in the context of anti-adenoviral agents and an investigation of the mechanisms of 

their action. 

 

Keywords: adenovirus, fluoride-containing compounds, nanoparticles, plant 

flavonoids, antiviral activity, photocatalytic properties, mechanism of action. 

 

 



11 

 

 

Список публікацій здобувача: 

 

1. Pankivska Y, Biliavska L, Povnitsa O, Zagorodnya S. Antiadenoviral activity 

of fluoride-containing nucleosides and bisphosphonates derivates. Мікробіологія і 

біотехнологія.2016;4(36):60-70. (Здобувачем визначено цитотоксичну та 

антивірусну дії сполук та підготовлено статтю до друку). 

2. Lysenko V, Losovski V, Lokshyn M, Gomeniuk Yu, Dorovskih A, Rusinchuk 

N, Pankivska Yu, Povnitsa O, Zagorodnya S, Tertykh V, Bolbuch Yu. Nanoparticles 

as antiviral agents against adenoviruses. Advances in Natural Sciences: Nanoscience 

and Nanotechnology. 2018; 9(2):1-8. (Здобувачем визначено цитотоксичну, 

антиаденовірусну та віруліцидну дію наночастинок золота). 

3. Повниця ОЮ, Білявська ЛО, Паньківська ЮБ, Науменко КС, Зелена ЛБ, 

Загородня СД, Атаманюк ВП. Протиаденовірусна активність препарату 

неофлазид in vitro. Мiкробіологічний журнал. 2018; 80(5):98-109. (Здобувачем 

досліджено цитоксичність неофлазиду та його синтетичних аналогів та його 

анти аденовірусні властивості) 

4. Biliavska L, Pankivska Yu, Povnitsa O, Zagorodnya S, Gudz G, Shermolovich 

Yu. Anti-adenoviral activity of 2-(3-chlorotetrahydrofuran-2-yl)-4-tosyl-5-

(perfluoropropyl)-1,2,3-triazole. Medicina. 2018;54(81):1-9. (Здобувачем 

досліджено вплив сполуки на синтез аденовірусу de novo та клітинний цикл за 

допомогою проточної цитометрії). 

5. Паньківська ЮБ, Білявська ЛО, Повниця ОЮ, Загорний ММ, Рагуля АВ, 

Харчук МС, Загородня СД. Антиаденовірусна активність наночастинок 

діоксиду титану. Мікробіологічний журнал. 2019; 81(5):73-84. (Здобувачем 

встановлено цитотоксичну, антивірусну, віруліцидну та фотокаталітичну 

активність наночастинок діоксиду титану; підготовлено статтю до друку). 

6. Pankivska Yu, Biliavska L, Povnitsa O, Zagorodnya S, Dorovskih A, 

Lokshyn M, Lozovski V, Lysenko V, Tertykh V. Antiadenoviral activity of new 



12 

 

 

nanoparticles. Abstracts of 30th International conference on antiviral research. 

Atlanta, USA. May 21-25. 2017:70. 

7. Паньківська ЮБ, Білявська ЛО, Духно ЕО, Загородня СД. Антивірусна 

дія фтровмісних сполук нуклеозидної та ненуклеозидної природи. Матеріали 

VIII міжнародної конференції «Молодь і поступ в біології». Львів, Україна. 19-

21 квітня. 2016:244-245. 

8. Pankivska Yu, Biliavska L, Povnitsa O, Zagorodnya S. Comparative 

characteristics of infectious method of determination of adenovirus in cell culture. 

Abstracts of 8th International conference “Bioresources and viruses”. Kyiv, Ukraine. 

September 12-14. 2016:72-74. 

9. Pankivska Yu, Biliavska L, Dukhno E, Povnitsa O, Zagorodnya S. Cytotoxicity 

effect of fluoride compounds of heterocyclic origin. Abstracts of 8th International 

conference “Bioresources and viruses”. Kyiv, Ukraine. September 12-14. 2016:36-

37. 

10. Паньківська ЮБ, Білявська ЛО, Повниця ОЮ, Загородня СД, Загорний 

ММ, Жигоцький ОГ, Рагуля АВ. Противірусна активність наночастинок 

діоксиду титану. Матеріали ХV з’їзду Товариства мікробіологів України ім. 

С.М. Виноградського. Одеса, Україна. 11-15 вересня. 2017:324. 

11. Pankivska Yu, Biliavska L, Povnitsa O, Zagorodnya S. Antiadenovirus activity 

of new fluorine-containing polypeptides mimetics. Abstracts of 3rd International 

electronic conference on Medical Chemistry, Sciforum electronic conference series, 

November 1-30. 2017; 3. 

12. Biliavska L, Pankivska Yu, Povnitsa O, Zagorodnya S, Shermolovich Yu. 

Antiviral potential of fluotinated of thymidine. Abstracts of 31th International 

Conference on Antiviral Research. Porto, Portugal. June 11-15. 2018:87. 

13. Pankivska Yu, Zagorniy M, Biliavska L, Povnitsa O, Ragulya A, Zagorodnya 

S. Antiviral properties of titanium dioxide nanoparticles against human adenovirus 

serotype 5. Abstracts of 31th International Conference on Antiviral Research. Porto, 

Portugal. June 11-15. 2018:89. 



13 

 

 

14. Lozovski V, Rusinchuk N, Lysenko V, Lokshyn M, Gomeniuk Yu, Dorovskih 

A, Pankivska Yu, Povnitsa O, Zagorodnya S, Tertykh V, Bolbukh Yu. Near-Field 

Aspects of Antiviral Action of Complex Nanoparticles on Adenovirus. 38th 

International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). 2018; 

331-334. 

15. Pankivska Y, Biliavska L, Povnitsa O, Zagorniy M, Ragulya A, Zagorodnya S. 

Inactivation of adenoviruses using titanium dioxide nanoparticles. Abstracts of 

International research and practice conference Nanotechnology and nanomaterials 

(NANO-2018). August 27-30. 2018:419.  

16. Chaika M, Zaychenko O, Pankivska Yu, Zagorodnya S, Mukha Yu, Vityuk N. 

Use of gold nanoparticles of different sizes, as potential antiviral agents. Abstracts of 

Ukrainian conference with Inernational participation “Chemistry, Physics and 

Technology of surface”. Kyiv, Ukraine. May 15-17. 2019:45 

17. Biliavska L, Pankivska Yu, Povnitsa O, Zagorodnya S.Analysis of the 

relationship between the structure and biological activity of fluorinated compounds 

on models of human adeno- and herpesviruses. Abstracts of 9th International 

conference “Bioresources and viruses”. Kyiv, Ukraine. September 9-11. 2019:58. 



14 

 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ...................................................................... 17 

ВСТУП ........................................................................................................................ 18 

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ............................................................................ 24 

1.1. Загальна характеристика та таксономічне положення представників родини 

Adenoviridae ............................................................................................................... 24 

1.2. Молекулярно-біологічна характеристика аденовірусів ................................. 28 

1.4. Нанотехнології як засоби боротьби з вірусними інфекціями ........................ 39 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ....................................................................... 46 

2.1. Матеріали досліджень ........................................................................................ 46 

2.1.1. Культури клітин .............................................................................................. 46 

2.1.3. Досліджувані сполуки ..................................................................................... 46 

2.2. Методи досліджень ............................................................................................ 51 

2.2.1. Культивування культур клітин ...................................................................... 51 

2.2.2. Накопичення та очистка аденовірусу ............................................................ 51 

2.2.3. Визначення інфекційного титру аденовірусу ............................................... 52 

Цитоморфологічний метод ..................................................................................... 52 

Титрування вірусу методом бляшок ....................................................................... 53 

Титрування вірусу за цитопатичною дією (ЦПД) ................................................ 54 

Титрування вірусу колориметричним методом із використанням барвника МТТ

 ..................................................................................................................................... 55 

2.2.4. Визначення віруліцидної дії препаратів ....................................................... 55 

2.2.5. Схеми внесення речовин ................................................................................ 56 

2.2.6. Визначення цитотоксичності речовин з використанням МТТ ................... 58 

2.2.7. Визначення цитотоксичності речовин з використанням барвника 

нейтрального червоного ........................................................................................... 59 

2.2.8. Дослідження антивірусної дії сполук............................................................ 60 

2.2.8.1 Визначення антивірусної дії препаратів колориметричним методом ..... 60 



15 

 

 

2.2.8.2. Визначення інгібуючої активності препаратів за ступенем зниження 

інфекційного титру вірусу ........................................................................................ 60 

2.2.8.3. Визначення антивірусної дії речовин цитоморфологічним методом ..... 61 

2.2.8.4. Полімеразна ланцюгова реакція ................................................................. 62 

2.2.9. Дослідження клітинного циклу методом проточної цитофотометрії ........ 62 

2.2.10. Трансмісійна електронна мікроскопія ........................................................ 63 

2.2.11. Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) .................................... 63 

2.2.12. Cтатистична обробка результатів ................................................................ 64 

РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУНОЇ АКТИВНОСТІ 

ФТОРВМІСНИХ СПОЛУК ...................................................................................... 65 

3.1. Підбір оптимального методу для встановлення титру аденовірусу ............. 65 

3.2. Дослідження цитотоксичної дії фторвмісних сполук .................................... 69 

3.3. Дослідження антивірусної дії фторвмісних речовин ..................................... 74 

РОЗДІЛ 4 ВИВЧЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНОЇ АКТИВНОСТІ 

НАНОЧАСТИНОК ................................................................................................... 82 

4.1. Дослідження цитотоксичності та антивірусної активності наночастинок 

золота .......................................................................................................................... 82 

4.2 Дослідження цитотоксичності та антиаденовірусної активності 

наночастинок діоксиду титану та їх фотокаталітичних властивостей ................ 90 

РОЗДІЛ 5 ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ ФЛАВАНОЇДІВ ............................. 97 

5.1. Визначення цитотоксичної дії речовин Неофлазиду, БАРП та БАР СА...... 97 

5.2. Дослідження віруліцидної дії речовин Неофлазиду, БАРП та БАР СА 

відносно аденовірусу людини. ............................................................................... 100 

5.3. Дослідження антиаденовірусної активності речовин Неофлазид, БАРП та 

БАР СА ..................................................................................................................... 103 

5.4. Дослідження цитотоксичної дії екстрактів рослин ...................................... 116 

5.5. Дослідження антивірусної активності препаратів витяжок рослин ........... 117 



16 

 

 

5.6. Дослідження екстрактів подорожника та малини із застосуванням ВЕРХ.

 ................................................................................................................................... 121 

РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ................................ 127 

ВИСНОВКИ ............................................................................................................. 141 

Список літератури ................................................................................................... 143 

ДОДАТОК А ............................................................................................................ 159 

 



17 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

HAdV – аденовірус людини  

NP – наночастка 

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини  

ВУО – включення утворююча одиниця - кількість вірусу, що викликає 

утворення 1 включення в культурі клітин (ВУО/мл, ВУО/кл) 

БУО – бляшко утворююча одиниця - кількість вірусу, що викликає утворення 1 

бляшки в культурі клітин (БУО/мл, БУО/кл) 

CC50 – цитотоксична концентрація сполуки, що пригнічує ріст клітин на 50 % 

EC50 – ефективна концентрація сполуки, що на 50 % інгібує репродукцію вірусу 

SI – індекс селективності (відношення цитотоксичної концентрації сполуки до 

її ефективної концентрації) 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

мРНК – матрична рибонуклеїнова кислота 

ЦПЕ – цитопатичний ефект 

ФСБ – фосфатно-сольовий буфер 

МТТ – 3-(4-5 диметилтриазол-2-іл)-2,5-дифенілтетразоліум бромід 

PI – пропідіум йодид  

ПЛР – полімеразно ланцюгова реакція 

ТЕМ – трансмісійна електронна мікроскопія  

ЕТС – ембріональна сироватка теляти 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Аденовіруси мають широкий спектр патогенності. 

Вони здатні викликати респіраторні, урогенітальні захворювання, 

гастроентерити та захворювання очей. Аденовіруси входять до переліку 

найбільш поширених і погано контрольованих інфекцій людини, оскільки вони 

здатні персистувати в організмі людини довічно після первинного зараження в 

лімфоїдній тканині, викликати ураження внутрішніх органів, 

лімфопроліферативні захворювання. Реактивація даних вірусів відбувається як 

в періоди пригнічення імунної системи внаслідок використання 

імуносупресивних препаратів, так і при її активації, внаслідок розвитку 

запальних процесів чи на фоні інших захворювань. 

Надзвичайно тяжкі наслідки генералізованої форми аденовірусної інфекції, 

яка розвивається у пацієнтів при імуносупресивній терапії після трансплантації 

органів, при ВІЛ-інфекції і часто завершуються летально, а у реципієнтів після 

пересадки кісткового мозку смертність сягає 60 % [7]. З іншого боку, 

аденовіруси самі виступають імунодепресантами та впливають на 

функціональний стан імунних клітин [9]. Вони здатні тривалий час знаходитися 

в латентному стані в лімфоїдних тканинах, чинити імунодепресивну дію та 

реактивуватись під впливом різних факторів. 

У зв’язку з їх стійкістю до хімічних та фізичних факторів аденовіруси все 

частіше виявляються в оточуючому середовищі: у грунті, проточній, стоячій та 

стічних водах, тому населенню доводиться все частіше зустрічатися зі 

збудниками аденовірусної інфекції у повсякденному житті.  

Найбільша кількість відомих антивірусних сполук виявлена серед 

аномальних нуклеозидів, оскільки вони здатні конкурувати з природніми 

нуклеотидами під час процесу синтезу вірусного геному, в свою чергу 

пригнічуючи його, а введення молекули фтору в їх структуру може впливати не 

тільки на її фармакокінетику, але і на розподіл в тканинах, швидкість 
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метаболізму фторованого аналога. Наночастинки різних металів, а особливо 

наночастинки металів, зараз знаходяться на піку світового інтересу та 

досліджень. Незважаючи на достатньо короткий проміжок часу від початку 

досліджень їх антивірусних властивостей, вже є дані щодо ефективного 

пригнічення різних вірусів. Сполуки природного походження, отримані з 

рослин також не втрачають зацікавлення з боку наукової спільноти, оскільки 

такі препарати легко отримати шляхом екстракції з рослини та є чисельні 

наукові публікації, які підтверджують їх антивірусні властивості. Оскільки, 

серед даних класів сполук виявлено вже достатньо велику кількість 

антивірусних сполук, а для лікування аденовірусних інфекцій специфічний 

препарат відсутній, тому пошук чи розробка ефективного засобу серед сполук 

як природного так і хімічного походження є вкрай важливою та актуальною 

проблемою [1, 2].  

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

відповідає основному плану науково-дослідних робіт відділу репродукції 

вірусів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 

(ІМВ НАНУ). Її виконано в рамках бюджетної тематики «Особливості 

репродукції ДНК-вмісних вірусів людини за впливу потенційних противірусних 

речовин» за 2015 – 2019 роки, № держреєстрації 0115U004127; цільової 

комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України 

«Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного 

виробництва» разом з Інститутом органічної хімії НАН України «Дослідження 

біологічної активності фторвмісних нуклеозидних та нуклеотидних сполук» за 

2013 – 2016 роки, № держреєстрації 0115U004126. 

Мета та завдання досліджень. Охарактеризувати антивірусну дію 

речовин різного походження на етапи репродукції аденовірусу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні завдання: 

1. Провести аналіз життєздатності клітин за дії речовин різного походження та 

відібрати перспективні сполуки для дослідження антивірусної дії. 



20 

 

 

2. Перевірити антивірусну активність фторвмісних сполук нуклеозидного та 

ненуклеозидного походження in vitro. 

3. Визначити віруліцидну та антивірусну дію наночастинок золота та діоксиду 

титану відносно аденовірусу 5 серотипу. 

4. Вивчити особливості репродукції аденовірусів різних серотипів за дії 

препаратів та екстрактів на основі рослинних компонентів. 

5. Виявити епапи вірусної репродукції, на які впливають сполуки з 

антиаденовірусною активністю. 

Об’єкти дослідження – антивірусна активність сполук природного та 

синтетичного походження in vitro. 

Предмет дослідження – аденовірус людини 3, 5, 7 серотипу, епітеліальні 

лінії клітин людини та тварин; антивірусні препарати: ганцикловір, рибавірин 

та новосинтезовані сполуки хімічного та природного походження. 

Методи дослідження – вірусологічні (культивування вірусів, визначення 

інфекційних титрів вірусів, аналіз цитотоксичної та антивірусної активності 

препаратів на моделі аденовірусної інфекції in vitro), молекулярно-біологічні 

(визначення вірусного навантаження методом полімеразної ланцюгової реакції, 

дослідження експресії вірусних геномів за допомогою методу проточної 

цитофлуорометрії, високоефективна рідинна хроматографія), електронно-

мікроскопічні (дослідження морфології накопиченого вірусного матералу та 

наночастинок), методи статистичної обробки даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлена 

антиаденовірусна активність новосинтезованих фторвмісних сполук 

нуклеозидного (похідних триазолів та урацилів) та ненуклеозидного 

походження (похідних амінокислот). Показано, що сполуки на основі триазолів 

G29 (2-(3-хлортетрагідрофуран-2-іл)-4-тозил-5-(перфторпропіл)-1,2,3-триазол) 

та похідні амінокислот 10S-23 (натрій (2,2,2-трифторпропантіоіл)-L-

фенілаланінат) ефективно пригнічують репродукцію аденовірусу 5 серотипу. 
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Отримані нові дані щодо біологічних властивостей наночастинок золота та 

наночастинок діоксиду титану, отриманих за оригінальною авторською 

методикою, на моделі аденовірусної інфекції. Антивірусна дія наночастинок 

золота та діоксиду титану може здійснюватися як через безпосередній контакт з 

вірусом до потрапляння в клітину, що підтверджено вираженою віруліцидною 

дією у наночастинок, так і через вплив на розвиток вірусної інфекції у клітині, 

що також підтверджено наявністю прямої антивірусної дії. Вперше отримано 

нові дані щодо фотокаталітичної активності наночастинок діоксиду титану при 

вірусній інфекції. 

Вперше експериментально обґрунтована антиаденовірусна дія препарату 

Неофлазид на моделі аденовірусу 5 серотипу. Показано, що в основі його 

противірусних властивостей лежить безпосередній вплив на формування 

новосинтезованого вірусного потомства de novo зі зниженням титру вірусу на 

97 – 100 %. 

Отримано нові наукові дані щодо здатності речовин з екстрактів 

подорожника та малини проявляти антиаденовірусну активность та 

встановлено особливості їх біологічної активності відносно різних серотипів 

аденовірусу. 

Виходячи з результатів біологічної активності сполук, а саме, 

встановлених показників цитотоксичності, біодоступністі та противірусної 

активності, визначено найбільш перспективні новосинтезовані оригінальні 

сполуки, що дозволяє стверджувати про виявлення нового класу ефективних 

противірусних препаратів. 

В результаті проведених досліджень визначено ряд речовин, які мають як  

полівалентну, так і моноспецифічну дію відносно аденовірусів людини і 

можуть бути прототипами нових етіотропних лікарських препаратів, 

ефективних проти аденовірусу людини. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 

роботи створюють основу для вивчення особливостей механізмів антивірусної 
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дії досліджуваних сполук різної природи; розуміння взаємодії між клітиною, 

вірусом та антивірусним препаратом на моделі аденовірусної інфекції. 

Отримані дані свідчать про те, що пошук ефективної антиаденовірусної 

сполуки не потрібно зосереджувати лише на одному класі сполук. Отримані 

результати можуть бути корисними для створення в майбутньому 

комбінованого препарату на основі сполук різної природи для покращення 

ефективності їх антивірусної активності (за рахунок множинного механізму 

дії). 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації результати 

досліджень одержані авторкою особисто або за її безпосередньої участі. 

Автором самостійно здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури за 

обраною темою, визначено мету та задачі роботи. Самостійно проведено 

основні дослідження і представлено в дисертаційній роботі експериментальні 

дані, здійснено аналіз результатів, їх статистичну обробку, узагальнення та 

сформульовано основні положення і висновки, підготовлено до друку 

публікації за матеріалами одержаних результатів.  

Дослідження цитотоксичної та антивірусної дії сполук проведено спільно 

зі співробітниками відділу репродукції вірусів Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (ІМВ НАНУ): н.с., к.б.н. 

Повницею О.Ю., н.с., к.б.н. Білявською Л.О. Спільно із співробітником відділу 

фізіології промислових мікроорганізмів ІМВ НАНУ с.н.с., к.б.н. Зеленою Л.Б. 

та співробітником відділу репродукції вірусів м.н.с., к.б.н. Науменко К.С. 

визначено рівні накопичення ДНК вірусів із застосуванням полімеразної 

ланцюгової реакції..  

Електронно-мікроскопічні дослідження наночастинок та вірусного 

матеріалу проведено спільно із співробітником лабораторії біологічних 

полімерних сполук ІМВ НАН України к.б.н., м.н.с. Харчуком М.С. 

Аналіз результатів досліджень, їх узагальнення, інтерпретацію, 

формулювання основних положень та висновків, підготовку публікацій за 
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результатами досліджень проведено спільно з науковим керівником, зав. 

відділу репродукції вірусів, к.б.н., старшим дослідником С.Д. Загородньою. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

представлено на науково-практичних конференціях та з’їздах: 29th International 

Conference on Antiviral Research (La Jolla, USA, 2016 р.); 30th International 

Conference on Antiviral Research (Atlanta, USA, 2017 р.); 31th International 

Conference on Antiviral Research (Porto, Portugal, 2018 p.); VIІІ Міжнародній 

науковій конференції «Біоресурси та віруси» (Київ, Україна, 2016 р.); XІІ 

Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ в 

біології» (Львів, Україна, 2016 р.); XV з’їзді Товариства мікробіологів України 

ім. С.М. Виноградського (Одеса, Україна, 2017 р.); 3nd International Electronic 

Conference on Medicinal Chemistry (ECMC-3, 2-27 листопада 2017 р.); 

International, biological, agricurtural and life science congress. (Lviv, Ukraine, 2019 

р.); Ukrainian conference with Inernational participation “Chemistry, Physics and 

Technology of surface” (Kyiv, Ukraine, 2019 p.); International research and practice 

conference Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2018, Kyiv, Ukraine); IX 

Міжнародній науковій конференції «Біоресурси та віруси» (Київ, Україна, 2019 

р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, 

серед яких 5 статей у фахових виданнях, що входять до бази даних Google 

Scholar, 3 – до бази даних SCOPUS (2 з яких – в іноземних виданнях) та 12 тез 

доповідей. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 161 

сторінці комп’ютерного тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів, розділів власних досліджень, узагальнення 

отриманих результатів, висновків, списку використаної літератури, що охоплює 

152 джерела. Фактичний матеріал подано у вигляді 14 таблиць та 42 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Загальна характеристика та таксономічне положення представників 

родини Adenoviridae 

Аденовіруси об’єднані у родину Adenoviridae, яка включає в себе велику 

групу збудників, що здатні викликати різні захворювання: кератокон’юктивні 

лихоманки, фарингіти, тонзиліти, отити, гепатити, міокардити та викликати 

пневмонії. Як правило, для аденовірусів характерним є повітряно-крапельний 

шлях передачі, але вони також можуть передаватись через воду та предмети 

побуту. Віруси стійкі до факторів зовнішнього середовища, зберігають свою 

активність при рН 5,0 – 9,0 та температури до 50⁰С. При 4⁰С вони можуть 

зберігатися протягом 90 днів, стійкі до дії хлороформу, ефіру та інших 

розчинників, так як не містять у своєму складі ліпідів [1]. Аденовіруси здатні до 

довгого персистування в організмі, що може бути причиною періодичних 

спалахів захворювання, а також алергічних проявів. У хворих з 

імунодифіцитами аденовіруси можуть викликати генералізовані форми 

інфекції, які часто закінчуються летально [2]. 

Аденовіруси виділені від людини, більшості видів плацентарних ссавців, 

сумчастих, птахів і холоднокровних земноводних. Вивчення аденовірусних 

хвороб почалось задовго до виділення самих збудників. Аденовірус людини був 

відкритий у 1953 році при дослідженні первинної тканинної культури, яку 

отримали з видалених аденоїдів і мигдалин у дітей. На первинно-

трипсинізованих клітинах цих органів спостерігались прогресуючі 

цитодеструктивні зміни. Пізніше було доведено, що викликає ці зміни 

цитопатогенний агент – вірус. З часом цей вірус почали виділяти і з інших 

органів, тому і називали його по-різному, але зазвичай назва відображала або 

тканини, або ж симптоми хвороби, що спричинював даний вірус. Так були 

запропоновані терміни AD-агент (Adenoid degeneration), ARD-агент (acute 

respiratory disease), RI-агент (respiratory illness). У 1956 році було прийнято 

рішення назвати виділені агенти аденовірусами, тому що вперше вони були 
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виділені саме з аденоїдів. Аденовіруси було розділено на окремі серологічні 

типи. Класифікація вірусів базується на фундаментальних властивостях 

віріонів: характеристика нуклеїнової кислоти, морфологія, антигенні та 

патогенні властивості вірусу [1]. 

Перша спроба класифікації аденовірусів людини була запропонована L. 

Rosen в 1960 році і заснована на здатності окремих серотипів частково або 

повністю аглютинувати еритроцити щурів і макак-резусів [3]. У подальших 

дослідах було доведено, що за здатністю аглютинувати еритроцити різних видів 

аденовіруси поділяються на 3 підроди. Віруси підгрупи А аглютинують 

еритроцити макаки-резус (типи 3, 7, 11, 14, 16, 20, 25, 28); підгрупи В – 

аглютинують тільки еритроцити щурів ( типи 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 

27, 29, 30). Віруси підгрупи С (1, 2, 4, 5, 6) майже не вступають в реакцію 

гемаглютинації з еритроцитами щурів, а з еритроцитами мавп взагалі не 

вступають у реакцію. А аденовіруси 12, 18, 31 типів не проявляють 

гемаглютинуючих властивостей. Інший підхід до класифікації аденовірусів, 

який був запропонований M. Pina, M. Green у 1965 році, базувався на 

порівняльному вивченні вмісту гуаніну і цитозину в ДНК аденовірусу людини 

[4]. За цією ознакою віруси розділили на 3 групи: з низьким вмістом ГЦ (48 – 49 

%), середнім (50 – 52 %) і високим (57 – 60 %). Для поділу на підроди, 

використовують і інші властивості аденовірусів, такі як онкогенність (особливо 

для класифікації аденовірусів людини). На основі цієї ознаки виділяють: 

високоонкогенні (А), слабкоонкогенні (В) і неонкогенні віруси (С). У наш час з 

використанням молекулярно-біологічних методів класифікація вірусів була 

деталізована і вдосконалена. Родина Adenoviridae складається з чотирьох родів: 

Mastadenovirus (аденовіруси ссавців), Ataadenovirus (геном представників цього 

роду насичений АТ-парами нуклеотидів), Aviadenovirus (аденовіруси птахів), 

Siadenovirus (геном представників даного роду містить ген сіалідази). Відомо 6 

підродів аденовірусів людини (від А до G) за генотипом, в яких описано вже 

більше 90 серотипів [5]. Групові приналежності залежать від наступних 
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наведених нижче характеристик: філогенетична відстань, організація геному, 

нуклеотидний склад, здатність до рекомбінації, онкогенність у гризунів, 

діапазон господарів. Аденовіруси людини, які відносяться до різних підродів, 

характеризуються різним ступенем патогенності, перебігом інфекційного 

процесу, також при культивуванні в культурах тканин відрізняються циклом 

репродукції, можуть як викликати, так і не викликати деструкцію клітин. 

Наприклад, аденовіруси підроду В (серотипи 3, 7, 14, 21, 34, 35), підроду С 

(серотипи 1, 2) і підроду Е (серотип 4) викликають гостру інфекцію органів 

дихання і очей (бронхіт, пневмонія, кон’юктивіт). Аденовірус 8 серотипу 

уражує рогівку – викликає кератокон’юктивіт. Аденовіруси підроду С 

(серотипи 1, 2, 5, 6), викликаючи гостре інфекційне захворювання, мають 

здатність персистувати в лімфоїдній тканині мигдалин глоткового кільця, а 

також в лімфоїдних утворах кишечника. Довготривала циркуляція аденовірусів 

в організмі є причиною періодичних клінічних загострень захворювання 

інфекційно-алергічного стану у вигляді алергічних аденоїдитів, астматичних 

бронхітів і лоринготрахеїтів. Аденовіруси серотипу 7, 11, 21, 34, 35 (підрід В); 

1,2,3 (підрід С); 31 (підрід А) відіграють основну роль у розвитку тяжких форм 

пневмонії, бронхітів у хворих з хронічними захворюваннями та 

імунодефіцитним станом, в тому числі і у інфікованих вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ). Кашлюкоподібний синдром у дітей раннього віку викликає 5 

серотип аденовірусу, гострий геморагічний синдром – 11 [6]. Для аденовірусної 

інфекції є характерним повільний розвиток епідеміологічного процесу. 

Епідемічні серотипи відносять до підроду В, а латентні до підроду С [7]. 

Раніше аденовіруси були ідентифіковані, охарактеризовані та класифіковані 

за реакцією нейтралізації та інгібуванням гемаглютинації, але останнім часом 

геномний та біоінформатичний аналіз цілого вірусного геному витіснили 

серологічні методи для класифікування нових вірусів. За допомогою 

серологічних методів було ідентифіковано 51 серотип аденовірусів. 

Гіперваріабельні петлі білка гексону (L1 і L2) утворюють епітоп, що є 
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основною детермінантою серологічної реактивності, в той час як білок фібрили 

відповідає за типуванням по гальмуванню гемаглютинації та є основним 

чинником, що визначає тропізм [8].  

Перший аденовірус, що було визначено за допомогою генетичного аналізу 

отримав хронологічний номер 52. Оскільки вже згодом було визначено нові 

аденовіруси з використанням аналізу геномних даних, було прийнято рішення 

про заміну терміну «серотип» на «тип», та було встановлено критерії для 

виявлення нових типів [9]. 

Загальноприйнятою вважається думка, про те, що інформація про 

послідовність (сіквенс) ДНК повинна бути використана для типування 

аденовірусів, але було представлено різні точки зору з приводу необхідного 

обсягу секвенування та майбутньої ролі серологічних методів. Окремі вчені 

притримуються позиції, що визначення типу має ґрунтуватися на послідовності 

основного білка капсиду - гексону, як основного ідентифікуючого елемента, і 

що тільки штами, що несуть нові гени гексону слід вважати кандидатами до 

нових типів, оскільки гексон містить головиний нейтралізуючий епітоп, що 

часто виступає мішенню для молекулярної діагностики. Визначення природних 

чи модифікованих рекомбінантних аденовірусів повинне включати в себе 

ідентифікацію гену гексону (Н), а також гену фібрили (F) [10]. Ці аналізи мають 

замінити результати серологічних досліджень, оскільки опубліковані дані 

підтверджують сильну кореляцію. Завдяки можливостям нових генетичних та 

біоінформатичних інструментів відбулося зрушення парадигми у визначенні та 

іменуванні аденовірусів. Серологічні детермінанти становлять лише від 5 до 6 

% вірусного геному, і тому навряд чи можна вважати їх достатніми для повної 

характеристики нового аденовірусу [2]. Проте серологічні аналізи слід 

продовжувати використовувати в якості додаткового критерію з метою 

дотримання діючих правил Міжнародного комітету з таксономії вірусів (ICTV).  
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1.2. Молекулярно-біологічна характеристика аденовірусів  

Аденовіруси – прості ДНК-вмістні віруси, не мають суперкапсидної 

оболонки. Геном представлений дволанцюговою лінійною ДНК завдовжки 35 

т.п.н. [11]. ДНК містить термінальні інвертовані повтори довжиною 100-140 

нуклеотидних пар, за рахунок яких утворюються кільцеві молекули. На 5′-

кінцях обох ланцюгів ДНК знаходиться ковалентно зв’язаний із залишком 

дезоксицитилової кислоти термінальний білок, який необхідний для реплікації 

ДНК – його видалення призводить до значного зниження інфекційності. 

Віріони містять ДНК і білки. Нуклеїнова кислота складає 12-13 % від сухої 

маси, білки 86-88 % з молекулярною масою від 7*103 до 110*103 кДа. Спектр 

віріонних білків представлений більш ніж 20 мажорними та мінорними 

білками, серед яких є глікопротеїни у складі відростків, капсидні білки – 60 %, 

внутрішні білки 12-20 %. До складу віріонів не входять ліпіди. Плавуча густина 

в хлориді цезію складає 1,328-1,340 г/мл, коєфіцієнт седиментації 560-800 S 

[12]. Характерною особливістю представників даної родини є наявність у 

віріона ікосаідричної форми капсиду діаметром 70-90 нм, що містить більше 10 

структурних білків, частина з яких формує капсид віріону (ІІ, ІІІ, ІІІа, IV, VI, 

VIII, IX), а деякі знаходяться в середині капсиду (V, VII, TP). Капсид 

складається з 252 капсомерів з діаметром 7-9 нм [13]. З них 240 капсомерів 

утворюють 20 рівносторонніх трикутників, кожний має шість сусідніх 

капсомерів і тому називається гексоном [14]. Гексон побудований із 3-6 

молекул білку ІІ, який складає близько 50 % від всіх білків віріону [15]. Група із 

9 гексонів зв’язана з двома додатковими мінорними білками (VIII і IX). На 12 

вершинах ікосаедра є булавовидні виступи довжиною від 8 до 30 нм з голівкою 

на кінці величиною 4 нм (рис. 1.1) [16]. 
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Рис. 1.1. Схематичне зображення віріону аденовірусу 

(http://istudy.pk/adenovirus-vectors-gene-therapy/). 

Булавовидні виступи відходять від вершини 12 капсомерів, які мають 5 

розташованих поряд. Ці капсомери разом з виступами називають пентонами, 

капсомери – основою пентонів, нитки – відростками чи фібрами. Всередині 

капсиду знаходиться серцевина діаметром 66 нм, яка являє собою структуру з 

12 петель. Вершини петель співпадають з вершинами капсиду, і на зрізі віріону 

серцевина формує фігуру, яка подібна на квітку, петлі утворені 

дезоксирибонуклеотидом, з якого побудована ДНК, а також асоційованим з ним 

білком VII. Другий внутрішній білок V знаходиться на зовнішній поверхні 

петель, у серцевині також локалізуються білки VI і Х [17]. 

У віріоні нараховують 7 різних антигенних структур, які відрізняються за 

розміщенням. Як основні виділяють А, В, С. Загальним групоспецифічним 

антигеном для аденовірусів роду Mastadenovirus є антиген гексону А. У його 

складі є 2 реактивні групи. Одна з них призводить до утворення 

групоспецифічних антитіл, які можуть бути визначені в реакції зв’язування 

комплемента. Друга відповідальна за формування типоспецифічних антитіл, які 

визначаються в реакції нейтралізації. Антиген пентону (В-антиген) – токсичний 

http://istudy.pk/adenovirus-vectors-gene-therapy/
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антиген, він інгібує дію інтерферону та підвищує важкість асоційованих 

респіраторних інфекцій. Антиген фібрил (С-антиген) – типоспецифічний, 

сприяє адсорбції аденовірусів на еритроцитах мавпи або щура і обумовлює їх 

аглютинацію. Крім поверхневих, також є внутрішні антигени білкової природи, 

які оточують ДНК і приймають участь в інтеграції геному аденовірусу.  

Взаємодія вірусу з клітиною починається з процесу адсорбції. Цей процес 

можливий за наявності відповідних рецепторів на поверхні клітини і субстанцій 

на поверхні вірусу, які б розпізнавали ці рецептори [18]. Перші спроби очистки 

рецептору аденовірусу, показали, що він належить до глікопротеїнів і 

складається з декількох субодиниць. Далі було встановлено, що існує два типи 

рецепторів по спорідненості до аденовірусу: рецептор з високим степенем 

афінності та рецептор з низьким ступенем афінності [19]. Такий рецептор може 

зв’язувати вірус Коксакі і тому він був названий CAR-рецептор (coxsackie and 

adenovirus receptor) [20]. Прикріплення відростку до рецептора на клітині-

хазяїні супроводжується взаємодією основи пентону з клітинним інтегрином, 

що сприяє рецепторній опосередкованій інтерналізації. Вірус інтерналізується в 

ендосоми вкриті клатрином, високий рН ендосоми допомагає у «роздяганні» 

вірусу. Далі відбувається транспортування вірусної ДНК в ядро. Вірусний 

нуклеокапсид транспортується від цитозолю до ядра за допомогою 

мікротрубочок [21]. Наступним кроком є перший етап вірусної реплікації, що 

відбувається до початку синтезу вірусної ДНК. Це підготовча фаза, за якої 

відбувається транскрипція вірусної ДНК з мРНК (ранній транскрипт). Ранній 

транскрипт зазнає трансляції з утворенням 20 різних ранніх білків. Ці ранні 

білки індукують вхід клітин в S-фазу клітинного циклу, що створює сприятливі 

для реплікації вірусів умови. Реплікація вірусних ДНК відбувається 

безпосередньо в ядрі. Вірускодований білок на 5'-кінці ДНК-ланцюга вірусу 

виступає в ролі праймера для початку синтезу вірусної ДНК. Пізній етап 

реплікації починається одночасно з синтезом вірусної ДНК [22].  
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Великий єдиний первинний транскрипт синтезується з ДНК вірусу, яка 

сплайсована на 18 фрагментів, кожен фрагмент діє як мРНК і транспортується 

до цитоплазми. Морфогенез аденовірусу також відбувається всередині ядра. 

Потім вірусна ДНК упаковується у попередньо сформований капсид, 

утворюючи зрілу вірусну частку, яка є стабільною, інфекційною та стійкою до 

нуклеазних ферментів клітини-хазяїна. За аденовірусної інфекції відбувається 

лізис клітини-хазяїна [11]. 

Проникаючи до клітини, аденовірус вступає з нею у складні 

взаємовідносини. Виникає нова система “вірус-клітина”, функціональна 

організація якої визначається взаємодією вірусного і клітинного геномів. Між 

аденовірусами і клітинами, які вони інфікують можуть виникати різноманітні 

форми вірус-клітинних взаємодій, які визначаються в основному типом клітин. 

Для накопичення і виділення вірусу зазвичай використовуються чутливі до 

вірусу клітини, які називаються пермісивними. У випадку, якщо інфікуються 

малочутливі культури клітин аденовірус продукується або в дуже низьких 

титрах, або ж спостерігається персистентна інфекція. Зміни в таких клітинах 

можуть не проявлятися морфологічно, але призводять до інтеграції і 

функціонування аденовірусного геному в інтегрованому стані. Літична 

інфекція може бути зумовлена двома факторами: по-перше, цитотоксичним, 

який спричинює раннє округлення, збільшення і склеювання клітин без змін 

морфології ядер; по-друге – інфекційним, який супроводжується синтезом 

інфекційного вірусу, який викликає на більш пізніх стадіях розвиток 

цитопатичних змін у вигляді внутрішньоядерних включень [23]. Ранню 

цитопатичну дію зумовлює один з капсидних білків аденовірусу – основа 

пентону. Цитопатична дія розвивається на ранніх етапах інфекційного процесу 

до появи синтезованого вірусу de novo, може бути викликана білком віріонів, 

які інфікували клітину, або розчиненим білком з більшою інфікуючою дозою 

[24]. Показано, що антиген відростку аденовірусу інгібує репродукцію 

аденовірусів, вірусу вісповакцини і поліовірусу, що, вірогідно, обумовлено 
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дією на синтез РНК, ДНК і клітинних білків. Це загальне пригнічення як 

вірусної, так і клітинної активності не являється специфічним [25]. 

Відомо, що визначна роль у розвитку ЦПД при аденовірусній інфекції 

належить мікротрубочкам і лізосомам. Зроблено припущення, що 

мікротрубочки беруть участь у розвитку ранньої ЦПД. Ранні білки 

аденовірусів, взаємодіючи з ними, інгібують утворення їх паракристалів, що 

виражається у стисненні цитоплазми і округленні клітин. Активація лізосом, 

руйнування їх і звільнення ряду ферментів є одним з механізмів ЦПД 

аденовірусів і проявляється на пізніх стадіях їх репродукції [11]. 

  Синтез білка аденовірусу відбувається в цитоплазмі клітини, після чого 

білок транспортується в ядро, де й накопичується у вигляді внутрішньоядерних 

включень. Характерною особливістю репродукції аденовірусу є утворення в 

ядрах клітин специфічних ДНК-вмісних вірусних включень, які можна виявити 

за допомогою світлової та люмінісцентної мікроскопії. З утворенням включень 

пов'язаний перерозподіл хроматину, який розміщується поблизу ядерної 

мембрани, ядра збільшуються і змінюється їх форма. Методом електронної 

мікроскопії виявлені зміни органел клітини – ядерця спочатку збільшуються і 

вакуолізуються, а потім зменшуються і ущільнюються. Змінюються розмір і 

форма ядер, відбувається конденсація, а потім маргінація хроматину, 

спостерігаються дегенеративні зміни цитоплазми. Кількість рибосом 

зменшується, мітохондрії набухають і втрачають внутрішню структуру, 

з'являються гранули ліпідів, цитоплазма вакуолізується. Для ЦПД аденовірусу 

характерне збільшення і заокруглення клітин, підвищення їхнього 

променезаломлення, утворення гроноподібних агрегатів і відшарування від 

скла без руйнування. Клітинний моношар може приймати вигляд сіточки і 

розтягуватись петлями. Незважаючи на присутність загальних ознак в розвитку 

цитопатичних змін в інфікованих HAdV клітинах, відмічені деякі 

типоспецифічні особливості цього процесу [24, 25]. Найбільш ефективно 

аденовіруси репродукуються в культурі клітин організму природних 
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господарів, викликаючи описані цитопатичні зміни. Аденовіруси людини добре 

репродукуються і викликають характерний цитопатичний ефект, який 

властивий типу, в перещеплюваних лініях епітеліальних клітин людини – HeLa, 

Hep-2, HEK 293 і в первинній культурі клітин, які отримані з органів ембріону 

людини. Описана репродукція аденовірусу людини в диплоїдних фібробластах 

людини, в культурі клітин приматів, мурчаків, кроликів, котів, ембріону ВРХ і 

перещеплюваних клітинах нирок африканської зеленої мавпи [11]. Чутливість 

культури клітин до аденовірусу визначається не тільки походженням клітин, 

але і їхнім віком, складом поживного середовища, якістю сироватки, наявністю 

в останніх термостабільних інгібіторів. Час появи ЦПЕ залежить від інфікуючої 

дози вірусу, існує лінійна залежність між розведенням вірусу і часом появи 

цитопатичних змін [24]. 

 

1.3. Речовини що проявляють антиаденовірусну активність та механізми їх 

дії. 

Мішенню антивірусної дії лікарських засобів можуть бути такі етапи 

репродукції аденовірусів: 

 адсорбція віріону на мембрані клітини; 

 транспорт вірусної ДНК в ядро клітини; 

 реплікація вірусної ДНК; 

 функціонування вірусної ДНК-полімерази. ДНК-полімераза кодується 

вірусним геномом і структурно відрізняється від полімерази людини, але і та, і 

інша використовують як субстрат нуклеозиди і реплікативний процес іде за тим 

самим механізмом. 

 рання та пізня транскрипція і трансляція вірусної нуклеїнової кислоти; 

 глікозилювання білків; 

 постранскрипційні модифікації мРНК (утворення сар-структур, 

метилювання); 
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 фосфорилювання структурного білка ІІІа, який контролює роздягання 

віріону протеїнкіназою, яка асоційована з вірусною часточкою [26]. 

На жаль, у аденовірусів не знайдено ферментів, які приймають участь у 

метаболізмі нуклеозидів (тимідинкіназа), тому вони не можуть бути 

використані як мішень для хіміотерапевтичних засобів. 

Вивчення хімії фторованих цукрів та нуклеозидів стало основою для 

розробки ряду перспективних хіміотерапевтичних препаратів з 

протипухлинною та антивірусною дією. На основі пуринових та піримідинових 

нуклеотидних аналогів, фторованих в гетероциклі молекул, розроблено ряд 

препаратів нового покоління з антираковим ефектом. Так, флударабін фосфат – 

ефективна протипухлинна сполука для лікування гострого лімфоцитарного 

лейкозу, хронічного лімфолейкозу та неходжкінських лімфом. Надзвичайно 

важливим досягненням сучасної медичної хімії став синтез та введення в 

клінічну практику аналогу 5-фторурацилу – капцитабіна, що зараз широко 

використовується при лікуванні злоякісних утворень різних органів. Також 

відомо, що 3’-дезокси-3’-фтор–D-дезоксирибонуклеозиди виступають 

інгібіторами ряду ДНК - та РНК-вмісних вірусів, наприклад, 3’-дезокси-3’-

фтораденозин пригнічує реплікацію таких РНК-вмісних вірусів як поліо, 

Коксакі, Сіндбіс, та ДНК-вмісного вірусу – віспи корів. Деякі піримідинові 

рибонуклеозиди мають антивірусну дію відносно вірусу герпесу простого, а 2’-

дезокси-2’-фторцитидин є сильним та селективним інгібітором РНК полімерази 

вірусу гепатиту С (ВГС) [27, 28]. Найбільша кількість препаратів, які 

застосовуються в медичній практиці – нуклеозиди з різноманітними 

модифікаціями у їх структурі [29-32]. Наявність атому фтору в молекулі 

нуклеозиду призводить до зміни хімічних, фізичних та біологічних 

властивостей нуклеозиду [28, 31, 33]. Є вже достатня кількість препаратів 

(фторвмісних нуклеозидів), що застосовуються для лікування захворювань 

спричинених такими вірусами як вірус Коксакі, поліовірус, ВГС та ВІЛ [34, 35]. 

Тому подальший прогрес в цьому напрямку пов'язаний з синтезом нових 
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фторвмісних сполук та більш глибоким розумінням молекулярних механізмів їх 

дії. 

Механізм дії аналогів нуклеозидів полягає в тому, що вони мімікрують з 

монофосфатними формами нуклеотидів, і можуть проходити через клітинну 

мембрану та вибірково діють на вірусну ДНК-полімеразу [28]. На основі двох з 

них – рибавірину і цидофовіру були створені антивірусні лікарські препарати, 

які проявляють дію проти багатьох вірусів, в тому числі і аденовірусів. 

Рибавірин фосфорилюється клітинними ферментами у трифосфат і виявляє 

декілька механізмів дії. Було зроблене припущення, що антиаденовірусний 

механізм дії рибавірину пов’язаний з порушенням утворення функціонально 

повноцінних вірусних білків і дозрівання вірусних часточок, яке обумовлене 

включенням препарату в «сар»-структуру мРНК замість кінцевого 

метилгуанозину [36]. 

Антиаденовірусна активність цидофовіру обумовлена інгібуванням вірусної 

ДНК-полімерази. Найбільша ефективність досягається у випадку початку 

лікування на ранніх стадіях розвитку захворювання. Найгірші результати 

препарат проявив при лікуванні дисемінованої аденовірусної інфекції, яка 

розвивалась у реципієнтів після пересадки кісткового мозку і внутрішніх 

органів [37].  

Нещодавно з’явились дані щодо нового препарату брінцидофовір, який є 

ліпідвмісним кон’югатом цидофовіру та виявляє пригнічуючу дію щодо 

аденовірусної інфекції. Проте, на відміну від цидофовіру новий препарат є 

значно ефективнішим та безпечнішим за рахунок ліпідних компонентів 

(фліпаз), які прискорюють проникнення та накопичення в клітині препарату, 

тобто підвищують його біодоступність. Проте зараз брінцидофовір знаходиться 

лише на 3 стадії дослідження та впровадження у виробництво [38]. 

Застосування препаратів на основі цидофовіру і рибавірину у клінічній 

практиці обмежене їх побічною дією [39]. Показазана нефротоксичність 

цидофовіру, формування цидофовір-резистентних мутантів аденовірусу, 
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місцеве подразнення при лікуванні кон’юктивітів, здатність рибавірину 

викликати гемолітичну анемію, тромбоцитопенію. Було синтезовано декілька 

ліпофільних ефірів, похідних цидофовіру, які показали більш високу активність 

ніж цидофовір. Також виявлено близьку до цидофовіру антивірусну активність 

речовин з класу ациклічних нуклеозидів і ациклічних нуклеозидних 

фосфонатів. 

Помірну антиаденовірусну активність показав нуклеозидний аналог гуаніну 

– ганцикловір, відомий як антигерпетичний препарат [40, 41]. 

Значний антиаденовірусний ефект проявляє аналог цитидину, 6-азицитидин, 

він інгібує утворення вірусних внутрішньоядерних включень, синтез вірусної 

ДНК і структурних вірусних білків. Також ефективно блокує репродукцію 

аденовірусів і ряд похідних 6-азацитидину, які модифіковані як по гетеро-

циклу, так і по вуглеводневій частині [42]. По відношенню до аденовірусів 

проявляли свою антивірусну активність препарати, які використовуються для 

лікування ВІЛ-інфекції з класу нуклеозидних інгібіторів зворотної 

транскриптази – зальцитабін, аловудин, ставудин і його похідні, особливо 

стампідин. Зальцитабін і ставудин були активні, як до серотипів аденовірусів, 

які викликають гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) так і до серотипів, які 

викливають кератокон’юктивіти [43]. Не була виявлена антиаденовірусна 

активність препаратів з класу нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази 

– ламівудіну і зідовудіну, з класу ненуклеозидних інгібіторів зворотної 

транскриптази – невірапіну; з класу інгібіторів протеаз – індінавіру і 

амренавіру. 

Деякі ненуклеозидні агенти виявляють протиаденовірусний ефект за іншого 

механізму дії. Наприклад, сульфітована похідна сіалової кислоти, інгібує 

адсорбцію деяких серотипів аденовірусів, конкуруючи за зв’язування 

аденовірусних частинок з рецептором клітини [44].  
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Синтетична похідна акрідону – циклоферон, не впливаючи на синтез 

структурного аденовірусного білку гексону, зменшує здатність формувати 

зрілий вірус [45].  

Виявлена ефективність препарату кобальту на моделі аденовірусного 

кератокон’юктикіту у кроликів [46]. 

Антиаденовірусну дію проявляють також препарати природного 

походження. Пептиди з морських організмів здатні інгібувати репродукцію 

аденовірусів при обробці ними клітин одночасно з інфікуванням. Була показана 

можливість попередження репродукції аденовірусів при обробці клітин до 

інфікування екстрактами морських губок [47]. Протеїн молока – лактоферин 

також здатен попереджувати репродукцію аденовірусів на стадії прикріплення 

вірусу до клітинної мембрани у зв’язку з конкуренцією N-кінцевого пептиду 

лактоферину за спільний глікозаміноглюкановий рецептор [48]. Встановлено, 

що традиційні лікарські рослини мають противірусну активність та на відміну 

від синтетичних сполук, не мають будь-яких побічних ефектів. Тому в Україні 

та за її межами все частіше увага дослідників зосереджується саме на 

фітопрепаратах. Вважається, що саме флавоноїди, які належать до 

найчисельнішої групи природних поліфенолів впливають на пригнічення 

вірусної репродукції. Дана група органічних сполук наразі активно 

досліджується і саме до неї належить кверцетин, який має широкий спектр 

терапевтичної дії. Відомо, що флавоноїди мають протизапальні, 

антибактеріальні, антивірусні, протипухлинні та інші властивості. Пригнічення 

репродукції аденовірусів зумовлюють деякі рослинні препарати та їх екстракти 

[49-52]. Було доведено, що гіпорамін, отриманий з листя обліпихи блокує 

репродукцію аденовірусів на стадії проникнення в клітину [53]. На думку 

Пальчиковської Л.І. та співавторів в основі механізму дії флавоноїдів лежить їх 

особлива структурна будова і саме ці компоненти взаємодіють з вірусними 

частками та призводять до інгібування його репродукції. Вважається, що в 

основі механізму дії рослинних препаратів лежить безпосередня взаємодія 
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біохімічних компонентів вірусу з такими складовими рослинних флавоноїдів 

[54]. 

Можливою мішенню в терапії аденовірусної інфекції може бути блокування 

активності цистеїнової протеази, яка необхідна для протеолітичного нарізання 

поліпептидів, які синтезуються у вигляді попередників деяких структурних 

вірусних білків. Наприклад, блокування перетворення попередника 

внутрішнього структурного білку рVII у структурний білок VII такими 

препаратами, як ε-амінокапронова кислота, амбен, а також пептидом 

мікробного походження. Перешкоджають ефективному процесингу 

попередників вірусних білків і інші інгібітори цистеїнових протеаз такі як: N-

етилмалеїмід, леупептин. Протеолітичне нарізання вірусних поліпептидів 

відбувається на завершальному етапі формуванні вірусних частинок і воно 

необхідне для формування зрілих інфекційних віріонів. Використання даного 

підходу може попередити утворення повноцінного інфекційного вірусу і 

інфікування сусідніх клітин. Є дані про те, що аденовірусна протеаза потрібна 

не тільки для дозрівання віріонів, але і для проникнення їх до клітини. Тому, 

блокування деградації стабілізуючого капсид білку VI буде попереджувати 

роздягання вірусу на ядерній мембрані, і таким чином, заважати його 

проникненню в клітину. 

Такі антиаденовірусні препарати як оксолін, теброфен, флореналь, 

бонафтон, що використовуються переважно для лікування кератокон’юктивітів, 

мають лише вірулицидну дію, тобто інактивують лише позаклітинний вірус і не 

впливають на репродукцію вірусу в клітині. Тому застосування їх у лікуванні 

аденовірусних кератокон’юктивітів не є особливо успішним і крім того, вони 

викливають токсикоалергічні реакції. 

У медичній практиці для профілактики вірусних респіраторних 

захворювань та при лікуванні аденовірусних кон’юктивітів і 

кератокон’юктивітів часто використовується інтерферон і різноманітні його 

індуктори [55, 56]. Проте, α-інтерферон не пригнічує репродукцію аденовірусу, 
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лише γ-інтерферон у великих концентраціях не суттєво впливає на репродукцію 

вірусу. Стійкість репродукції аденовірусів до інтерферону пов’язана з синтезом 

низькомолекулярної вірус-асоційованої РНК типу І або різними продуктами 

гену Е1А, які пригнічують інтерферон-індуковану кіназу і припиняють дію 

інтерферону. Не впливає на репродукцію аденовірусів в культурі клітин 

індуктор інтерферону ларіфан при використанні його за профілактичної та 

лікувальної схем. Отже, використання інтерферону і його індукторів для 

профілактики і лікування аденовірусної інфекції не є дієвим [57]. 

Враховуючи типоспецифічність антитіл нейтралізуючих аденовірус і велику 

кількість серотипів аденовірусів, викликає сумніви і можливість використання 

для пригнічення репродукції специфічного γ-глобуліну . 

Не дивлячись на значні успіхи у хіміотерапії вірусних інфекцій, які були 

досягнуті в останні роки, активний пошук серед різних класів сполук, як 

біологічної, так і хімічної природи продовжується, специфічні препарати для 

боротьби з аденовірусною інфекцією поки що відсутні. 

 

1.4. Нанотехнології як засоби боротьби з вірусними інфекціями 

Створення матеріалів з новими властивостями та характеристиками 

безсумнівно пов’язано з отриманням наночастинок. Дане явище стало 

можливим завдяки розробці цілого ряду нових методів, які дозволяють 

синтезувати структури з властивостями, які регулюються на атомно-

молекулярному рівні [58]. 

Останнім часом ведуться активні дослідження зі створення таких 

матеріалів, особливо, оксидів перехідних металів, які характеризуються, 

широким спектром фізико-хімічних властивостей. Для досягнення потрібних 

характеристик при синтезі таких матеріалів широко використовується введення 

в них додаткових компонентів. В якості такої добавки широко 

використовується саме діоксид титану, який є хімічно стійким, має прекрасні 

оптичні властивості [59]. 
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На сьогодні, діоксид титану широко використовується в галузі 

фотокаталізу, зокрема, при фотолізі води. Можливість отримання водню за 

допомогою цього методу значно знижує затрати і дозволяє використовувати 

водень як екологічно чисту сировину для виробництва електроенергії. 

TiO2 наночастки. Фотокаталітичні процеси також можна використовувати 

і для очистки повітря. Нанесений на оксидну матрицю TiO2 під дією світла, 

кисню із повітря та води, утворює вільні радикали, які здатні зруйнувати 

органічні та неорганічні забруднення атмосфери. У медицині наночастки 

діоксиду титану використовуються як носії ліків, а нанотрубочки з 

наночастками TiO2 застосовують в якості датчиків і наносенсорів глюкози, 

кисню, водню, вологості і т.д. 

Пошук нешкідливих для людини та навколишнього середовища речовин та 

способів інактивації небезпечних збудників хвороб є одним з найважливіших 

напрямків. Сонячне світло та його ультрафіолетова складова виступають 

сильним природним дезінфектантом. Hанопорошки оксидів металів i металів 

займають важливе місце в противірусній терапії. Особливу цікавість вчені 

проявляють до таких, як ZnO, TiO2, SiO2, ZrO2 та iн., металів – Ag, Au , оскільки 

в попередніх дослідженнях було показано їх виражену бактeрицидну, 

фунгіцидну та віруліцидну дію [60, 61]. 

Діоксид титану має фотокаталітичні властивості та продукує під дією УФ 

випромінювання активні оксигенвмісні радикали. При УФ-опроміненні 

можливий вихід зарядів на поверхню каталізатора. Глибина проникнення 

ультрафіолету в частинки TiO2 обмежена (~100 нм), відповідно тільки її 

зовнішня поверхня є активною. В наночастинках TiO2 час виходу електрону на 

поверхню не перевищує 10 пкс, тоді як порошки напівпровідників мікронного 

розміру, в тому числі і діоксиду титану, характеризуються величиною близько 

100 нс. Завдяки чому поділ фотогенерованих зарядів в нано-TiO2 проходить 

досить ефективно, вони досягають поверхні і далі витрачаються в процесах 

УФ-опромінення [62]. Зменшення розміру частинок до нанорозмірних значень 
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сприяє поглинанню світла всім їх об’ємом, що сприяє підвищенню антивiрусної 

активності TiO2 [63]. Якщо говорити про хімічну природу процесу, то механізм 

дії наночасток під дією УФ випромінювання можна описати наступним чином. 

Наночастки TiO2 поглинають фотони, які переносяться на поверхню часток, що 

в свою чергу призводить до взаємодії зі сполуками, що вже були адсорбовані на 

поверхні частки. Результатом цієї взаємодії є формування вільних радикалів. 

Окиснення С-Н зв’язків активними радикалами призводить до деградації 

органічних молекул.  

Бактирицидні та віруліцидні властивості діоксиду титану (TiO2) в формі 

суспензії чи нанесеному на плівку, описані у багатьох роботах. У роботі 

дослідників з Кореї [64] було показано, що фотокаталітична інактивація 

мікроорганізмів призводить до помітного зниження концентрації ліпідів 

клітинних стінок бактерій. Повне руйнування Е.соli відбувалося протягом 1,5 

год контакту з наночастками діоксиду титану. Sadowski R. з колегами показали, 

що плівки з TiO2 дуже ефективно інактивує такі небезпечні мікроорганізми як 

Escherichia coli та Staphylococcus aureus. Кількість дослідних мікроорганізмів 

знижувалась приблизно на три порядки через 8 год опромінення видимим 

спектром світла (405 нм) [65]. Інші дослідження показали, що ROS-системи 

(активні форми кисню), які утворюються на опромінених поверхнях TiO2 

атакують поліненасичені фосфоліпіди бактерії [66]. Попередні дослідження 

також продемонстрували, що фотореагований TiO2 каталізує сайт-специфічне 

пошкодження ДНК шляхом генерування H2O2 [67]. Ці дослідження показали, 

що TiO2 може мати антимікробний ефект подібний до дії дезінфікуючого 

засобу [68]. Також були опубліковані результати досліджень впливу наноформи 

TiO2 на вірус гепатиту В. Показано, що руйнування поверхневого антигену 

гепатиту (HBsAg) відбувається в результаті фотокаталітичної реакції, що 

проходить на поверхні наночасток під дією УФ та сонячного світла [69]. Вчені, 

що досліджували вплив наночасток діоксиду титану на поверхневий антиген 

гепатиту В (HBsAg) вважають, що активні оксигенвмісні радикали, що 
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утворюються під час фотокаталітичних реакцій, атакують карбоксильні групи 

та дисульфідні зв’язки HBsAg антигену і таким чином його інактивують. 

Російські вчені з Новосибірського державного університету встановили, 

що наночастки діоксиду титану володіють віруліцидною активністю проти 

вірусу грипу [70]. Після проведення електронної мікроскопії зразків було 

встановлено, що після 15 хвилин контакту наночасток з вірусом, вони налипали 

на зовнішню поверхню вірусної оболонки і викликали її розриви. Через 

півгодини руйнування посилювались, а через 5 годин вірусні частки повністю 

руйнувались. Таким чином, механізм дії наночасток діоксиду титану на віруси 

відбувається за рахунок взаємодії часточок з ліпідами, що є основним 

компонентом суперкапсиду складних вірусів (наприклад, вірусу грипу). 

Використання ТіО2 наночасток у харчових добавках та косметиці 

призводить до їх накопичення у шлунково-кишковому тракті (ШКТ), що може 

призвести до взаємодії з ентеровірусами. У кількох дослідженнях вже 

перевіряли безпечність та токсичність наночасток діоксиду титану для клітин 

кишечнику. Оскільки норовіруси інфікують шлунково-кишковий тракт та є 

основною причиною вірусного гастроентериту, Park D. з колегами дослідили 

ефект накопичення ТіО2 наночасток та їх вплив на реплікацію норовірусів та 

імунну відповідь господаря. В результаті досліджень на клітинній моделі було 

показано, що наночастки діоксиду титану за концентрації 2 мкг/мл призводило 

до зменшення вірусної реплікації у 48 раз. Також додавання наночасток у 

дослідну культуру клітин MNV-1 викликало прозапальну реакцію, що 

фіксувалось збільшенням експресії цитокінів, включаючи IL-6, IFN-γ, TNFα і 

TGFβ1 [71]. 

Наночастки золота. Функціональні наночастинки золота з 

контрольованими геометричними та оптичними властивостями є предметом 

інтенсивних досліджень та біомедичних застосувань, включаючи геноміку, 

біосенсорику, імуноаналіз, клінічну хімію, лазерну фототерапію ракових клітин 

і пухлин, цільову доставку лікарських засобів, ДНК і антигенів, оптичне 
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біозображення та моніторинг клітин і тканин з використанням найсучасніших 

систем детектування.  

Фототермічне порушення клітин є перспективним напрямком як пухлинної 

терапії, так і терапії інфекційних хвороб. Суть цієї методики полягає в 

наступному: наночастинки золота досягають свого максимуму поглинання у 

видимій або ближній інфрачервоній області і накопичують випромінювану 

енергію на відповідній довжині хвилі світла. Якщо вони розташовані всередині 

або навколо клітин-мішеней (які можуть бути досягнуті шляхом кон'югація 

частинок золота з антитілами або іншими молекулами), ці клітини гинуть. В 

моделі експерименту для імпульсної фототермії використовувалась технологія 

сендвіч, що складалася з маркування Т-лімфоцитів з кон'югатами наночасток 

золота. Найбільш перспективним напрямком є використання наночасток золота 

для фототермічної терапії хіміорезистентних видів раку. На відміну від 

фотосенсибілізаторів, наночастки золота виглядають унікальними, оскільки 

клітини зберігають свої оптичні властивості за певних умов протягом значної 

кількості часу. Послідовне опромінення декількома лазерними імпульсами 

дозволяє контролювати інактивацію клітин методом, який не є травматичним 

[72]. 

Carolina Garrido та колеги провели дослідження наночастинок золота по 

відношенню до ВІЛ. Вчені довели, що AuNP (наночастки золота) можуть бути 

кон'юговані з різними молекулами і проникати в клітини. Вони також можуть 

перетинати гематоенцефалічний бар'єр, що дозволяє транспортувати молекули 

в мозок. Крім того, аналізи життєздатності клітин показали, що AuNP не 

викликають короткочасної токсичності клітин і що вони можуть бути 

кон'юговані з антивірусною молекулою і зберігати противірусну активність. У 

своїй роботі вони продемонстрували активність наночасток, які діють всередині 

клітини, що важливо з урахуванням того, що багатьом лікам потрібно бути саме 

всередині клітини, щоб бути активними. Такі можливості були індивідуально 
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показані окремо для наночастинок, але це перша демонстрація 

багатофункціональної наночастинки [73]. 

Bernadette M. DeRussy та колеги також показали активність наночасток 

золота кон'югованих з антитілами відносно цитомегаловірусу людини. Такі 

модифіковані наночастки блокують вірусну реплікацію, цитопатогенні ефекти, 

викликані вірусом, і вірус, що поширюється в культурі клітин, не викликає 

цитотоксичності. Також було показано, що високі концентрації таких 

комплексів, які покривають поверхню вірусних частинок, блокують вхід вірусу, 

тоді як нижчі концентрації блокують більш пізню стадію життєвого циклу 

вірусу [74]. 

Один з основних механізмів дії наночастинок, та їх антивірусної 

активністі, може бути пов'язаний з впливом місцевого випромінювання поля 

наночастинок на рецептори, що знаходяться на поверхні вірусу. Слід зазначити, 

що це явище, продемонстроване наночастинками з вірусами, і відбувається 

всередині багатокомпонентного колоїдного розчину, що володіє особливостями 

електроліту. Вплив наночастинок на інфекційну активність вірусів є складним 

процесом, що полягає як у фізичних (дія поля) впливах, так і в біохімічних 

процесах. Можна стверджувати, що за будь-яких обставин механізм локальних 

полів наночастинок має місце на початковій стадії взаємодії наночастинки з 

вірусом. Тобто, взаємодія наночастки з вірусом може мати два сценарія 

розвитку подальших подій: 

 Потенціал взаємодії має мінімумальну відстань між наночастинками і 

вірусом та становить відстань близьку розміру наночастинок (тобто рівну 

декількох нанометрів); немає прямих хімічних зв'язків між вірусом і 

наночасткою. Тоді можна припустити, що інгібування вірусної активності в 

основному обумовлено польовими ефектами. Зокрема, під дією посиленого 

місцевого поля на поверхні вірусу, його молекули рецептора можуть втратити 

здатність «відкривати» клітинну мембрану, і вірус не може проникати в живу 

клітину. 
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 Наночастинка може наближатися до поверхні вірусу на відстань, за якої 

відбуваються хімічні зв'язки. Тоді між наночастинками і рецепторами на 

поверхні вірусу можуть відбуватися фотокаталітичні реакції, що призводять до 

пошкодження, руйнування рецепторів та безпосередньо вірусу. 

Зауважимо, що наночастинки можуть також впливати на вірус і всередині 

клітини, якщо вірус з адсорбованою наночастинкою все ж проникає в клітину. 

Наночастинки можуть блокувати, наприклад, реплікацію вірусної ДНК (РНК) і 

таким чином знижувати інфекційну активність вірусу [75]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

2.1. Матеріали досліджень 

2.1.1. Культури клітин  

Для досліджень використано наступні культури клітин: 

- Heр-2 – клітини карциноми гортані людини, одержані з колекції музею 

культур тканин Інституту вірусології ім. Д.І.Івановського РАМН;  

- А-549 – клітини карциноми легень людини, одержані з колекції музею 

культур тканин Інституту вірусології Болгарської академії наук;  

- MDBK – клітини нирки теляти Madin Darbi, одержані з колекції музею 

культур тканин Інституту вірусології Болгарської академії наук.  

 

2.1.2. Віруси 

У роботі використано еталонні штами аденовірусів людини 3, 5 та 7 

серотипу, одержані у 1967 році із колекції Інституту мікробіології 

Будапештського медичного університету. Віруси культивували в культурі 

клітин Нер-2 чи А549. Використовували пул аденовірусу 3 серотипу з титром 

2,3х108 ТЦД50/мл, 5 серотипу з титром 6,5х106 ТЦД50/мл та 7 серотипу з титром 

вірусу 5,7х107 ТЦД50/мл.  

2.1.3. Досліджувані сполуки 

Для дослідження противірусної активності сполук за умов аденовірусної 

інфекції у роботі використано офіцинальні антивірусні препарати Цимевен (500 

мг ганцикловіру) - ліофілізат для приготування розчину для інфузій 

(Ф.Хоффман ля Рош, Лтд, Швейцарія), Рибавірин (Sigma, США) та нові 

фторовмісні похідні нуклеозидів (табл. 2.1). Нові фторвмісні похідні 

нуклеозидів та амінокислот синтезовані в Інституті органічної хімії НАН 

України д.б.н. Шермоловичем Ю.Г., к.б.н. Гудзь Г.П. та к.б.н. Пікун Н.В. 

 Фторвмісні сполуки спочатку розчиняли у 200 мкл диметилсульфоксиду 

(DMSO, Sigma, США), а потім доводили середовищем для культур клітин 
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RPMI-1640 (Sigma, США) до концентрації 1 мг/мл і зберігали до використання 

при +4°С. Робочі серійні розведення сполук готували на середовищі для 

культур клітин без сироватки безпосередньо перед використанням. 

Стерилізували розчини фільтруванням через шприцеві мембранні фільтри з 

діаметром пор 0,22 мкм (Sarstredt, Німеччина). 

 

Таблиця 2.1 

Назва, молекулярна маса та структурна формула досліджуваних сполук 

Хімічна назва сполуки Назва/Молекулярна 

маса/Розчинність 

Формула 

1 2 3 

2-amino-9-{[(1,3-

dihydroxypropan-2-

yl)oxy]methyl}-6,9-dihydro-

3H-purin-6-one 

Ганцикловір 

М.м. 255,23 

Добра розчинність 

 

 

1-(β-D-Ribofuranosyl)-1H-

1,2,4-triazole-3-carboxamide 

Рибавірин 

М.м. 244,206 

Добра розчинність 
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Продовження Таблиці 2.1 

1 2 3 

2-(2-deoxy-2-chloro-β-D-

arabinofuranosyl)-4-tosyl-5-

(perfluoropropyl)-2Н-1,2,3-

triazole 

 

G16 

 М. м. 541,82 

Погана розчинність 

 

 

N

N

N

Ts

C3F7O

HO

HO Cl  

2-(β-D-ribofuranosyl)-4-

tosyl-5-(trifluoromethyl)-2Н-

1,2,3-triazole 

G18 

М. м. 423,36 

Добра розчинність 

 
N

N

N

Ts

CF3O

HO OH

HO

 

 

5-(difluoromethyl)-2-(β-D-

ribofuranosyl)-4-tosyl-2Н-

1,2,3-triazole 

G19 

М. м. 405,37 

Добра розчинність N

N

N

Ts

O

HO OH

HO

F

F

 

 

2-(2-chloro-1-ethoxyethyl)-4-

tosyl-5-(trifluoromethyl)-2Н-

1,2,3-triazole 

G22 

М. м. 397,8 

Погана розчинність 

 

N

N

N
F3C

Ts

O

Cl  

2-(2-chloro-1-(2,2,2-

trifluoroethoxy)ethyl)-4-tosyl-

5-(trifluoromethyl)-2Н-1,2,3-

triazole 

G23 

М. м. 451,77 

Погана розчинність 

 

 

 

 



49 

 

 

Продовження Таблиці 2.1 

1 2 3 

1-(β-D-Ribofuranosyl)-5-

(tosyl)-6-

(trifluoromethyl)pyrimidine-

2,4(1Н,3Н)-dione 

G26 

М. м. 466,39 

Добра розчинність 

 

 

1-(β-D-Ribofuranosyl)-5-

(tosyl)-6-

(perfluoroproppyl)pyrimidine-

2,4(1Н,3Н)-dione 

G27 

М. м. 566,4 

Добра розчинність 

 

2-(3-clorotetrahydrofuran-2-

yl)-4-tosyl-5-

(perfluoropropyl)-1,2,3-

triazole 

G29 

 М. м. 363,36 

Добра розчинність N

N

N
C3F7

Ts

O

Cl  

 

Sodium (2,2,2-

trifluoropropanethioyl)-L-

phenylalaninate 10S-23 

М. м. 299,24 

Добра розчинність 

F3C N
H

S

Ph

COONa

 

 

Sodium (2,2,3,3-

tetrafluoropropanethioyl)-L-

phenylalaninate 
10S-24 

М. м. 331,26 

Добра розчинність 

HF2CF2C N
H

S

Ph

COONa

 

  

 

Нанопорошки діоксиду титану ТіО2 (І) та ТіО2(ІІ) (синтезовані в Інституті 

проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ) з розміром частинок 8-

15 нм і питомою поверхнею 57,3 м2/г, та 20-30 нм і 50 м2/г, відповідно, а також 
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в роботі було викорстано комерційний зразок діоксиду титану, а саме TiO2 P25 

виробництва Evonik Industries AG (Німеччина) з питомою поверхнею 52 м2/г. У 

роботі використовували водні розчини наночастинок ТіО2. 

Також було досліджено антиаденовірусну активність наночасток золота, 

які знаходились у водному розчині, були стабілізовані триптофаном та два типи 

наночасток з кремнеземом: (a) наночастки золота діаметром від 1,5-20 нм, 

покриті шаром кремнезему 12–30 нм; (b) наночастки золота діаметром 2–20 нм 

розташовані на поверхні кремнезему (сфери або агрегату) діаметром 50–200 нм. 

Дану групу наночастинок було синтезовано в Інституті хімії поверхні ім. А.А. 

Чуйко НАН України. 

Третьою групою дослідних сполук були речовини рослинного походження. 

Зокрема, спиртові екстракти листя подорожника Plantago major L. та Plantago 

lanceolata L., листя малини Rubus idaeus L. (wild) та Rubus idaeus L. (cultivar) 

надані НПО «Міжнародним медичним центром». 

Неофлазид – нова субстанція Протефлазиду з каліброваним вмістом діючої 

речовини, містить до 50 % етилового спирту. Препарат Протефлазид, 

розроблений НВК «Екофарм» (Україна), містить карбонові кислоти та 

флавоноїдні глікозиди, виділені з диких злаків Deschampsia caespitosa L. (щучка 

дерниста) та Сalamagrostis epigeios L. (війник наземний) [54]. Рідина зелено-

бурого кольору, неоднорідна, з нерозчинними вкрапленнями, з концентрацією 

7,1 мг діючої речовини в 1 г розчину. БАРП – природна біологічно активна 

речовина (сума флавоноїдів з концентрацією діючої речовини 120 мкг/мл в 10 

% розчині етилового спирту). БАР СА – синтетичний аналог БАРП, що містить 

100 мкг/мл діючої речовини та 10 % етилового спирту.  

 У якості референтного препарату було використано Гіпорамін – 

противірусний препарат рослинного походження (Виробник ЗАО «Фармцентр 

ВИЛАР», Росія). Таблетки, що містять 20 мг активної речовини сухого 

очищеного екстракту з листків обліпихи крушиновидної, що являється 

поліфенольним комплексом танінів. Перед використанням таблетку 
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подрібнювали, розводили підтримуючим середовищем до концентрації 2 мг/мл 

та стерилізували фільтруванням. 

 

 

 

2.2. Методи досліджень 

 

2.2.1. Культивування культур клітин 

Епітеліальні клітини вирощували в стерильних пластикових флаконах 

(Sarstedt, Німеччина) у поживному середовищі, що складалося з 45 % ДМЕМ 

(Sigma, США), 45 % RPMI 1640 (Sigma, США) та 10 % інактивованої 

прогріванням при 56оС ембріональної сироватки теляти (Sigma, США), 

антибіотиків – гентаміцин 100 мкл на 100 мл середовища. Клітини пересівали 

при утворенні ними моношару. Якість моношару контролювали з 

використанням інвертованого мікроскопа (CarlZeissJena, Німеччина) зі 

збільшенням х70. Кратність розсіву встановлювали після підрахунку кількості 

клітин у камері Горяєва. Клітини знімали з поверхні флаконів за допомогою 

0,02 % розчину Версену (БіоТестМед, Україна), ресуспендували в поживному 

середовищі та доводили їх концентрацію у суспензії до 200 – 300 тисяч 

клітин/мл. Культивування клітин проводили у термостаті при 37 С° в атмосфері 

5 % СО2 [76]. 

 

2.2.2. Накопичення та очистка аденовірусу 

   Для накопичення аденовірусів використовували чутливі до них культури 

клітин Heр-2 та А 549. Клітини зі щільністю 300 тис кл/мл в ростовому 

середовищі об’ємом 50 мл висівали в 650 мл пластикові культуральні флакони 

(Sarstredt, Німеччина). Флакони розміщали горизонтально в термостаті при 

37⁰С. Через 24 год росту клітин у світловому мікроскопі проводили оцінку 

якості моношару, за наявності 90 % моношару та відсутності контамінації 
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клітини використовували для накопичення вірусу. Видаляли ростове 

середовище, клітини відмивали розчином Хенкса (БіоТестМед, Україна) від 

залишків середовища та вносили попередньо підібране робоче розведення 

вірусу в об’ємі 5 мл на флакон. Для розведення вірусу використовували 

підтримуюче середовище, яке не містило сироватки. Адсорбцію вірусу 

проводили за кімнатної температури протягом 1,5 год. Далі видаляли 

середовище, а до моношару клітин вносили підтримуюче середовище з 2 % 

ЕТС (Sigma, США). Флакони розміщали в термостаті при 37⁰С на 5-7 діб, 

періодично контролюючи цілісність моношару та появу характерного 

цитопатичного прояву вірусної репродукції. Після деградації моношару на 100 

% клітини заморожували при -20⁰С і далі піддавали 3-кратному 

заморожуванню-відтаюванню. Матеріал стерильно переносили до пробірок для 

центрифугування та для виділення клітинного детриту центрифугували при 

3000 об/хв 10 хв. Далі осад видаляли, а отриманий супернатант зберігали при -

20⁰С для подальших досліджень. Також для проведення електронно-

мікроскопічних досліджень було проведено очистку та концентрування 

аденовірусу високошвидкісним центрифугуванням у градієнті цезій хлору [77]. 

Концентрацію білків та нуклеїнової кислоти вимірювали за допомогою 

спектрофотометру NanoDrop (DeNovix, США). 

 

2.2.3. Визначення інфекційного титру аденовірусу 

Цитоморфологічний метод 

   Метод, що базується на виявленні інфікованих клітин за наявністю в них 

внутрішньоядерних вірусних тілець-включень. Визначення інфекційного титру 

аденовірусу проводили в культурі клітин Heр-2. Для дослідження клітини 

вирощували у пробірках зі смужками накривних скелець (6х22 мм). Через 1-2 

доби росту клітин при формуванні 80 % моношару з пробірки видаляли 

поживне середовище та інфікували клітини серійними десятикратними 

розведеннями вірусу в об’ємі 0,3 мл на пробірку. Використовували на одне 
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розведення не менше трьох пробірок. У якості контролю використовували 

неінфіковані клітини. Інкубацію клітин з вірусом проводили при кімнатній 

температурі протягом 1,5 год. Далі додавали до кожної пробірки 0,7 мл 

середовища DMEM (Sigma, США) та інкубували при 37⁰С протягом 48 год. 

Видаляли середовище, клітини відмивали розчином Хенкса (БіоТестМед, 

Україна) та фіксували 96 % етиловим спиртом. Зберігали в етиловому спирті за 

кімнатної температури до проведення мікроскопії. Після чого видаляли спирт з 

пробірки, клітини відмивали від залишків спирту розчином Хенкса. Покривне 

скельце, що містить фіксовані клітини, розміщували на предметному склі 

(клітинами догори), наносили на клітини 1-2 краплі розчину акридинового 

оранжевого (1:10000) (Sigma, США), інкубували протягом 5 хв, накривали 

покривним скельцем та досліджували в люмінісцентному мікроскопі 

(використовували об’єктив 40х) на наявність вірус-індукованих 

внутрішньоядерних включень. У кожному з трьох скелець визначали кількість 

клітин з включеннями (інфікованих клітин) на 500 прорахованих клітин. 

Визначили кількість інфікованих клітин в перерахунку на весь препарат, 

визначивши попередньо кількість клітин у пробірці перед інфікуванням. 

Титр вірусу: ВУО/мл = (А х В)/С,    (2.1) 

де А – загальна кількість клітин з включеннями у пробірці, В – досліджуване 

розведення вірусу (обернена величина), С - об’єм інокуляту. 

 

Титрування вірусу методом бляшок 

 Моношар клітин через добу росту інфікувати послідовними десятковими 

розведеннями вірусу в середовищі без додавання сироватки. В лунки 24 

лункового планшету додати по 0,2 мл розведеного вірусу. Інкубувати при 37оС 

в 5 % СО2 атмосфері протягом 1-1,5 години. Для кожного розведення вірусу 

використовувати не менше 3 лунок планшету. В якості контролю 

використовувати клітини без додавання вірусу, не менше ніж 3 лунки 

планшету. Наносили на клітини 0,5 мл покриття, що містить  середовище 
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DMEM (Sigma, США), 1 % метилцелюлози (Sigma, США) та 2 % ЕТС (Sigma, 

США). Інкубували клітини при 37оС в 5 % СО2 атмосфері протягом 4-7 діб. 

Фарбували клітини (10 хв), додаючи до моношару 200 мкл розчину 0,2 % 

кристалічного фіолетового у 20 % етиловому спирті. Визначали кількість 

бляшок для кожного розведення вірусу. Для розрахунків титру вірусу 

використовували те розведення вірусу, при якому сформувалося 20-30 бляшок. 

Визначають титр вірусу в БУО/мл за формулою:   

                                                    Кількість бляшок 

Титр вірусу БУО/мл =     -----------------------------------------          (2.2) 

                                        Розведення вірусу х об’єм інокуляту 

 

Титрування вірусу за цитопатичною дією (ЦПД)  

В лунки 96- лункового планшету вносили по 100 мкл середовища з 5 % 

сироваткою ембріону теляти. Кожне розведення вірусу вносили по 50 мкл у три 

лунки планшету. В якості контролю використовувати клітини без додавання 

вірусу (не менше 3 лунок). В кожну лунку додавали по 100 мкл суспензії клітин 

в тому ж середовищі (3х105 клітин/мл). Інкубували планшети при 37оС в 

атмосфері 5 % СО2 протягом 3-4 діб. Для виявлення ЦПД, планшети з 

клітинами аналізували під інвертованим світловим мікроскопом. Титр вірусу 

визначали по розведенню, яке викликає 50 % ЦПД. Ця величини і є титром 

вірусу та виражається в ЦПД од/мл. Для підрахунку титру вірусу було 

використано метод Ріда і Менча. Розрахунок проводять за формулою: 

lgTCD50 = lgB +[ (b – 50) / (b – a)] × lg d,     (2.3) 

де TCD50 – розведення вірусу, що розраховується; B – розведення, що дає ефект 

більше 50 %; b – ефект дози b, %; a – ефект дози a, %; d – коефіцієнт 

розведення.  
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Титрування вірусу колориметричним методом із використанням барвника 

МТТ 

Моношар клітин через 1-2 доби росту інфікували послідовними 

десятковими розведеннями вірусу в середовищі без додавання сироватки. В 

лунки 96-лункового планшету додати по 0,05 мл розведеного вірусу. 

Інкубували при 37оС в 5 % СО2 атмосфері протягом 1-1,5 години. Для кожного 

розведення вірусу використовувати не менше 3 лунок планшету. В якості 

контролю використовували клітини без додавання вірусу, не менше ніж 3 лунки 

планшету. Після завершення інкубації вірус не видаляли з лунок, а додавали по 

150 мкл на лунку свіжого підтримуючого середовища. Клітини витримували в 

термостаті при 37оС в атмосфері 5 % СО2 протягом 7 діб. Контролювали стан 

моношару клітин з використанням світлового інвертованого мікроскопу 

(збільшення х70). Концентрований розчин МТТ (Sigma, США), що містив 5 

мг/мл речовини, готували на основі стерильного фосфатно-сольового буферу 

(рН 7,4) при кімнатній температурі та зберігали в темній склянці при +4 оС не 

більше 1 місяця. Через 7 діб в лунки планшета додавали 20 мкл розчину МТТ та 

інкубували клітини в термостаті протягом 3 – 4 год. при 37оС в атмосфері 5 % 

СО2. Середовище видаляли з планшета струшуванням та додавали в лунку по 

150 мкл 96о етилового спирту для екстракції фарбника. Результати аналізували 

спектрофотометрично на рідері Multiskan FC (Thermo Scientific, США) при 

довжині хвилі 538 нм. Підрахунок титру вірусу проводили із застосування 

програми Microsoft Excel 2010 та функції прогнозування. Визначали розведення 

вірусу, яке призводить до порушення 50 % моношару клітин.  

 

2.2.4. Визначення віруліцидної дії препаратів 

Дослідження проводили за двома схемами – класичною та модифікованою. 

За класичною схемою - вірусну суспензію HAdV-5 з титром 6,5х106 ТЦД50/мл 

змішували з рівним об’ємом маточного розчину речовини та інкубували при 

37оС протягом 30 та 120 хв., відбираючи зразки для визначення інфекційного 
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титру вірусу. Як контроль використовували вірусну суспензію, до якої додали 

рівний об’єм середовища без речовини та інкубували в тих же умовах. 

Визначали інфекційний титр вірусу за цитопатичною дією на клітини за 

кінцевою точкою розведення. Визначали інфекційний титр вірусу. Зниження 

інфекційного титру вірусу на 1,5-2 lg і більше, у порівнянні з контролем, 

свідчить про віруліцидний ефект [78]. За модифікованою схемою - речовини в 

2-кратних розведеннях інкубували з рівним об’ємом аденовірусу в розведенні, 

що забезпечувало множинність інфікування 10 ВУО/мл при 37оС протягом 30 

та 120 хв.  

 

2.2.5. Схеми внесення речовин 

За даними літератури для дослідження антивірусної активності нових 

речовин доцільно включати наступні схеми обробки клітин: 

1) до інфікування вірусом; 2) під час адсорбції вірусу; 3) після зараження 

вірусом; 4) пролонгована обробка речовиною після зараження протягом всього 

строку спостереження, до виявлення дії речовини; 5) комбіноване використання 

різних схем. 

Обробка клітин речовиною до інфікування вірусом.  

Схема обробки дозволяє визначити профілактичну дію речовини. 

Моношар клітин через 1 добу росту обробляли досліджуваними речовинами в 

різних нетоксичних концентраціях, використовуючи на кожну концентрацію 3 

пробірки з полосками накривних скелець та (або) 3 лунки 96- лункової плашки. 

Обробку клітин проводили шляхом заміни поживного середовища на 

середовище з різними концентраціями речовини. У контролях проводили 

заміну поживного середовища на середовище без додавання речовини. Клітини 

інкубували в термостаті при 37оС, плашки в атмосфері 5 % СО2 протягом 1 год. 

Далі середовище з речовинами видаляли та відмивали клітини розчином 

Хенкса. До моношару клітин додавали 0,3 мл/пробірку та 50 мкл/лунку вірусу в 
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визначеному попередньо розведенні та адсорбували при кімнатній температурі 

протягом 1,5 год (у разі використання плашок – в атмосфері 5 % СО2). Клітини 

відмивали розчином Хенкса та заливали підтримуючим середовищем і 

інкубували при 37оС протягом 48-72 год. Подальша обробка клітин 

проводилася за стандартною методикою з використанням барвника МТТ і АО. 

 Обробка клітин препаратом під час адсорбції вірусу.  

Інкубування клітин з вірусом в присутності речовини під час адсорбції 

дозволяє виявити вплив на адсорбцію та проникнення вірусу в клітину. У разі 

виявлення інгібуючої дії препарату на репродукцію вірусу при даній схемі 

введення слід дослідити препарат на віруліцидність, так як виявлений ефект 

може бути обумовлений інактивуючою (деструктивною) дією речовини на 

позаклітинний вірус. 

   З пробірок та лунок плашки через добу росту клітин видаляли поживне 

середовище, клітини відмивали розчином Хенкса та інфікувати вірусом, який 

розводили підтримуючим середовищем з відповідними 2х нетоксичними 

концентраціями речовин. Вірус використовувати у розведенні, встановленому 

при попередньому визначенні інфікуючої дози. У пробірки вносили 0,3 мл, у 

лунки – 50 мкл розведеного вірусу. Адсорбцію вірусу проводили при кімнатній 

температурі протягом 1,5 год. Далі клітини відмивали розчином Хенкса, у 

пробірки та лунки плашки вносили підтримуюче середовище (1 мл/пробірку та 

200 мкл/лунку). Інкубували при 37оС протягом 48 год (у разі використання 

плашок – 72 год. в атмосфері 5 % СО2). В якості контролю використовували 

клітини, інфіковані вірусом, розведеним підтримуючим середовищем без 

додавання речовин. 

Обробка клітин речовинами після зараження вірусом.  

Схема цих досліджень спрямована на визначення власне антивірусної дії 

речовин на репродукцію вірусу в клітині. Через 1 добу росту клітин (при 

наявності 80 % моношару) видаляли поживне середовище і клітини інфікували 

підібраною інфікуючою дозою вірусу, розводячи вірус підтримуючим 
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середовищем. В пробірки вносили 0,3 мл, а в лунки плашки – 50 мкл 

розведеного вірусу. Адсорбцію аденовірусу проводити при кімнатній 

температурі протягом 1,5 год. Клітини відмивали розчином Хенкса та в 

пробірки вносили по 1 мл (в лунки плашки по 200 мкл) підтримуючого 

середовища з різними концентраціями речовин. На кожну концентрацію 

речовини використовували 3 повтори. В якості контролю використовували 

інфіковані клітини, які інкубували в середовищі без додавання речовини. 

Інкубували клітини при 37оС протягом 48 год (в разі використання плашок – 72 

год. в атмосфері 5 % СО2). Паралельно досліджували препарат порівняння. 

 Пролонгована обробка клітин речовинами після інфікування вірусом.       

 У пробірки зі смужками покривних скелець з клітинами вносили кожні 24 

години по 200 мкл підтримуючого середовища з відповідними концентраціями 

речовин, протягом всього часу спостереження, до появи 100 % ЦПД вірусу в 

контролі вірусу. 

Через 48-72 годин після інфікування клітин вірусом середовище з пробірок 

збирали і заморожували для подальшого визначення інфекційного титру вірусу. 

Клітини відмивали розчином Хенкса та фіксували 96о етиловим спиртом, в 

подальшому використовували для визначення кількості інфікованих клітин 

методом люмінесцентної мікроскопії після флюорохромії акридиновим 

оранжевим.  

 

2.2.6. Визначення цитотоксичності речовин з використанням МТТ 

Через 24 години росту клітин у 96 лункових плашетах (Sarstredt, 

Німеччина) проводили заміну живильного середовища на середовище, яке 

містило досліджувані препарати у відповідному діапазоні концентрацій. Для 

цього живильне середовище видаляли з лунок та вносили 200 мкл середовища з 

препаратом відповідної концентрації. В контрольних клітинах проводили 

заміну середовища на свіже без додавання препарату. На кожну концентрацію 

препарату використовувати не менше, ніж 3 – 4 лунки з клітинами. Клітини 
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витримували в термостаті при 37оС в атмосфері 5 % СО2 протягом 3 діб. 

Контролювали стан моношару клітин з використанням світлового 

інвертованого мікроскопу (збільшення х70). Через 3 доби в лунки планшета 

додавали 20 мкл розчину МТТ та інкубували клітини в термостаті протягом 3 – 

4 год. при 37оС в атмосфері 5 % СО2. Середовище видаляли з планшета 

струшуванням та додавали в лунку по 150 мкл 96о етилового спирту для 

екстракції фарбника. Результати аналізували спектрофотометрично на рідері 

Multiskan FC (Thermo Scientific, США) при довжині хвилі 538 нм [79]. 

Визначені оптичні щільності кожної лунки порівнювали з оптичною щільністю 

розчинника, що служить контролем. Використовуючи програму лінійної 

регресії Microsoft Excel для PentiumPro, вираховували концентрацію препарату, 

яка пригнічує життєздатність клітин на 50 % (СС50) у порівнянні з контролем 

клітин не оброблених речовиною.  

 

2.2.7. Визначення цитотоксичності речовин з використанням барвника 

нейтрального червоного 

Клітини щільністю 5×105 кл/мл культивували в ростовому середовищі з 

10 % ЕТС, яке містило досліджувані речовини в різних концентраціях в 96-

лункових планшетах. Контролями були клітини необроблені препаратами. 

Планшети з клітинами витримували в термостаті при 37оС в 5 % СО2 атмосфері 

протягом 48 год. Далі клітини промивали стерильним розчином ФСБ (рН 7,2), 

по 150 мкл у кожну лунку. Барвник нейтральний червоний розчиняли в 

стерильному середовищі RPMI 1640 з L-глютаміном (2мМ) (Sigma, США) при 

кімнатній температурі до концентрації 50 мг/мл. Фільтрований розчин барвника 

вносили по 100 мкл до лунок та інкубували протягом 3 год. при 37оС в 

атмосфері 5 % СО2. Далі клітини промивали стерильним розчином ФСБ (рН 

7,2), по 150 мкл у кожну лунку. Потім додавали по 150 мкл свіжоприготованого 

десорбуючого розчину (до 4,9 мл води додавали 5 мл 96 % етанолу та 100 мкл 

оцтової кислоти). Після 10 хв. ретельного струшування при 37оС визначали 
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оптичну щільність зразків на спектрофотометрі Multiskan FC (Thermoscientific, 

США) при довжині хвилі 538 нм [80]. 

 

2.2.8. Дослідження антивірусної дії сполук 

2.2.8.1 Визначення антивірусної дії препаратів колориметричним методом 

Через 48-120 год після інфікування клітин в кожну лунку 96-лункового 

планшета додавали по 20 мкл концентрованого розчину МТТ (5 мг/мл). 

Інкубували з клітинами в СО2 атмосфері при 37оС протягом 3-4 годин. 

Видаляли середовище з лунок плашки, а до моношару клітин додати 100-150 

мкл розчинника (96 % етилового спирту) для вимивання фарбника з клітин в 

середовище. Інкубували при 37оС в термостаті-шейкері протягом 10 хв. 

Сканували плашку при довжині хвилі 538 нм. Визначали оптичну щільність 

кожної лунки плашки Визначали відсоток інгібування репродукції вірусу для 

кожної концентрації препарату за формулою: 

                                   ОЩдз-ОЩкв 

     % інгібування = ------------------ ×100 ,    (2.4) 

                                  ОЩкк-ОЩкв 

де ОЩдз – середнє значення оптичної щільності досліджуваних зразків для 

кожної концентрації препарату, ОЩкв – оптична щільність контролю вірусу, 

ОЩкк – оптична щільність контролю клітин 

 Визначали концентрацію препарату, в якій він знижує оптичну щільність 

зразка на 50 % (ЕС50) в порівнянні з контролем, користуючись дозозалежною 

кривою [81, 82]. 

 

2.2.8.2. Визначення інгібуючої активності препаратів за ступенем зниження 

інфекційного титру вірусу 

Клітини інфікували вірусом та після адсорбції інкубували в середовищі з 

різними концентраціями препаратів при 37оС протягом 5-7 діб. В якості 
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контролю використовували клітини інфіковані вірусом та інкубовані за 

відсутністі препарату. 

Пробірки з клітинами тричі заморозили в рідкому азоті та розморозили при 

температурі +36оС. Клітинний детрит осаджували при центрифугуванні в 

низькошвидкісній центрифузі (2000 об/хв.) протягом 5 хв. Відбирали надосад 

для визначення інфекційного титру вірусу. 

Визначали зменшення врожаю вірусу під дією препарату у відсотках за 

формулою:  

                                                                            А– В 

 % зниження врожаю вірусу =     --------------------------------- ×100 (2.5) 

                                                                               А 

де, А - Титр вірусу у контролі; В - Титр вірусу у досліді. 

 

2.2.8.3. Визначення антивірусної дії речовин цитоморфологічним методом 

 Метод базується на виявленні інфікованих клітин зі специфічними ДНК-

вмістними включеннями, що мають вірусну природу. Клітини вирощували в 

пробірках зі смужками покривних скелець. Середовище видаляли і клітини 

інфікували вірусом, з множинністю інфікування 10 ВУО/мл, проводили 

адсорбцю вірусу протягом 2 год при кімнатній температурі, клітини відмивали 

від неадсорбованого вірусу та додавали підтримуюче середовище, що містило 

досліджувані речовини в різних концентраціях. На кожну концентрацію 

речовини використовували по 3 пробірки з клітинами. В якості позитивного 

контролю використовували клітини, які інфікували вірусом та інкубували за 

відсутності речовин в середовищі (контроль вірусу). Через 24 – 48 год. після 

інфікування та інкубації з речовинами клітини відмивали розчином Хенксу 

(БіоТестМед, Україна), фіксували 96о етиловим спиртом і зберігали при 

кімнатній температурі. Для мікроскопії клітини відмивали розчином Хенксу, 

фарбували 0,01 % розчином акридинового оранжевого (Sigma, США), протягом 

1 хв. та досліджували в люмінесцентному мікроскопі МЛ-2 (ЛОМО, Росія) на 

наявність в ядрах клітин характерних вірусних включень, використовуючи 
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об’єктив 40х. На кожному із 3-х скелець визначали кількість клітин із 

включеннями на 500 порахованих клітин моношару. Про інгібуючий вплив 

препарату на репродукцію вірусу робили висновки за зменшенням числа 

інфікованих клітин в досліді порівняно з контролем, цей показник виражали у 

відсотках і визначали за формулою: 

Відсоток редукції клітин з включеннями = (К-Д/К) ×100, де    (2.6) 

К- кількість клітин з включеннями в контролі, Д - кількість клітин з 

включеннями в досліді [83, 84]. 

За ефективну концентрацію (ЕС50) приймали ту, що викликала зменшення 

числа клітин з включеннями на 50 %. Для визначення ЕС50 використововували 

програму лінійної регресії Microsoft Exel для Pentium Pro. 

 

2.2.8.4. Полімеразна ланцюгова реакція  

Для визначення рівня реплікації ДНК вірусу в досліджуваних клітинах 

застосовували метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Виділення ДНК 

вірусів з проб проводили за допомогою комерційного набору «innuPREP Virus 

DNA Kit» (Analityk Jena AC, Німеччина) або «DNA-sorb-B DNA kit» 

(“AmpliSens”, Росія) згідно інструкції фірми-виробника. Концентрація ДНК 

була виміряна за допомогою Biophotometer (“Eppendorf”, Німеччина).  

Для виявлення ДНК аденовірусу використовували тест-системи 

«АмпліСенс®Adeovirus Eрh» («AmpliSens», Росія). Продукти ампліфікації і 

Gene Ruler™DNA Ladder Mix («Fermentas», Литва) проаналізовано в 1,7 % 

(w/v) агарозному гелі, що містив 0,01 % (v/v) етидіум броміду. Результати 

візуалізували в трансіллюмінаторі і обробляли в програмі Gel Imager 

(«DNAtechnology», Росія).  

 

2.2.9. Дослідження клітинного циклу методом проточної цитофотометрії  

Для маркування ДНК використовували пропідіум йодід (PI, Sigma, 

США). Для дослідження підраховували кількість клітин та відбирали 1x106 
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клітин, центрифугували їх при 2000 об/хв протягом 7-10 хв. Супернатант 

видаляли, а осад клітин ресуспендували в 0,5 мл ФСБ (рН 7,2), центрифугували 

їх при 2000 об/хв протягом 7-10 хв. Супернатант видаляли, а до осаду клітин 

додавали 0,5 мл холодного етилового спирту (96о), перемішували на вортексі та 

інкубували протягом 20 хв. Цетрифугували клітини при 2000 об/хв протягом 5-

7 хв, супернатант видаляли, пробірку обережно перевертали для видалення та 

висушування від спирту. Додавали 0,5 мл розчину PI-РНКази (кінцева 

концентрація: 50 мкг/мл РІ + 100 мкг/мл РНКази А (AppliChem GmbH, 

Німеччина в ФСБ, рН 7,4). Добре перемішували та інкубували протягом 1 год. 

за кімнатної температури в затемненому місці. Інтенсивність флуоресценції 

клітин вимірювали проточним цитометром (Beckman Coulter Epics LX, США) з 

довжиною хвилі лазера 488 нм. Профілі клітинних циклів були проаналізовані 

за допомогою програми Flowing Software, версія 2.5 [85]. 

 

2.2.10. Трансмісійна електронна мікроскопія 

Структуру досліджуваних зразків визначали за допомогою електронного 

мікроскопа JEM-1400 (JEOL, Японія) при інструментальному збільшенні від 

2000 до 100000 та прискорюючій напрузі 80 кВ. 

Для негативного контрастування зразка для ТЕМ на гідрофобну поверхню 

сіточки наносили краплю (близько 10 мкл) суспензії дослідного зразка. Сіточку 

зі сторони покриття формавару залишали на контакт з досліджуваним об’єктом 

на 1 хвилину. Потім зайву рідину видаляли з сітки, торкаючись її шматочком 

фільтрувального паперу. Далі одразу ж на сіточку наносили краплю 1 %-го 

водного розчину ураніл ацетату. Після фарбування протягом однієї хвилини 

зайву рідину видаляли фільтрувальним папером і сітку залишали висохнути на 

кілька хвилин, перед тим як вставити в колону мікроскопа [86, 87].  

2.2.11. Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) 

Принцип рідинної хроматографії полягає в розділенні компонентів 

сумішей, засновуючись на відмінності в рівноважному розподілі їх між двома 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT14y-tMHXAhXCBZoKHYHDCDEQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.itwreagents.com%2F&usg=AOvVaw0vzZLNlmWiFIcMV4B9KLQE
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фазами, що не змішуються, одна з яких нерухома, а інша рухома. Суміші 

нерівно розподіляються між двома фазами завдяки своїх полярності, розміру 

або іншим властивостям. Відмінною особливістю ВЕРХ є використання 

високого тиску і дрібнозернистих сорбентів (зазвичай 3-5 мкм, часто до 1,8 

мкм). Це дозволяє розділяти складні суміші речовин швидко і повно (середній 

час аналізу від 3 до 30 хвилин) [88]. Дослідження проводили в системі Agilent 

1260. 

Протокол проведення дослідження включає наступні етапи: 

 Введення рідкого зразка в колонку, що містить нерухому фазу. 

 Окремі компоненти зразка виштовхують у колонку високим тиском з 

насоса. 

 Компоненти відокремлюються під впливом різних хімічних / 

фізичних взаємодій з частинками в нерухомій фазі. 

 Відокремлені аналіти ідентифікуються детектором, присутнім в кінці 

колони. 

 Детектор вимірює концентрацію компонентів. 

 Дані з детектора обробляються і будується хроматограма. 

 

2.2.12. Cтатистична обробка результатів 

Кожне дослідження проводили не менше ніж в 3 незалежних повторах. 

Результати досліджень аналізували та обробляли у відповідності із 

загальноприйнятими статистичними підходами з використанням програм Office 

Excel [89]. Різницю між середніми значеннями отриманих даних оцінювали 

відповідно до t-критерію і вважали достовірною при р0,05. Статистичну 

обробку даних проточної цитофлюорометрії проводили з використанням 

програмного забезпечення FlowinSoftware версія 2.5.1 (Turku Centre for 

Biotechnology, University of Turku, Фінляндія). 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУНОЇ АКТИВНОСТІ ФТОРВМІСНИХ 

СПОЛУК 

 

3.1. Підбір оптимального методу для встановлення титру аденовірусу 

Для ідентифікації патогенного агенту серед багатьох чинників часто 

застосовується метод визначення інфекційного титру вірусу в культурі клітин. 

Для проведення даного дослідження використовували культури клітин Нер-2 

(карцинома гортані людини), А549 (карцинома легень людини), MDBK (нирка 

бика) та еталонний штам аденовірусу людини 5 серотипу. Інфекційний титр 

вірусу визначали: по ЦПД вірусу за кінцевою точкою розведення методом Ріда 

і Менча; цитоморфологічним методом з використанням барвника акридинового 

оранжевого (АО); методом бляшок під агаровим покриттям; колориметричним 

методом із використанням барвника МТТ (табл. 3.1).  

Репродукція аденовірусів у чутливій культурі клітин впливає на 

морфологію та структуру моношару, даний процес має назву цитопатична дія 

(ЦПД). Для ЦПД аденовірусів є характерним збільшення та округлення клітин, 

формування гроноподібних агрегатів і відкріплення від скла без їх руйнування. 

ЦПД аденовірусів є вірусоспецифічним (рис. 3.1).  

  
а) б) 

Рис.3.1 Деструкція моношару клітин А 549 при репродукції аденовірусу:          

а) неінфіковані клітини; б) утворення «грон винограду» через 3-5 діб після 

інфікування клітин аденовірусом людини 5 серотипу. Світлова мікроскопія, 70х 
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Цитопатична дія може бути обумовлена двома чинниками: по-перше, 

цитотоксичним, що викликає раннє округлення клітин, збільшення та 

склеювання клітин без зміни морфології ядер; по-друге – інфекційним, що 

викликає на більш пізніх стадіях розвиток цитопатичних змін, типові 

порушення морфології ядер у вигляді внутрішньоядерних включень, які 

супроводжуються синтезом повноцінного вірусу. Рання ЦПД обумовлена 

одним з капсидних білків HAdV – основою пентону вірусів, що інфікують 

клітину. А до пізньої ЦПД призводить основа пентону новосинтезовавих у 

клітині вірусних часточок і розвивається одночасно з синтезом інфекційного 

вірусу. У результаті використання методу титрування вірусу по ЦПД за 

кінцевою точкою розведення матеріалу було визначено титр аденовірусу 5 

серотипу, що становив 4*103 ЦПД од/мл. Метод простий та найменш затратний, 

проте і не досить чутливий, суб’єктивний і складний в оцінці результатів. 

Відомо, що репродукція вірусів в клітині змінює структуру та функції 

органел клітини, найбільші зміни відбуваються в ядрі клітин. Перші зміни 

клітин інфікованих вірусом спостерігаються уже через 18 год. після 

інфікування та проявляються в зміні розмірів та форми ядер, просвітленні їх у 

зв’язку з розрідженням хроматину. Ядерця збільшуються у розмірах, 

зміщуються до периферії ядра і, згодом, зникають. На 30 – 48 год. інфікування 

ядерний хроматин стає зернистим, збирається глибами та при аденовірусній 

інфекції розміщується в середині ядра, формуючи центроядерні включення 

[90]. Характерною особливістю репродукції аденовірусів в клітинах є 

пригнічення мітотичних процесів, причому це відбувається практично з першої 

години адсорбції вірусу до мембран клітин. Включення містять нуклеїнові 

кислоти вірусів, специфічні антигени, скупчення капсомерів вірусів (що 

формують паракристали) та кристалоподібні скупчення повних і не повних 

нуклеокапсидів [24, 91]. Титр аденовірусу визначений цитоморфологічним 

методом з використанням АО становив 7*107 ВУО/мл. Метод більш чутливий, 

оскільки за допомогою барвника АО та люмінесцентної мікроскопії вже через 
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48 год виявляються специфічні внутрішньоядерні включення, що формуються в 

процесі накопичення вірусного потомства в клітині (рис. 3.2). Недоліками 

методу є наявність спеціально навченого персоналу та люмінесцентного 

мікроскопу, а також використання барвника який є канцерогеном.  

Контроль клітин Клітини інфіковані Ад 5 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 

   Рис. 3.2 Аденовірусні включення в ядрах інфікованих клітин: 

А, Б) МДВК; В, Г) Нер-2; Д, Е) А549. Люмінісцентна мікроскопія, фарбування 

акридиновим оранжевим (х280). 
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Метод бляшок заснований головним чином на утворенні у моношарових 

культурах клітин, бляшок, які візіалізуються за допомогою барвника, зокрема 

генціанового фіолетового. Бляшки представляють собою ділянки моношару, які 

не профарбовуються, тобто місця, де клітини загинули під дією вірусу. Для 

даного методу є дуже важливим стан моношару, він повинен бути 100 % та без 

ознак відшарування клітин. Титр аденовірусу, що було встановлено з 

використанням методу бляшок під агаровим покриттям становив 4*108 БУО/мл. 

Метод і дотепер вважається найбільш чутливим і специфічним, проте 

передбачає збереження моношару клітин при довгостроковому культивуванні 

та потребує значної кількості вартісних реактивів для проведення. 

За допомогою колориметричного методу з використанням МТТ (3,(4,5-

диметилтріазол-2-іл)-2,5-дифенілтетразоліум бромід) також було встановлено 

титр аденовірусу 5 серотипу, що становив 3,2*108 ЦПД од/мл. Даний метод має 

високу чутливість, автоматизований, простий у постановці, тривалість 

визначення титру вірусу займає незначний проміжок часу. Мабуть, єдиним 

недоліком методу є необхідність специфічного барвника та приладу для 

підрахунку оптичної щільності клітин.  

Таким чином, один і той же вірусний матеріал був титрований з 

використанням наведених вище методів, що дозволило виявити переваги та 

недоліки кожного з методів.                                                   
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Таблиця 3.1 

Титрування аденовірусу різними методами 

 

Метод дослідження Титр вірусу Час (доба) Чутливість Недоліки 

методу 

ЦПД за кінцевою 

точкою розведення 

4*103 ЦПД 

од/мл 

7 низька Субʼєктивна 

оцінка 

результату 

Цитоморфологічний 

метод 

7*107 

ВУО/мл 

2 висока Висока 

кваліфікація 

дослідника, 

люмінесцентний 

мікроскоп, 

канцерогенний 

АО 

Бляшки під 

агаровим покриттям 

4*108 

БУО/мл 

7 висока Висока 

довготривала 

якість моношару 

клітин, вартісні 

реагенти 

Колориметричний 

метод з 

використанням 

МТТ 

3,2*108 

ЦПД од/мл 

3-5 висока Висока вартість 

МТТ 

 

Отже, проаналізувавши всі методи для встановлення титру аденовірусу в 

культурі клітин, їх чутливість, необхідні реактиви та тривалість дослідження 

можна зробити висновок, що найкращим за цими критеріями є 

колориметричний метод з використанням барвника МТТ. 

 

3.2. Дослідження цитотоксичної дії фторвмісних сполук  

Цитотоксичність речовин для клітин досліджують за впливом на цілісність 

сформованого моношару клітин, на життєздатність і ступінь росту клітин, на 

кількість мітозів та інше. Слід зазначити що дослідження впливу речовин на 

цілісність моношару клітин є найменш інформативним щодо цитотоксичності 

речовин і не дозволяє виявити вплив на фізіологічні процеси клітини. У 
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світовій практиці, для оцінки цитотоксичної дії речовин зазвичай 

використовують колориметричний МТТ метод визначення життєздатності 

клітин. Крім того цей метод широко використовується при визначенні СС50 

потенційних лікарських засобів та відборі антивірусних ефективних препаратів 

in vitro, оскільки базується на функціонуванні дегідрогіназної системи 

мітохондрій клітин, що переробляють штучний субстрат МТТ в формазан. 

Перетворення субстрату МТТ в формазан значно дозозалежно зменшується при 

загибелі клітин під дією токсичних сполук.  

Тому використовуючи МТТ метод, було визначено вплив досліджуваних 

фторовмісних речовин на життєздатність клітин та встановлено їх величину 

СС50. Результати дослідження наведені на рисунках 3.3, 3.4 та 3.5. 
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Рис. 3.3 Цитотоксичність фторованих триазолів. 

Сполуки, що погано розчинялися у середовищі для епітеліальних культур 

клітин виявляли значно більшу токсичність. До першої групи сполук за 

подібністю входили сполуки G16, 18, 19. Зокрема, сполука G16 була погано 

розчинною та дуже токсичною для культури клітин МДВК (показник СС50 

становив 20 мкг/мл). Проте, сполуки G18 та G19, що подібні за структурою зі 

сполукою G16 не мали такого токсичного ефекту та їх показники СС50 

становили більше 1000 та 574 мкг/мл, відповідно. В другій групі токсичну дію 
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виявили G22 і G23, що за своєю структурою є подібними і відрізняються лише 

присутністю трифторметил-групи (CF3-група). Присутність даної групи 

вплинула на розчинність сполуки та, в результаті, підвищила її токсичність. 

Якщо показник СС50 для G22 складав 250 мкг/мл, то сполука G23 була більш 

токсичною - СС50 становив 125 мкг/мл.  

При визначенні нетоксичних для клітин концентрацій сполуки G29 

виявлена її значна цитотоксичність у концентрації 500 та 1000 мкг/мл, оскільки 

пригнічення життєздатності клітин було більше 90 %. Використовуючи 

програму лінійної регресії Microsoft Excel (функцію прогнозування) та 

дозозалежні значення токсичності сполуки, визначено її показник СС50, який 

становив 222 мкг/мл. 

 

           

Рис. 3.4 Цитотоксичність перфторпропіл-піримідинових триазолів  

Представники третьої групи фторвмісних сполук (G26 та G27) мали високі 

показники CC50 у культурі клітин MDBK за мітохондріальною активністю (630 

мкг/мл) та були добре розчинними. Єдиною відмінністю у їх структурі є 

кількість атомів фтору в молекулі, однак обидві сполуки виявили себе як добре 

розчинні та малотоксичні. Присутність ОН-груп відіграє суттєву роль у 

розчинності сполук, а отже і зменшує їх токсичність.  
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До 4-тої групи входили сполуки які відносяться до натрієвих солей 

фенілаланіну (10S-23 та 10S-24) та мали показники цитотоксичності у культурі 

клітин MDBK значно вищі за 1000 мкг/мл та обидві були добре розчинними 

(рис. 3.5). Їх добра розчинність пояснюється наявністю полярних груп (-NH,-

COO), які здатні утворювати водневі зв’язки з розчинником і тим самим 

підвищувати розчинність сполуки.  

Щодо референс-препаратів ганцикловіру та рибавірину, то вони були 

добре розчинними та мали низьку цитотоксичность, величина СС50 була в 

межах 600 – 1475 мкг/мл. 

 

Рис. 3.5 Цитотоксичність натрієвих солей фенілаланіну. 

 

Отже, найбільші значення показника цитотоксичності сполук (тобто 

найменша їх токсичність) скоріш за все пов’язані з розчинністю в середовищі. 

Лише добре розчинні сполуки були малотоксичними для клітин за високих 

концентрацій. Це сполуки G26, G27, 10S-23,10S-24 та референс-препарати 

ганцикловір та рибавірин. Величина СС50 для них становила від 630 до 2519 

мкг/мл. Більш токсичними для клітин були сполуки G16, G22, G23. Результати 

встановлених величин СС50 для фторвмісних сполук наведено на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6 Цитотоксичні концентрації сполук (СС50), визначені за 

мітохондріальною активністю клітин МТТ-методом. 

Лізосоми мають добре проникну мембрану для барвника лише в тому 

випадку, коли клітина жива та повноцінно функціонує. Тому використовуючи 

барвник нейтральний червоний досліджено лізосомальну активність кліти під 

дією досліджуваних сполук. Барвник здатен накопичуватись у лізосомальному 

матриксі та не вимивається звідти етанолом, що дозволяє визначати живі та 

проліферуючі клітини. З отриманих даних бачимо, що лізосомальна активність 

для сполук була значно вищою за взяту максимальну концентрацію сполук - 

500 мкг/мл (рис. 3.7). Встановлено, що показники СС50 сполук коливались від 

630 мкг/мл та, в певних випадках, значно перевищувала показник 1000 мкг/мл.  

Порівнюючи отримані дані двох методів виявлення цитотоксичності 

сполук можна сказати про те, що лише сполуки G22 та G23 по-різному 

впливають на компартменти клітини. Дана група сполук виявила значну 

токсичну дію при МТТ-аналізі (250 та 125 мкг/мл відповідно). Але при 

проведенні аналізу із нейтральним червоним показники СС50 значно 

змінюються у сторону зростання (у 2,5 та 7 разів відповідно) та становили 640 
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мкг/мл та 908 мкг/мл. В той же час інші досліджені класи сполук мали подібні 

показники цитотоксичності за двома методами. 

 

         

Рис. 3.7 Цитотоксична дія сполук, визначена за лізосомальною активністю 

клітин із застосуванням фарбника нейтрального червоного.  

Отже, отримані дані дослідження цитотоксичності дозволили встановити, 

що близькі за структурою сполуки мають різний ступінь розчинності та значно 

відрізняються за рівнем токсичності. 

 

3.3. Дослідження антивірусної дії фторвмісних речовин  

Для вивчення антиаденовірусної активності сполук використовували не 

токсичні концентрації, що були нижчими за показник СС50. Сполуки вносили 

після адсорбції вірусу в складі підтримуючого середовища. Сполуки G16, G18, 

G19, G23 та G27 не впливали на репродукцію аденовірусу людини 5 серотипу і 

не знижували кількості інфікованих клітин зі специфічними 

внутрішньоядерними включеннями у порівнянні з контролем вірусу. 

Пригнічення репродукції аденовірусу показано для сполук G22, G26 та 10S-23 

(табл. 3.2).  
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За допомогою аналізу МТТ було виявлено, що сполука G29 при 

концентрації 32 - 125 мкг/мл гальмує розмноження аденовірусу в клітинах на 38 

- 84 % і пригнічує розвиток цитопатичного ефекту аденовірусу на 50 % при 

концентрації 37 мкг/мл. 

За концентрації 125 мкг/мл сполука G22 інгібувала репродукцію HAdV-5 

на 56 %, а за концентрації 31 мкг/мл на 39 %. Сполука G26 пригнічувала 

репродукцію аденовірусу на 56 % за концентрації 125 мкг/мл, а за концентрації 

31 мкг/мл на 30 %. Сполука 10S-23 пригнічувала репродукцію HAdV-5 на 62 % 

за концентрації 125 мкг/мл та на 2 % за концентрації 31 мкг/мл. Також сполука 

10S-24 виявила деяку пригнічуючу дію на репродукцію аденовірусу людини 5 

серотипу, але вона була незначною і становила всього 6 % за концентрації 125 

мкг/мл. Ефективна антивірусна концентрація, що викликає 50 % редукцію 

кількості клітин із вірусспецифічними включеннями (ЕС50) для сполук G22, 

G26 та 10S-23 складала 60, 120 і 90 мкг/мл, відповідно. Для референс-препарату 

Ганцикловір ЕС50 становила 50 мкг/мл. 

Для визначення перспективності сполук та їх подальших досліджень 

використовують селективний або хіміотерапевтичний індекс (IS або ХТІ). 

Індекс селективності розраховують, як відношення показників цитотоксичності 

сполук до антивірусної активності. За літературними даними, перспективними 

вважаються сполуки SI, яких дорівнює або перевищує 4 [152].  

Таким чином, нами було встановлено, індекси селективності для нових 

фторвмісних сполук. Найбільш перспективною виявилась сполука G29 (похідна 

триазолів) з індексом селективності 13. Інші сполуки, які мали 

антиаденовірусну дію мали менші показники ХТІ, зокрема для G22 він 

становив 4, G26 – 5, 10S-23 – 11. 
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Таблиця 3.2 

Антиаденовірусна активність фторвмісних сполук 

  

Природа сполук 

Шифр речовини Інгібування репродукції вірусу ( %) 

Концентрація речовин, мкг/мл 

31 62 125 

  

Похідні тріазолів 

  

G16 Н.а. Н.а. Н.а. 

G18 Н.а. Н.а. Н.а. 

G19 Н.а. Н.а. Н.а. 

G22 39 52 56 

G23 Н.а. Н.а. Н.а. 

G29 Н.а. 11 28 

Похідні урацилів G26 30 41 56 

G27 Н.а. Н.а. Н.а. 

Похідні 

амінокислот 

10S-23 2 42 62 

10S-24 Н.а. Н.а. 6 

Примітка: Н.а. – не активна. 

Сполуки, що виявили значну антиаденовірусну дію дослідили також 

методом ПЛР. Для речовини G22 показано відсутність пригнічуючої дії на 

реплікацію аденовірусу для всіх досліджених концентрацій сполуки. Речовина 

G26 в концентрації 31 мкг/мл інгібувала реплікацію вірусної ДНК на 100 %, в 

той час, як в концентрації 125 мкг/мл – лише на 27 %. Було показано 

пригнічення реплікації вірусної ДНК для всіх використаних концентрацій 

сполуки 10S-23, відсоток інгібування коливався від 27 % до 40 %, залежно від 

використаної концентрації сполуки. ПЛР-аналізом було показано, що референс-

препарат ганцикловір призводив до пригнічення репродукції аденовірусу, проте 

часткова реплікація вірусної ДНК відбувалась. 

3.4. Дослідження впливу аденовірусної інфекції на клітинний цикл 

Зупинка росту та ділення клітин є частою відповіддю клітин на токсичність 



77 

 

 

сполук та вірусну інфекцію, тому було проведено дослідження впливу сполуки 

G29 на цикл клітин в нормі та за умов аденовірусної інфекції. Фіксація клітин з 

подальшим фарбуванням флуорохромом, що має здатність до інтеркаляції в 

ДНК, таким як пропідій йодид (PI), дозволила оцінити розподіл клітин по 

стадіях клітинного циклу, структуру клітин, а також виявити клітини з 

фрагментованою ДНК (апоптотичні клітини), оскільки інтенсивність сигналу PI 

прямо пропорційна вмісту ДНК. На наведеному нижче рисунку 3.8 А1 

представлено типовий клітинний цикл з більшістю клітин в фазі G0/G1 

(найвищий пік), інший пік на гістограмі демонструє клітини що знаходяться в 

G2/M фазі, а площа між цими піками вказує на клітини в S-фазі. На наступній 

гістограмі наведено результати дослідження впливу сполуки G29 на стан 

популяції клітин MDBK (рис. 3.8 А2). Як видно за розміщенням клітин 

відповідно до структури та фаз циклу, гістограми дуже близькі проте не 

тотожні. Виявлено, що через 48 годин росту 49 % клітини MDBK знаходиться у 

G1 фазі, 16 % у S та 18 % у G2/M фазах клітинного циклу (рис. 3.9). За 

використання сполуки розподіл клітин у G1 та G2/M фазах клітинного циклу 

був подібний до розподілу контрольних клітин, проте виявлено 60 % 

зменшення кількості клітин у S-фазі. 

 

Рис. 3.8 Вплив сполуки G29 на клітинний цикл неінфікованих та інфікованих 

аденовірусом 5 серотипу клітин MDBK. A1 – Профіль клітинного циклу 
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контролю клітин, A2 – Профіль клітин з сполукою (сполуку досліджували у 

максимальній концентрації використаній для аналізу антивірусної активності), 

A3 – Профіль клітин за умов інфікування аденовірусом, A4 – Профіль клітин за 

умов інфікування аденовірусом та обробки сполукою. Інтенсивність 

флюорисцентного випромінювання клітин вимірювали за допомогою 

проточного цитометра (Beckman Coulter Epics LX, США) при довжині хвилі 488 

нм. 

 

Виявлено значні зміни у циклі інфікованих аденовірусом клітин, так 

спостерігали збільшення кількості апоптотичних клітин до 11 %, перехід клітин 

із G1 фази у S, та збільшення кількості клітин у цій фазі до 33 % (що у 2 рази 

більше ніж у неінфікованих клітин) (рис. 3.8 A3 та 3.9). Зниження кількості 

клітин у G1 фазі на 55 % свідчить про інгібування переходу клітин через 

мітотичну фазу циклу. У той час, коли інфіковані клітини переходять в S та 

G2/M фазу клітинного циклу, відбувається значний синтез вірусної ДНК, пізніх 

вірусних білків та віріонів. В подальшому ці клітини гинуть, відокремлюючись 

від моношару, і плавають у супернатанті. 

Було виявлено, що за умов аденовірусної інфекції використання 

фторованої сполуки G29 призводить до зменшення кількості апоптотичних 

клітин на 11 % у порівнянні з контролем вірусу (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9 Особливості клітинного циклу заражених клітин після обробки 

сполукою G29. 

Показано дозозалежний вплив G29 на клітинний цикл за інфекції, а саме 

із зниженням концентрації сполуки спостерігається перехід клітин із G1 фази 

до S і G2/М, де ці клітини накопичуються і реплікують вірусну ДНК. 

Використання сполуки призводить до збільшення кількості клітин у G1 фазі на 

15 – 43 %, та зниження кількості клітин у S фазі на 21 – 42 % в порівнянні з 

профілем інфікованих клітин, що свідчить про нормалізацію клітинного циклу 

інфікованих клітин до рівня неінфікованих клітин.  

Оскільки показане зниження ЦПД вірусу та нормалізація клітинного 

циклу оброблених сполукою G29 клітин в порівнянні з інфікованими 

клітинами, ще не дає відповіді на питання якості утвореного вірусу, а саме його 

інфекційності, було проведено визначення титру аденовірусу отриманого de 

novo за присутності різних концентрацій сполуки. Як видно із таблиці 3.3, 

сполука G29 проявила значну антивірусну активність, оскільки у всіх 

досліджених концентраціях знижувала інфекційний титр аденовірусу на 84 – 90 

%.  
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Таблиця 3.3 

Вплив сполуки G29 на формування інфекційного потомства аденовірусу 5 

серотипу. 

Концентрація 

сполук, мкг/мл 

Титр HAdV-5 

ВУО/мл 

Інгібування репродукції 

аденовірусу, % 

G
2
9
 125 1,2 х105 90,34±0,84 

62 1,5 х105 88,26±1,0 

32 2 х105 84,43±1,08 

R
ib

 

125 2 х103 99,84±1,11 

62 2,3 х104 98,23±0,91 

32 4,8 х104 96,3±1,01 

Контроль вірусу 1,3 х106 - 

 

Таким чином, сполука G29 має виражену анти-HAdV-5 активність, яка 

реалізується за допомогою кількох механізмів. Так показано, що використання 

сполуки призводить до нормалізації клітинного циклу інфікованих 

аденовірусом клітин до рівня неінфікованих, та вираженого пригнічення 

репродукції аденовірусу 5 серотипу, що проявляється у формуванні 

неінфекційного потомства вірусу. Враховуючи отримані дані можна 

припустити, що сполука може інгібувати протеїнкіназу, внаслідок чого 

можливо відбувається зміна клітинного циклу інфікованих клітин та 

блокування вірусної транскрипції, трансляції та збирання вірусу. 

Отже, досліджено біологічну активність 4 класів фторовмісних сполук. 

Вивчено їх вплив на функціонування мітохондрій та лізосом клітин. 

Встановлено, що перша група сполук відрізнялася лише кількістю атомів фтору 

у молекулі, і саме сполука з найбільшою кількістю фтору (G16) була більш 

токсичною у порівнянні з двома іншими. Сполуки G22 і G23, з другої групи 

подібності відрізняються лише присутністю трифторметил-групи (CF3-група). 

Наявність цієї групи вплинула на розчинність сполуки та, як результат, 

підвищила її токсичність. У третій групі сполук (G26, G27) присутність ОН-



81 

 

 

груп відіграла важливу роль у розчинності сполук, а отже і зменшила їх 

токсичність. До 4-тої групи входили сполуки натрієвих солей фенілаланіну 

(10S-23 та 10S-24). Наявність полярних груп (-NH,-COO), для яких є 

характерим утворення водневих зв’язків з розчинником і тим самим 

підвищувати розчинність сполуки вплинула позитивно на їх розчинність та 

призвела до відсутністі токсичного ефекту.  

Проведено аналіз противірусної активності сполук відносно аденовірусу 

людини 5 серотипу. Встановлено, що  сполуки G22, G26 та 10S-23 значно 

інгібують розвиток ЦПД вірусу та формування вірусспецифічних включень ( до 

62 %). А сполуки G26 та 10S-23 пригнічують реплікацію ДНК вірусу на 27 – 

100 %. Крім того, виявлено що використання сполуки G29 призодить до 

нормалізацію клітинного циклу інфікованих клітин до рівня неінфікованих 

клітин та зниження інфекційного титру аденовірусу на 84 – 90 %. Також 

встановлено, що найбільш перспективною для подальших досліджень відносно 

аденовірусу 5 серотипу є сполука G29, оскільки вона мала найбільший індекс 

селективності серед новосинтезованих фторвмісних сполук (SI=13). Оскільки 

введення атому фтору в біологічно активну молекулу нуклеозиду може 

впливати не тільки на її фармакокінетичні властивості, але і на розподіл в 

тканинах, шлях та швидкість метаболізму фторованого аналога, а також її 

фармакодинаміку і токсичність, дослідження такого класу сполук залишається 

надзвичайно актуальним.  
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РОЗДІЛ 4 

ВИВЧЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНОЇ АКТИВНОСТІ НАНОЧАСТИНОК 

 

4.1. Дослідження цитотоксичності та антивірусної активності 

наночастинок золота 

Створення матеріалів з новими властивостями та характеристиками 

безсумнівно пов’язано з отриманням наночастинок. Особливо перспективним є 

такі метали як Ag, Au, Ті оскільки в багатьох дослідженнях було показано їх 

виражену бактeрицидну, фунгіцидну та віруліцидну дію. Тому наступна 

дослідна група сполук була представлена наночастками (NP), зокрема 

наночастками золота (AuNP) та наночастинками діоксиду титану (TiO2NP). 

Було досліджено 2 типа наночасток золота з кремнеземом: (a) наночастки 

золота, покриті шаром кремнезему 12–30 нм; (b) наночастки золота розташовані 

на поверхні кремнезему (сфери або агрегату) . Наночастинки типу 'a' були 

отримані наступним способом синтезу: зразки були отримані з двох типів 

мономерних кремнієвих попередників, здатних до золь-гелевих перетворень і 

містять гідроксильні і гідридні гідроксильні групи з відновними властивостями. 

Формування як наночастинок Au, так і неорганічних оболонок кремнезему в 

цьому випадку відбувається майже одночасно. Комплексні наночастинки типу 

'b' синтезували розробленим методом, який дозволяє отримувати 

порошкоподібний матеріал з рівномірним розподілом наночастинок золота на 

поверхні кремнезему. Метод заснований на використанні відновних 

властивостей прищеплених гідридів кремнію або аміногруп на поверхні 

дисперсного кремнеземного носія для формування золотих частинок з розчину 

хлороауринової кислоти без використання інших стабілізаторів і зменшеною 

кількістю розчинника [75]. Також було досліджено 2 типа наночастинок золота 

без додавання інших компонентів, які були стабілізовані триптофаном. Різниця 

була лише в розмірі наночастинок: перший варіант з розміром 5 нм та другий – 

20 нм. Даний тип наночасток було стабілізовано цитратним буфером. Частинки 
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мають сферичну форму. Нами було встановлено, що вони нанорозмірні, не 

утворюють агломератів (рис. 4.1) 

 

  

       А)                        Б) 

Рис. 4.1 Електронно-мікроскопічне зображення AuNP (А) - 5 нм, (Б) – 20 

нм. 

 

Дослідження цитотоксичної активності дослідних зразків наночастинок 

проводили із використанням МТТ методу та культури клітин МDBK. 

Результати дослідження цитотоксичності наночасток наведено на рис. 4.2. 

 

 

Рис. 4.2 Цитотоксичність наночастинок золота типу “a” та “b” на культурі 

клітин МDBK 
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Наведені на рис.4.2 результати свідчать про відсутність токсичної дії AuNP 

“a” та “b” типу, оскільки відсоток живих клітин у найбільшій концентрації 

становив 99 %. 

 

 

Рис.4.3 Цитотоксичність AuNP на культурі клітин МDBK 

 

Як бачимо з рисунка 4.3, наночастинки золота, які не містили додаткових 

компонентів, також не мали токсичного ефекту на культуру клітин МDВК. Всі 

досліджені концентрації наночасток починаючи від 1970 до 0,0197 нг не 

пригнічували життєздатність клітин більше ніж на 19 %. 

Таким чином, з отриманих результатів дослідження цитотоксичності 4 

типів наночасток золота можна зробити висновки про те, що вони не були 

токсичними для культури клітин за жодної використаної концентрації. 

Скринінг противірусної активності наночастинок здійснювали шляхом 

додавання різних розведень наночастинок до культури клітин після адсорбції 

вірусу. Рівні інгібування аденовірусу за присутності наночастинок золота з 

кремнеземом у культурі клітин MDBK представлені на рис.4.4. 
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Рис.4.4 Антиаденовірусна активність наночастинок золота відносно 

аденовірусу 5 серотипу на культурі клітин MDBK. 

 

Обидва досліджувані типи наночастинок показали противірусну 

активність, з різним ступенем інгібування репродукції аденовірусу. Наночастки 

типу «a» продемонстрували значний інгібуючи вплив на репродукцію 

аденовірусу 5 серотипу. Рівень інгібування був у межах 55-96 %. Найбільший 

інгібуючий вплив наночастки типу «а» мали за розведення 10-3 і цей показник 

становив 96 %. Подальше зменшення концентрації наночасток у наступних 

розведеннях призвело до суттєвого зниження їх антивірусної активності. Вже 

при розведенні 10-4 значення інгібування репродукції аденовірусу знизилося до 

82 %, за розведення 10-5 до 65 % та за розведення 10-6 становило 55 %.  

У той же час, наночастки типу «b» інгібували репродукцію вірусу на 90 %–

100 % в діапазоні розведень від 10-2 до 10-6. Проте, цей тип наночасток мав 

більш стабільний ефект щодо пригнічення репродукції аденовірусу, оскільки за 

розведення від 10-2 до 10-4 вони знижували репродукцію аденовірусу на 100 %. 

Але вже починаючи з розведення 10-5 відсоток інгібування знизився до 95 %. А 

за розведення 10-6 відсоток інгібування вірусу склав 90 %. 
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Отримані результати свідчать про те, що ефективніше впливають на 

репродукцію аденовірусу наночастки «b» типу.  

Оскільки, наночастки типу b (наночастки золота розміщені на поверхні 

кремнеземової сфери) мали високі показники пригнічення репродукції вірусу, 

було перевірено їх віруліцидну активність відносно аденовірусу 5 серотипу. 

Результати дослідження віруліцидної дії наочасток золота типу «b» 

представлені на рис.4.5. Для дослідження було взято 4 часові точки експозиції 

вірусу з наночастками (1, 2, 3 та 4 години). Найбільший показник інгібування 

аденовірусу становив 92 % при концентрації 10-5 після 3 годин контакту. 
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Рис.4.5 Віруліцидна активність наночасток золота типу «b» відносно 

аденовірусу 5 серотипу на культурі клітин MDBK. 

 

Отримані результати свідчать, що інкубація вірусу і наночастинок 

протягом 2 год є найбільш оптимальною, оскільки в цих умовах спостерігався 

стійкий 66-86 % віруліцидний ефект.  

Результати антивірусної активності наночастинок золота без додаткових 

компонентів представлені на рис.4.6. 
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Рис. 4.6 Антивірусна активність наночатинок золота без додаткових 

компонентів відносно аденовірусу 5 серотипу. 

 

Наведені дані демонструють, що наночастинки золота розміром 5 та 20 нм 

однаково ефективно знижують рівень репродукції аденовірусу більш ніж на 100 

%, лише за найменшої концентрації (0,00197 нг/мл) ефективність наночастинок 

більшого розміру значно знизилась (до 2 %).   

Отримані дані свідчать про те, що наночастинки золота ефективно 

пригнічують репродукцію аденовірусу. Проте, наночастинки діаметром 5 нм 

зберегли свою ефективність навіть у найменшій концентрації 0,00197 нг/мл, 

випадку наночастинок з більшим діаметром частинок (20 нм) у даній 

концентрації вже не було відмічено впливу на репрродукцію аденовірусу. 

Ще одним етапом наших досліджень було дослідження віруліцидної дії 

наночастинок золота (5 та 20 нм). Для дослідження було взято 3 точки 

експозиції вірусу з наночастками (15 хв, 30 хв та 1 година). Отримані дані 

представлені на рис.4.7 та рис. 4.8.  
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Рис. 4.7 Віруліцидна дія наночастинок золота 5 нм відносно аденовірусу 5 

серотипу. 

 

Нами було встановлено, що наночастки золота з розміром часток 5 нм 

володіють віруліцидною дією відносно аденовірусу, найбільший відсоток 

пригнічення репродукції вірусу становив близько 42 % за концентрації 

наночастинок 19,7 нг/мл після 15 хв контакту вірусу з наночастинками. 
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Рис. 4.8 Віруліцидна дія наночастинок золота 20 нм відносно аденовірусу 5 

серотипу. 
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У результаті проведеного дослідження встановлено, що наночастинки 

золота з розміром часток 20 нм мали менший вплив на позаклітинний вірус, ніж 

частинки з меншим розміром. Максимальне значення віруліцидної дії (до 39 %) 

спостерігали за концентрації 1,97 нг/мл та після 30 хв інкубації вірусу з 

наночастинками. 

Отже, дані дослідження дозволили нам встановити, що наночастинки 

золота 5 та 20 нм мають віруліцидну активність відносно аденовірусу 5 

серотипу, проте вона є незначною, та не перевищує 42 та 39 %, відповідно. 

Також було встановлено, що частинки з меншим розміром мають більшу 

ефективність після коротшого часу впливу на вірус (15 хв), а частинки з 

більшим розміром були ефективнішими після 30 хв контакту вірусу з 

наночастинками. 

Наступним етапом дослідження було перевірити чи впливають 

наночастинки золота на формування повноцінного аденовірусу de novo (рис. 

4.9).  

   

 

Рис. 4.9 Вплив AuNP на формування аденовірусу 5 серопипу de novo. 

 

Отримані результати свідчать про те, що титр вірусу синтезованого de novo 

становить 0,2*104 ТЦД50/мл. Також встановлено, що наночастки Au з діаметром 
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5 нм знижують титр вірусу на 2 порядки (для зразка Au (5 нм) з концентрацією 

наночастинок 0,197 нг/мл титр вірусу становить 0,45*102). Але вже починаючи 

із зразка Au (5 нм) з концентрацією наночастинок 0,0197 нг/мл титр вірусу 

знижувався лише на 1 порядок та становив 0,9*103 ТЦД50/мл. Для наночасток 

Au (20 нм) також було встановлено зниження титру аденовірусу на 2 порядки 

вже починаючи з концентрації 197 нг/мл і до 0,0197 нг/мл (титр вірусу для 

зразка з концентрацією 197 нг/мл становив 0,7*102 ТЦД50/мл та 0,0197 нг/мл 

0,6*102 ТЦД50/мл, відповідно). 

Отже, дослідження біологічної активності наночастинок золота різних 

типів дозволило встановити, що вони мають віруліцидну, пряму антивірусну 

дію відносно аденовірусу 5 серотипу та впливають на синтез вірусного 

потомства de novo. 

 

 4.2 Дослідження цитотоксичності та антиаденовірусної активності 

наночастинок діоксиду титану та їх фотокаталітичних властивостей 

На початковому етапі було проведено аналіз структури нанопорошків TiO2 

з використанням електронної трансмісійної мікроскопії. На рисунку 4.10 

наведено електронно-мікроскопічне зображення наночастинок TiO2-I (А) та 

TiO2-IІ (Б). Порошок TiO2-I містить м'які агрегати, розміром від 50 нм до 500 

нм. Частинки практично монодисперсні, їх розмір ~10 нм. Встановлено, що 

порошок TiO2–II нанорозмірний, неоднорідний, присутня велика кількість 

агломератів. Частинки сфероподібної форми. В якості порівняльного агента був 

застосований комерційний зразок діоксиду титану, а саме TiO2 P25 

виробництва Evonik Industries AG (Німеччина). Його електронно-мікроскопічне 

зображення представлено на рисунку 1 (B). Частинки TiO2 P25 (В) бiльш 

квадратичнi, розмiром 20-25 нм. 
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А)         Б)        В)  

Рис. 4.10 Електронно-мікроскопічне зображення частинок вихідного 

порoшку TiO2-I (А), TiO2-II (Б) та комерційного зразка TiO2 P25 (В). 

 

При визначенні цитотоксичної дії дослідних зразків наночастинок 

діоксиду титану встановлено, що жодне з досліджуваних розведень (від 100 

мкг/мл до 0,001 мкг/мл) не мало токсичної дії на культуру клітин МDBK, тому 

що відсоток живих клітин за найбільшої досліджуваної концентрації становив 

87 %. Результати дослідження цитоксичності наночастинок діоксиду титану 

представлені на рис. 4.11. 
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Рис. 4.11 Цитотоксичність наночастинок діоксиду титану на культурі 

клітин МDBK 
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Отже, можна зробити висновки виходячи з отриманих результатів, що при 

визначенні цитотоксичної дії всіх досліджуваних варіантів наночасток жодне з 

розведень (від 100 мкг/мл до 0,001 мкг/мл) не мало токсичної дії на культуру 

клітин МDBK. 

При дослідженні віруліцидної та антивірусної дії наночастинок діоксиду 

титану після 5 діб культивування (з появою вираженої ЦПД вірусу у контролі) 

визначали відсоток пригнічення репродукції аденовірусу. На рис. 4.12 

представлені результати дослідження впливу наночастинок діоксиду титану на 

позаклітинний вірус (віруліцидна дія), що виражена у відсотках інгібування 

аденовірусу при дії різних концентрацій наночастинок та часу експозиції, в 

порівнянні з контролями.  

 

 

Рис. 4.12 Віруліцидна дія наночастинок ТіО2 (І) та (ІІ) проти аденовірусу 

людини 5 серотипу на культурі клітин МDBK. 

 

Таким чином, проаналізувавши отримані результати можна зробити 

наступні висновки: по-перше, для концентрованого розчину зразків (І) та (ІІ) 

(10 мкг/мл) було показано зменшення віруліцидної активності зі збільшенням 

часу інкубації; по-друге, виявлено, що найбільшу активність наночастинки 
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виявляють саме у менших концентраціях (0,1- 0,01 мкг/мл). Для зразка ТіО2(І) 

показане суттєве пригнічення репродукції вірусу (на 49 %) після 5 хв інкубації 

при концентрації наночастинок 0,1 мкг/мл. Проте, найбільшу віруліцидну дію 

(63 %) спостерігали при концентрації наночастинок ТіО2(ІІ) 0,01 мкг/мл після 

15 хв інкубації з аденовірусом. 

Тобто, наночастинки ТіО2 зразка (ІІ) розміром 20-30 нм, проявили значну 

віруліцидну дію після 15 хв контакту з вірусом. Натомість, наночастинки зразка 

(І) з розміром 8-15 нм були значно активнішими після коротшого часу інкубації 

- 5 хв. 

З літературних даних відомо, що діоксид титану має фотокаталітичні 

властивості [64, 92, 93]. 

Результати, одержані при дослідженні фотокаталітичних властивостей 

препарату наночастинок ТіО2 (ІІ), свідчать про підсилення віруліцидної дії при 

5 хв УФ-опроміненні (рис. 4.13). Найвище значення інгібування вірусу (30 %) 

спостерігали при концентрації наночастинок 10 мкг/мл.  

       

Рис. 4.13 Вплив УФ на віруліцидну дію наночастинок TiO2(II) відносно 

аденовірусу 5 серотипу на культурі клітин МDBK. 

Примітка: при підрахунку різниці віруліцидної дії до уваги бралися значення 

віруліцидної дії наночастинок без впливу опромінення та із застосуванням УФ-

опромінення. 
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При досліженні фотокаталітичних властивостей TiO2 P25 встановлено, що 

не залежно від умов проведення дослідження (темрява чи УФ) та часу 

опромінення, зразок не має віруліцидної активності по відношенню до 

аденовірусу 5 серотипу порiвняно зі зразком TiO2(II) (рис. 4.14). Це 

пояснюється пористою структурою і морфологією наночастинок P25.  

 

          

Рис. 4.14 Фотокаталітичні властивості наночастинок Р25 відносно аденовірусу 

5 серотипу на культурі клітин МDBK. 

Примітка: тем – взаємодія вірусу і наночастинок в темряві 

         УФ – взаємодія вірусу і наночастинок при дії ультрафіолету. 

 

Після встановлення наявності віруліцидної активності (як без УФ 

опромінення, так і з його застосуванням) наночастинок діоксиду титану 

розміром 20-30 нм, які виявилися більш активними із застосуванням УФ у 

порівнянні з комерційним зразком, що є стандартом для перевірки наявності 

фотокаталітичних властивостей, було досліджено їх антивірусну активність. 

Результати проведеного дослідження представлені на рис. 4.15.  
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Рис. 4.15 Антивірусна активність наночастинок ТіО2 (ІІ) відносно аденовірусу 

людини 5 серотипу на культурі клітин МDBK. 

 

Антивірусна активність ТіО2 наночастинок (ІІ) відносно аденовірусу 

людини 5 серотипу була в межах 45-95 %. Найбільший відсоток пригнічення 

аденовірусу становив 95 % при концентрації наночастинок 0,001 мкг/мл. 

Таким чином, отримані результати підтверджують перспективність 

використання наночастинок діоксиду титану як інактивуючих сполук з 

віруліцидною активністю щодо аденовірусів та можливість розробити на їх 

основі компоненти фільтрів для дезінфекції води та повітря. 

Отже, проведено дослідження 6 різновидів наночастинок. Показано, що 

наночастинки золота з кремнеземовою основою, наночастинки золота без 

додаткових компонентів, та NP діоксиду титану не були токсичними для 

культури клітин за жодної використаної концентрації (відсоток живих клітин 

був вище 90, навіть за найбільшої досліджуваної концентрації). 

Наночастки типу «a» на кремнеземовій основі показали значний 

інгібуючий потенціал на репродукцію аденовірусу 5 серотипу. Рівень 

пригнічення аденовірусу 5 серотипу був у межах 55-96 %. Для наночастинок 
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типу «b» на кремнеземовій основі за концентрації від 10-2 до 10-4 пригнічували 

репродукцію аденовірусу на 100 %. 

Встановлено, що наночастинки типу «b» також мають віруліцидну дію 

проти HAdV-5. Було показано, що інкубація вірусу і наночастинок протягом 2 

год є найбільш ефективною, оскільки за цих умовах спостерігався стійкий 

віруліцидний ефект (66-86 %). Показано, що наночастинки золота розміром 5 та 

20 нм ефективно знижують рівень репродукції аденовірусу на 100 %, лише за 

найменшої концентрації (0,00197 нг/мл) втрачається така активність. Також 

було встановлено, що наночастинки золота 5 та 20 нм мають віруліцидну 

активність відносно аденовірусу 5 серотипу, проте вона є незначною, та не 

перевищує 42 та 39 %, відповідно. Показано, що наночастки Au з діаметром 5 

нм та 20 нм максимально знижують титр вірусу на 2 порядки).  

Нами було встановлено наявність віруліцидної дії відносно аденовірусу 5 

серотипу для наночастинок діоксиду титану. Для зразка ТіО2(І) показане 

суттєве пригнічення репродукції вірусу на 49 % та 63 % для ТіО2(ІІ). Показано, 

NP діокиду титану мають фотокаталітичну активність, та за наявності УФ-

опромінення їх віруліцидні властивості зростають на 30 %. Антивірусна 

активність ТіО2 наночастинок (ІІ) відносно аденовірусу людини 5 серотипу 

була в межах 45-95 %. Таким чином, дані дослідження показали, що 

наночастинки золота та діоксиду титану ефективно пригнічують репродукцію 

аденовірусу 5 серотипу на всіх етапах життєвого циклу та є перспективними 

противірусними агентами широкого спектру дії. 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ ФЛАВАНОЇДІВ 

 

5.1. Визначення цитотоксичної дії речовин Неофлазиду, БАРП та БАР СА 

З використанням лінії клітин А549 була досліджена цитотоксична дія 

неофлазиду, БАРП та БАР СА, виробництва «ЕКОФАРМ» (рис. 5.1 – 5.3). 

Досліджували Неофлазид в концентраціях 180 – 3,0 мкг/г; БАРП в 

концентраціях 60-8,0 мкг/мл; БАР СА в концентраціях 50-6,0 мкг/мл. Через 24 

год проводили візуальну оцінку дії речовин та вносили розчин МТТ для 

колориметричного визначення життєздатності клітин. Визначали оптичну 

щільність зразків, вираховували відсоток живих клітин для кожної концентрації 

речовини та значення СС50. Паралельно була досліджена цитотоксичність 

референс-препаратів: Ганцикловір (1000 - 62 мкг/мл) та Гіпорамін (1000 - 16 

мкг/мл) і 5–0,313 % розчинів етилового спирту, який входить до складу 

речовин. За візуальним спостереженням через 24 год після внесення речовин 

всі максимальні концентрації досліджуваних речовин були частково токсичні 

для клітин.  
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Рис.5.1. Цитотоксична дія Неофлазиду для клітин А549. 
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 Як видно з даних наведених на рис.5.1 в концентраціях 180 - 12 мкг/г 

Неофлазид значно пригнічував життєздатність клітин (на 80 – 90 %). Значення 

показника цитотоксичності СС50 знаходиться між досліджуваними 

концентраціями 12 та 6 мкг/г. З використанням функції прогнозування 

програми Microsoft Exсel було визначено значення СС50, яке становило 10 

мкг/г.  

 

 

Рис.5.2. Цитотоксична дія речовини БАРП для клітин А549. 

 

Як видно з представлених на рис. 5.2 даних, речовина БАРП лише 

незначно пригнічувала життєздатність клітини при концентрації 60 мкг/мл 

(відсоток мертвих клітин становив близько 33). Починаючи вже з концентрації 

25 мкг/мл дана речовна навіть проявила стимулюючий ефект щодо проліферації 

клітин досліджуваної культури. З використанням функції прогнозування 

програми Microsoft Exсel було визначено значення СС50, яке становило для 

речовини БАРП 76 мкг/мл. 
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Рис.5.3 Цитотоксична дія речовини БАР СА для клітин А549. 

 

Як можна побачити з даних, що наведено на рис.5.3, речовина БАР СА 

мала значний токсичний ефект лише за концентрації 50 мкг/мл ( % живих 

клітин був рівним 41). Значення показника цитотоксичності СС50 знаходиться 

між досліджуваними концентраціями 25 та 50 мкг/мл Для БАР СА показник 

СС50 був рівним 43 мкг/мл. 

Результати дослідження показників СС50 для препаратів порівняння 

Ганцикловіру і Гіпораміну наведено на рис.5.4. Ганцикловір мав значно 

менший токсичний ефект на культуру клітин А549, ніж Гіпорамін. Для 

Ганцикловіру найбільше пригнічення життєздатності клітин було за 

концентрації 1000 мкг/мл (71 %), але вже починаючи з концентрації 500 мкг/мл 

цей відсоток знижується вдвічі, до 36 %. В той же час препарат Гіпорамін був 

значно токсичнішим. За всіх досліджуваних концентрації відсоток мертвих 

клітин коливався від 62 до 89 %. Показник СС50 для препарату порівняння 

Ганцикловір становив 790 мкг/мл, а для Гіпораміну – менше 62 мкг/мл . 
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Рис. 5.4. Цитотоксична дія референс-препаратів для клітин А549. 

При дослідженні впливу етилового спирту в концентрації 5 % виявили, що 

за даної концентрації він був малотоксичним для клітин А 549 (відсоток живих 

клітин був у межах 90).  

 

5.2. Дослідження віруліцидної дії речовин Неофлазиду, БАРП та БАР СА 

відносно аденовірусу людини. 

Віруліцидна дія речовин досліджувалась за двома схемами. За класичною 

схемою суміш аденовірусу 5 серопипу вірусу та речовини витримували 

протягом 30 та 150 хв при 37оС, готували серію 10 кратних розведень 

вірусвмісних зразків та інфікували клітини А 549. В якості контролю вірусу 

використовували препарат вірусу з рівним об’ємом підтримуючого середовища, 

що витримувався в тих же умовах. Через 3-5 доби з появою вираженої ЦПД 

вірусу в контролі вірусу (рис. 5.5) до лунок плашки вносили розчин МТТ, 

витримували 3 год при 37оС та визначали оптичну щільність зразків.  
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Рис. 5.5. Деструкція моношару клітин А 549 при репродукції аденовірусу:          

а) неінфіковані клітини; б) утворення «грон винограду» через 3-5 діб після 

інфікування клітин аденовірусом людини 5 серотипу. Світлова мікроскопія, 70х                                          

Препарати порівняння в дослідженнях не використовували, за відсутності 

у них, за літературними даними, віруліцидних властивостей. Використовуючи 

функцію прогнозування програми Microsoft Exсel визначили титри вірусу. 

Відношення титру контрольного зразка до титру вірусу в присутності речовини 

дає величину індексу пригнічення репродукції вірусу (табл. 5.1). Через 30 та 

150 хв. інкубації вірусу з неофлазидом титр аденовірусу знижувався, індекс 

пригнічення репродукції становив 1,29 та 1,06, відповідно. Через 150 хв. 

інкубації вірусу з речовиною БАРП індекс пригнічення репродукції становив 

1,03. Таке зниження титру вірусу свідчить про відносну віруліцидну 

ефективність речовин. Речовина БАР СА віруліцидної дії не мала. За 

загальноприйнятими критеріями ефективності препаратів [94] лише зменшення 

титру вірусу на 2 та більше логарифма вважається вираженою віруліцидною 

дією препарату. 
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Таблиця 5.1 

Вплив препарату Неофлазид, речовин БАРП та БАР СА 

на позаклітинний аденовірус 

Речовина Час інкубування, 

хв 

Титр вірусу, 

ТЦД50/мл 

Індекс 

пригнічення 

репродукції 

аденовірусу 

Неофлазид 30 4,5*104 1,29 

150 6,8*106 1,06 

БАРП 30 1,8*106 0,95 

150 9*105 1,03 

БАР СА 30 2,4*106 0,94 

150 1,8*106 0,98 

Контроль вірусу 30 1*106 0 

150 1,3*106 0 

 

   При дослідженні віруліцидної дії речовин за модифікованою методикою, що 

наведена в розділі «Матеріали і методи», було показане незначне пригнічення 

репродукції вірусу за умов 30 та 150 хв. інкубування вірусу з речовинами БАРП 

та БАР СА. Результати дослідження наведені в таблиці 5.2 

Таблиця 5.2 

Віруліцидна дія за різних концентрацій речовин БАРП та БАР СА 

Речовина Концентра

ція, мкг/мл 

Час інкубації речовини з вірусом 

30 хв 150 хв 

Інгібування 

% 

ЕС50 (мкг/мл)  Інгібува

ння % 

 ЕС50 

(мкг/мл)  

БАРП 30 24 44 36 44 

 15 25 30 

 7,5 5 24 

 3,25 4 13 

БАР СА 25 28 34 31 28 

 12,5 -8 37 

 6,25 5 22 

 3,125 -7 17 

Примітка: ЕС50 – концентрація сполуки, яка призводить до порушення 

позаклітинного вірусу на 50 %  
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Речовина БАРП в концентрації 44 мкг/мл на 50 % пригнічувала 

репродукцію аденовірусу як за 30 хв, так і за 150 хв. інкубації з вірусом. 

Речовина БАР СА проявила таку активність у концентрацій 34 мкг/мл та 28 

мкг/мл, відповідно, після 30 та 150 хв. експозиції з вірусом. Виявлено, що із 

збільшенням часу контакту противірусна активність тих же концентрацій 

сполук була значно вищою. 

   Для речовини Неофлазид віруліцидної активності не було виявлено. 

Найбільша пригнічуюча дія на репродукцію аденовірусу показана для речовин 

БАРП та БАР СА після 30 та 150 хв. інкубації їх з вірусом. Максимальне 

значення віруліцидної дії для речовини БАРП становило 36 %, а для речовини 

БАР СА – 37 %. Проте виявлена дія речовин БАРП та БАР СА за критеріями 

ефективності препаратів не є вираженою та не має практичного застосування 

[95].  

Таким чином, зазначені речовини не мали вираженої віруліцидної дії, що 

показано, як класичним, так і модифікованим методами дослідження, та не 

можуть бути використані в якості дезінфіктантів. 

 

5.3. Дослідження антиаденовірусної активності речовин Неофлазид, БАРП 

та БАР СА. 

   Для аналізу противірусної активності речовин були використані наступні 

схеми введення речовин:за 1 год. до зараження; під час адсорбції вірусу; після 

зараження; багатократне внесення речовин кожні 24 год. після зараження та 

аденовірус людини 5 серотипу з титром 7х10-7 ВУО/мл. Використовували 

наступні концентрації речовин: неофлазид 2,37-0,296 мкг/г; БАРП 30-0,24 

мкг/мл; БАР СА 30-0,2 мкг/мл. 

Після інфікування клітини витримували при 37оС в атмосфері 5 % СО2 

протягом 72 год. до появи цитопатичної дії аденовірусу. Далі до клітин 

додавали розчин МТТ (5 мг/мл) та визначали оптичну щільність зразків. Для 

кожної концентрації речовини використовували не менше 3 лунок, в якості 
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контролю клітин були зразки, що культивували без інфікування та внесення 

дослідних речовин. Використання схеми внесення речовин за деякий час до 

зараження клітин дозволяє виявити профілактичні властивості речовин. Ми 

використовували попередню обробку клітин різними розведеннями речовин за 

1 годину до інфікування. Результати дослідження, наведені на рис.5.6., 5.7 та 

5.8 свідчать про відсутність таких властивостей у досліджуваних речовин. 

Відсотки пригнічення репродукції вірусу від 2 до 7 % . 
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Рис. 5.6 Антиаденовірусна активність Неофлазиду за різних схем внесення 

речовини. 

 

Для визначення наявності впливу речовин на процес адсорбції вірусу на 

клітині було використано схему інфікування клітин в присутності 

досліджуваних речовин (рис. 5.6, 5.7 та 5.8). Отримані відсотки пригнічення 

репродукції вірусу були також незначними (від 2 до 7 %), що свідчить про 

відсутність впливу речовин на адсорбцію аденовірусу. 
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Рис. 5.7 Антиаденовірусна активність речовини БАРП за різних схем внесення 

сполуки 

Була досліджена ефективність використання речовин після інфікування 

клітин вірусом. Речовини входили до складу підтримуючого середовища, яке 

вносили до клітин після відмивання їх від не адсорбованого аденовірусу. 

Відсоток інгібування репродукції аденовірусу був незначним (від 2 до 10 %).  
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Рис.5.8 Антиаденовірусна активінсть речовини БАР СА за різних схем 

внесення сполуки. 
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Референс-препарат Ганцикловір в концентрації 125-250 мкг/мл повністю 

блокував репродукцію вірусу, а в концентраціях 62 та 31 мкг/мл інгібував 

репродукцію вірусу на 65 та 57 %, відповідно. ЕС50 препарату Ганцикловір 

відносно аденовірусу 5 серотипу становила 30 мкг/мл. 

Відсутність вираженої антиаденовірусної дії речовин за однократного їх 

внесення до клітин спонукала до постановки експерименту з їх багатократним 

внесенням. 

Речовини у відповідних концентраціях вносили 3 рази через кожні 24 год. 

Однак слід зазначити, що за такої схеми дослідження більшість речовин 

спричиняли токсичний ефект на клітини, особливо в вищих концентраціях, які 

за умови однократного внесення не були токсичними. Антивірусної дії речовин 

не було виявлено і в разі їх 3-х кратного внесення. 

За відсутності вираженої антиаденовірусної дії речовин при використанні 

методу редукції цитапатичної дії вірусу було вирішено провести дослідження 

антиаденовірусної дії за 3-ма схемами (за 1 год. до зараження; під час адсорбції 

вірусу; одразу після зараження) з використанням цитоморфологічного методу 

(зниження кількості клітин з вірусспецифічними включеннями під дією 

речовин). Суть методу полягає в тому, що інфіковані клітини, в яких 

репродукується аденовірус, визначають за утворенням в ядрах індукованих 

вірусом включень (рис. 5.9), вони мають вірусну природу і являють собою 

місце накопичення структурних компонентів вірусу та сформованих віріонів.  
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Рис. 5.9 ДНК-вмісні включення аденовірусу в ядрах інфікованих клітин (48 год 

після зараження): А - не інфіковані клітини; Б – клітини інфіковані 

аденовірусом, в ядрах наявні індуковані аденовірусом ДНК-вмісні включення. 

Люмінісцентна мікроскопія флюорохромованих 0,01 % розчином акридинового 

оранжевого клітин (280х). 

Метод дозволяє виявляти власне репродукцію вірусу і визначати кількість 

інфікованих клітин як показник репродукції вірусу. Виявлення цитопатогенної 

дії (ЦПД) в інфікованих клітинах не дає можливості диференціювати 

цитотоксичні зміни, які можуть бути викликані одним із структурних білків 

(пентоном) інфікуючого вірусу і проявлятись у вигляді округлення, агрегації 

клітин та відокремлення їх від скла за відсутності синтезу вірусу і формування 

внутрішньоядерних вірусних включень. Отже, метод редукції числа клітин з 

включеннями дозволяє отримувати інформацію про антиаденовірусну дію 

речовини; він специфічний, візуальний, кількісний. Включення можуть бути 

виявлені методом люмінесцентної мікроскопії при флюорохромії клітин 

акридиновим оранжевим або методом світлової мікроскопії після фарбування 

клітин гематоксиліном або іншими барвниками [96]. Препарат досліджували в 

люмінесцентному мікроскопі (Ulab LW300TF) на наявність внутрішньоядерних 

ДНК-вмісних вірусспецифічних включень (використовуючи об’єктив 40х чи 
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100х та окуляр х7). У кожному з трьох скелець (повторів) визначали кількість 

інфікованих клітин на 500 прорахованих. Визначали відсоток інфікованих 

клітин для кожної концентрації речовини та, в порівнянні з контролем вірусу, 

вираховували відсоток пригнічення репродукції вірусу. Результати дослідження 

наведені в таблицях 5.3, та 5.4. Як видно, речовини не мали антиаденовірусної 

дії при внесенні їх до клітин за 1 годину до зараження, незалежно від 

використаних концентрацій. В разі присутності речовин під час адсорбції 

вірусу на клітинах показана незначна антивірусна дія для всіх досліджених 

речовин (табл. 5.3). При внесенні речовин одразу після адсорбції вірусу для 

неофлазиду показано збільшення кількості інфікованих клітин у всіх 

використаних концентраціях речовини.  

Використання схеми внесення речовин за 1 год до зараження клітин 

дозволяє виявити її здатність попередити інфікування (профілактичну дію). 

Клітини А549 за 1 годину до інфікування обробляли різними не токсичними 

концентраціями речовин. Виявлено, що пригнічення репродукції аденовірусу не 

перевищувало 2 %, що свідчить про відсутність антиаденовірусної дії речовин 

за використаної схеми їх введення.  

Схожий результат було отримано при визначенні впливу речовин на 

адсорбцію вірусу. Пригнічення репродукції аденовірусу для Неофлазиду 

складало 7 %, для речовини БАРП 13 %, а для речовини БАР СА – 18 % 

(максимальний результат). Офіцинальний препарат Ганцикловір також не був 

ефективним проти аденовірусу за даної схеми внесення, оскільки зовсім не 

впливав на репродукцію аденовірусу. 
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Таблиця 5.3  

Антиаденовірусна дія речовин Неофлазид, БАРП та БАР СА при внесенні їх під 

час адсорбції вірусу 

Речовина Концентрація, 

мкг/мл 

Загальна кількість 

підрахованих 

клітин / кількість 

інфікованих 

клітин 

Відсоток 

інфікованих 

клітин 

Пригнічення 

репродукції 

вірусу, % 

Неофлазид 7,1 1843/953 52 7 

1,42 1866/979 52 7 

0,28 2032/1114 55 2 

0,06 1434/956 67 0 

БАРП 30 1544/763 49 13 

6 1556/834 54 4 

1,2 1635/930 57 0 

0,24 1624/991 61 0 

БАР СА 10 1702/806 47 16 

2 1803/920 51 9 

0,4 1733/792 46 18 

0,08 1784/1098 62 0 

Ганцикловір 200 526/320 61 0 

40 1434/955 67 0 

8 1625/992 61 0 

Контроль 

вірусу 

0 1656/921 56 - 

Досліджували ефективність речовин за терапевтичної схеми використання, 

а саме після інфікування вірусом (табл. 5.4). Речовини в різних концентраціях 

входили до складу підтримуючого середовища, яке вносили після відмивання 

клітин від неадсорбованого аденовірусу.  
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Таблиця 5.4 

Антиаденовірусна дія речовин Неофлазид, БАРП та БАР СА при внесенні їх 

після адсорбції вірусу на клітинах А 549 

Речовина Концентрація, 

мкг/мл 

Загальна кількість 

підрахованих 

клітин / кількість 

інфікованих клітин 

Відсоток 

інфікованих 

клітин 

Пригнічення 

репродукції 

вірусу, % 

Неофлазид 7,1 1567/1214 77 0 

1,42 1525/1009 66 0 

0,28 1562/997 64 0 

0,06 1614/986 61 0 

БАРП 30 1166/488 42 25 

6 1741/1013 58 0 

1,2 1807/1164 64 0 

0,24 1790/1157 65 0 

БАР СА 10 1531/495 32 43 

2 1949/1088 56 0 

0,4 1563/948 61 0 

0,08 1492/893 60 0 

Ганцикловір 250 1500/0 0 100 

125 1542/15 1 99 

62 1214/222 20 80 

31 1073/435 41 50 

Контроль 

вірусу 

0 1656/921 56  

 

Відсоток пригнічення репродукції аденовірусу за цієї схеми введення був 

незначним та складав для речовини БАРП 25 % лише за максимально 
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концентрації та 43 % для речовини БАР СА також лише за максимальної 

концентрації. Препарат Ганцикловір в концентраціях 125 − 250 мкг/мл 

повністю блокував репродукцію вірусу, а в концентраціях 62 та 31 мкг/мл 

пригнічував на 80 % та 50 % відповідно. 

 Визначення титру аденовірусу, синтезованого de novo в присутності 

речовин, дозволяє виявити вплив речовин на формування інфекційного 

потомства вірусу та його повноцінність.  

   Відібрані культуральні середовища, що містили вірус, були використані для 

визначення титрів аденовірусів синтезованих de novo в присутності речовин. 

Результати досліджень наведені в таблицях 5.5, 5.6 та 5.7.  Ці дослідження 

становлять заключний етап у визначенні антивірусної дії речовин in vitro. Вони 

дозволяють визначити вплив речовини на формування інфекційного потомства 

вірусу. Зниження титру вірусу при дії речовини відносно контролю на 2 lg (99 

%) і більше свідчить про виражений інгібуючий ефект [96]. 

Таблиця 5.5  

Врожай аденовірусу, синтезованого de novo в присутності речовин Неофлазид, 

БАРП та БАР СА, внесених за 1 годину до інфікування клітин А 549 

Речовини  Концентрація, 

мкг/мл 

Титр 

вірусу, 

ТЦД50/мл 

Інгібування, 

% 

Дія за 

критеріями 

ефективності 

Неофлазид 7,1 9х10-4 97 Помірна  

 1,42 8х10-4 98 Помірна  

 0,28 8х10-4 98 Помірна  

 0,06 1х10-5 97 Помірна  

БАВП  30 7,5х10-4 98 Помірна  

 6 7,3 х10-4 98 Помірна  

 1,2 1х10-5 97 Помірна  

 0,06 1,1х10-5 97 Помірна  
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Продовження Таблиці 5.5 

БАВ СР  10 1х10-5 97 Помірна  

 2 1,1х10-5 97 Помірна 

 0,4 1,1х10-5 97 Помірна  

 0,08 1х10-5 97 Помірна 

Контроль вірусу  3,5х10-6   

                                                       

Таблиця 5.6 

Титр аденовірусу, синтезованого de novo в присутності речовин Неофлазид, 

БАРП та БАР СА під час адсорбції вірусу на клітинах А 549 

Речовини  Концентрація, 

мкг/мл 

Титр 

вірусу, 

ТЦД50/мл 

Інгібування, 

% 

Дія за 

критеріями 

ефективності 

Неофлазид* 7,1 9х10-4 97 Помірна  

 1,42 9х10-4 97 Помірна  

 0,28 1х10-5 97 Помірна  

 0,06 1,1х10-5 97 Помірна  

БАВП  30 8,3х10-4 98 Помірна  

 6 1х10-5 97 Помірна  

 1,2 8,5х10-4 98 Помірна  

 0,06 8,8х10-4 97 Помірна  

БАВ СР  10 7,8х10-4 98 Помірна  

 2 1х10-5 97 Помірна 

 0,4 7,8х10-4 98 Помірна  

 0,08 8,7х10-4 97 Помірна 

Контроль вірусу  3,5х10-6   
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Таблиця 5.7 

Інфекційність аденовірусу, синтезованого de novo в присутності речовин 

Неофлазид, БАРП та БАР СА внесених після адсорбції на клітинах А 549 

Речовини  Концентрація, 

мкг/мл 

Титр 

вірусу, 

ТЦД50/мл 

Інгібування, 

% 

Дія за 

критеріями 

ефективності 

Неофлазид* 7,1 2х10-2 100 Виражена 

 1,42 6,6х10-4 98 Помірна  

 0,28 9,6х10-4 97 Помірна  

 0,06 8,4х10-4 98 Помірна  

БАРП  30 0 100 Виражена 

 6 7,5х10-4 98 Помірна  

 1,2 7,5х10-4 98 Помірна  

 0,06 9,1х10-4 97 Помірна  

БАР СА 10 0 100 Виражена 

 2 7,7х10-4 98 Помірна 

 0,4 6,8х10-4 98 Помірна  

 0,08 7,4х10-4 98 Помірна 

Контроль вірусу  3,5х10-6   

 

Показано, що за використання всіх 3-х схем введення речовини в різній 

мірі пригнічували утворення повноцінного інфекційного аденовірусу (табл. 5.5, 

5.6, 5.7). Проте виражена антивірусна дія була виявлена лише при внесенні 

речовин після інфікування в найбільших досліджуваних концентраціях. 

Виявлено 100 % пригнічення утворення інфекційного аденовірусу препаратом 

Неофлазид, біологічно активним компонентом препарату (БАРП) та 
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синтетичним аналогом (БАР СА) в концентраціях 7,1 мкг/мл, 30 мкг/мл та 10 

мкг/мл, відповідно. Про виражений антивірусний ефект свідчить зниження 

титрів вірусу порівняно з контролем на 2 lg (99 % і більше). Препарат 

порівняння Ганцикловір в концентрації 62 мкг/мл повністю інгібував утворення 

інфекційного вірусу. 

   Проведені дослідження рівнів реплікації вірусної ДНК при дії різних 

концентрацій досліджуваних сполук з використанням ПЛР аналізу. Результати 

наведені в таблиці 5.8. 

 

Таблиця 5.8 

Відсоток інгібуванння накопичення ДНК аденовірусу по відношенню до 

контролю вірусу (100 %) 

Досліджувані сполуки Концентрація, мкг/мл Інігібування реплікації 

вірусної ДНК, % 

Неофлазид*  7  23±1,2 

1,42  28±1,1 

0,28  30±1,5 

БАРП  30  0 

6  0 

1,2  0 

БАР СА 10  0 

2  0 

0,4  50±2,5 

Ганцикловір  200  50±2,0 

40  0 
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Відсоток інгібуванння синтезу ДНК аденовірусу визначали по відношенню 

до контролю вірусу, що прийнятий за 100 %. Препарат Неофлазид у 

концентраціях (0,28 − 10 мкг/мл) на 23-30 % пригнічував синтез вірусної ДНК, 

причому зі зменшенням концентрації показник інгібування зростав. Речовина 

БАР СА лише в найнижчій досліджуваній концентрації (0,4 мкг/мл) 

пригнічувала реплікацію вірусної ДНК на 50 %, а в більших концентраціях була 

неактивною. Речовина БАРП не проявила інгібуючого впливу на реплікацію 

ДНК аденовірусу. Препарат порівняння Ганцикловір в концентрації 200 мкг/мл 

на 50 % пригнічував синтез вірусної ДНК. 

   Оскільки цитопатична дія вірусу є наслідком досить ранніх процесів його 

репродукції, а утворення вірусспецифічних включень – наслідок інтенсивних 

процесів реплікації вірусної ДНК та накопичення її в місцях утворення 

вірусних часток, то при вивченні прямої дії речовин з використанням методу 

редукції вірусної цитопатичної дії та методу кількісного виявлення вірусних 

включень не було показано значного впливу речовин на репродукцію 

аденовірусу. І лише дослідження впливу речовин на утворення 

новосинтезованого, в присутності речовин, вірусу дозволило виявити 

пригнічення вірусної репродукції. Отже, скоріш за все, речовини впливають на 

пізні стадії вірусної репродукції, а саме – синтез пізніх вірусних білків, їх 

дозрівання та утворення вірусних капсидів. Тому в процесі репродукції вірусу 

за присутності речовин може утворюватись значна кількість дефектного вірусу, 

який не має інфекційних властивостей.  

  Отже, за критеріями ефективності дії препаратів [94] внесення речовин до 

інфікування та присутність їх під час інфікування мали помірний вплив на 

утворення інфекційного потомства аденовірусу і лише внесення речовин після 

зараження виявило виражену антивірусну дію на утворення інфекційного 

потомства вірусу.  
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5.4. Дослідження цитотоксичної дії екстрактів рослин 

Дослідні зразки екстрактів рослин були отримані шляхом стандартного 

екстрагування листя рослин у воді (листя подорожника та малини). Після 

виходу екстракту у водне середовище розчин екстракту було доведено спиртом 

до 20 % його концентрації. Також був інший спосіб екстрагування із 

застосуванням ферментації мікроскопічними грибами. Цитотоксичність було 

досліджено з використанням культури клітин Нер-2. Для дослідження було 

взято 2-кратні розведення від 3 до 0,188 мг/мл. Результати дослідження 

токсичності екстрактів рослин наведено на рис.5.10. 

 

 

Рис. 5.10 Цитотоксична дія рослинних екстрактів на культурі клітин Нер-2 

 

З наведених вище даних можемо зробити висновки, про те що в 

досліджених концентраціях екстракти подорожника та малини не були 

токсичними для клітин, навіть навпаки їх присутність позитивно впливала на 

клітини, оскільки їх зовнішній вигляд при спостереженні під мікроскопом був 

навіть кращий, ніж у контролі клітин. Про це також свідчать і отримані оптичні 

щільності даних зразків. Життєздатність клітин збільшувалася на 20-30 %, у 

порівнянні з контролем клітин, а показник СС50 був значно > 3 мг/мл. 
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5.5. Дослідження антивірусної активності препаратів витяжок рослин 

Для дослідження антивірусної активності витяжок листя подорожника та 

малини було використано схему за якої дослідна сполука вноситься після 

адсорбції вірусу. Антивірусну активність було перевірено відносно 

аденовірусів 3, 5 та 7 серотипів (рис. 5.11, 5.12 та 5.13).  

 

          

Рис. 5.11 Антивірусна дія рослинних екстрактів відносно аденовірусу 3 

серотипу. 

 

Як видно із рисунка 5.11, найефективніше пригнічення репродукції 

аденовірусу 3 серотипу було показано для екстракту малини без обробки 

ферментами мікроскопічних грибів та складало 41-84 %. У випадку ж 

екстрактом малини після ферментації відсоток інгібування HAdV-3 був у межах 

40-74 %. Для екстракту подорожника було встановлено наступні відсотки 

інгібування аденовірусу: без ферментації – від 27 до 55 та з ферментацією – від 

43 до 66.  

Результати дослідження противірусної дії відносно аденовірусу 5 серотипу 

сполук на основі рослинних екстрактів наведено на рис. 5.12. 
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Рис. 5.12 Противірусна активність рослинних екстрактів відносно аденовірусу 5 

серотипу. 

 

Дослідження даної групи препаратів рослинного походження дозволило 

встановити, що вони більш ефективно пригнічують репродукцію саме 

аденовірусу 5 серотипу у порівнянні з 3 серотипом. Знову ж таки, 

найефективніший вплив на репродукцію аденовірусу був у екстракту малини з 

ферментацією, оскільки виявлено100 % пригнічення репродукції аденовірусу 5 

серотипу за концентрації 3 мг/мл. Екстракт малини без обробки ферментами 

мікроскопічних грибів також значно пригнічував репродукцію аденовірусу 

(відсоток інгібування був у межах 65 - 88 %). Для витяжки з листя подорожника 

виявлено високий відсоток інгібування репродукції аденовірусу 5 серотипу (без 

ферментації від 68 до 83 %, а з ферментацією від 69 до 95 %).  

Результати противірусної дії відносно аденовірусу 7 серотипу 

представлено на рис. 5.13. У даному випадку антиаденовірусну активність було 

виявлено лише для екстракту листя малини без ферментації (23-60 %) та з 

ферментацією (15-45 %). 
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Рис. 5.13 Активність екстрактів рослин відносно аденовірусу 7 серотипу 

 

Отже, отримані результати свідчать про те, що сполуки рослинного 

походження мали неоднакову ефективність дії на різні серотипи аденовірусу, 

тому при підборі діючої сполуки потрібно враховувати також специфічність 

кожного серотипу аденовірусу. 

Наступним етапом наших досліджень була перевірка впливу рослинних 

екстрактів на аденовірус синтезовий de novo. Результати впливу витяжок 

малини та подорожника на утворення нового вірусного потомства представлені 

на рис. 5.14 та рис 5.15. 

 

Рис. 5.14 Титр аденовірусу 5 серотипу за присутності витяжок рослин  
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Дане дослідження дозволило встановити, що витяжки малини та 

подорожника впливають не лише на інфікування клітин вірусом, а й на синтез 

нового вірусного потомства. Що стосується витяжки подорожника, то  найвища 

концентрація взята в дослідження (3 мг/мл), знижувала титр вірусу на 2 

порядки (1,5 lg) у випадку витяжки без ферментації та на 1,5 порядки (1 lg) із 

застосуванням ферментації. Проте, для витяжки подорожника без ферментації 

починаючи вже з концентрації 0,6 мг/мл, такого ефекту не спостерігали, титр 

ново синтезованого вірусу практично був на рівні контролю вірусу без 

додавання дослідних сполук. Але що стосується витяжки подорожник з 

ферментацією, то в концентрації 0,6 мг/мл, вона суттєво пригнічувала 

утворення нового вірусного потомства, титр аденовірусу був нижче на 2 

порядки (1,6 lg) у порівнянні з конролем вірусу без додавання сполук. У 

випадку ж витяжки малини встановлено, що ферментація не має жодного 

впливу на покращення чи погіршення противірусного ефекту екстракту малини. 

Тобто, і один, і інший варіант витяжки малини мав антивірусний ефект 

практично на однаковому рівні. Зниження титру вірусу становило 2 порядки 

(від 1,45 lg до1,6 lg). 

Зиження титру аденовірусу 3 серотипу синтезованого de novo за 

присутності екстрактів подорожника та малини представлені на рис.5.15. 

 

Рис. 5.15 Титр аденовірусу 3 серопипу за присутності витяжок рослин. 
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Проведене дослідження дало можливість встановити, що екстракт як 

подорожника, так і малини ефективно пригнічував синтез нового вірусного 

потомства. Титр аденовірусу 3 серотипу знижувавався максимально на 1,44 lg у 

присутності витяжки подорожника без ферментації та на 1,5 lg за присутності 

екстракту подорожника з ферментацією мікроскопічними грибами. Для 

витяжки малини також було встановлено ефективне пригнічення синтезу 

аденовірусу 3 серотипу. У випадку екстракту з ферментацією максимальне 

пригнічення синтезу вірусного потомства на 1,54 lg виявлено за присутності 

екстракту у концентрації 0,3 мг/мл. Що стосується екстракту малини без 

ферментації, то тут ефективність відносно аденовірусу 3 серотипу була трохи 

нижчою, максимальне зниження титру на 1,46 lg виявлено за присутності 

екстракту в концентрації 0,06 мг/мл. 

Таким чином, отримані результати свідчать про перспективність 

використання рослинних препаратів як антивірусних агентів, оскільки вони 

можуть впливати на різні етапи життєвого циклу вірусу. 

 

 

5.6. Дослідження екстрактів подорожника та малини із застосуванням 

ВЕРХ. 

Оскільки, в ході досліджень було обрано декілька зразків витяжок, тобто 

екстракти отримувались кілька разів з рослин одного роду, проте різних видів, 

нами було встановлено, що цей момент також суттєво впливає на антивірусні 

властивості отриманого екстракту. Тобто екстракти з листя малини Rubus 

idaeus L.(cultivar) та подорожника Plantago major L. мали антивірусну дію 

відносно аденовірусів 3, 5, 7 серотипу, тоді як екстракти з листя малини Rubus 

idaeus L.(wild) та подорожника Plantago lanceolata L. не мали такої активності 

(табл. 5.9 та 5.10). Тому опираючись на отримані дані проведенодослідження 

хроматографічних профілів даних екстрактів та аналіз відмінностей у їх складі.  
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Таблиця 5.9 

Антивірусна дія витяжок подорожника та малини відносно аденовірусу 3 

серотипу. 

Речовини Концентрація, 

мг/мл 

 % інгібування репродукції 

аденовірусу 

Екстракт подорожника 1,5 0 

 0,375 4,43 

0,094 7,0 

0,047 0 

Екстракт подорожника з 

ферментацією 

1,5 15,5 

 0,375 6,0 

0,094 4,24 

0,047 7,36 

Екстракт малини 1,5 0 

 0,375 35,0 

0,094 1,31 

0,047 0,48 

Екстракт малини з 

ферментацією 

1,5 0 

 0,375 0 

0,094 1,98 

0,047 0,99 

 

Отримані дані свідчать про те, що екстракт подорожника не має 

противірусної дії відносно аденовірусу 3 серотипу. Проте екстракт 

подорожника з ферментацією мав антивірусну дію, але вона не перевищувала 

15 %. Екстракт малини без ферментації також мав антивірусну дію, але її 

максимальне значення було в межах 34 %. А от екстракт малини з 
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ферментацією взагалі не мав противірусної дії відносно аденовірусу 3 серотипу 

за жодної взятої дослідної концентрації.  

 

Таблиця 5.10 

Антивірусна дія витяжок подорожника та малини відносно аденовірусу 5 

серотипу. 

Речовини Концентрація  % інгібування репродукції 

аденовірусу 

Екстракт подорожника 1,5 0 

 0,375 12,5 

0,094 0 

0,047 0 

Екстракт подорожника з 

ферментацією 

1,5 9,07 

 0,375 0,75 

0,094 3,62 

0,047 0 

Екстракт малини 1,5 7,34 

 0,375 22,0 

0,094 0,53 

0,047 0 

Екстракт малини з 

ферментацією 

1,5 0 

 0,375 0 

0,094 0 

0,047 0 

 

Подібну картину спостерігали і при дослідженні екстрактів проти аденовірусу 5 

серотипу. Екстракт подорожника без ферментації пригнічував репродукцію 

аденовірусу на 13 % , а у випадку ферментації на 9 %, що говорить про дуже 
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слабку антивірусну дію. У випадку екстракту малини відсоток пригнічення 

репродукції аденовірусу складав 22 % для екстракту без ферментації, а для 

витяжки з ферментацією антивірусна дія взагалі була відсутня. За допомогою 

методу ВЕРХ для встановлення та порівняння компонентів досліджуваних 

екстрактів було отрмано дані, які наведено на рис.5.16 

 

 5.16 Хроматографічні профілі екстрактів рослин: a) Plantago major L.; b) 

Plantago lanceolata L.; c) Rubus idaeus L. (wild); d) Rubus idaeus L.(cultivar). 

 

Виділення екстрактових речовин проводили за допомогою 

високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) в системі Agilent 1260. 

Хроматограма (b) водного екстракту листя Plantago major L. вказує на 

наявність трьох основних компонентів із затримкою 5,918, 6,097 та 7,048 хв. 

Подібні три компоненти були виявлені в хроматограмі (a) екстракту Plantago 

lanceolata L., але з дещо меншим часом утримування. Основний компонент, 

визначений із затримкою 6,097 хвилин, демонструє два основні піки 

поглинання при 277 та 354 нм, характерні для фенолів, таких як кофеїнова та 
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хлорогенова кислоти. Ці сполуки відомі як ефективні антивірусні засоби [97-

100]. 

Крім того, екстракт листя Plantago major L. містить плантамайозид - 

похідне кофеїнової кислоти, що володіє високою біологічною активністю [100, 

101]. Хроматограми (c, d) водного екстракту листя дикої та сортової Rubus 

idaeus L. показали значні відмінності у загальному вмісті флавоноїдів. Екстракт 

листя з найвищою противірусною активністю (хроматограма d) виявив пік у час 

утримування 6,718 хв, що демонструє два піки поглинання при 266 та 315 нм. 

Оскільки, нами була виявлена різна противірусна активність екстрактів листя 

малини дикої та сортової, можна припустити, що саме флаваноїдний склад 

екстрактів і відіграє головну роль у наявності чи відсутності антиаденовірусної 

дії. 

Отже, дані дослідження дозволи підтвердити наше припущення про те, 

рослини одного роду, проте різних видів значно відрізняються по вмісту 

біохімічних компонентів, що в свою чергу впливає на наявність чи відсутність 

противірусних властивостей. 

Таким чином, було досліджено групу препаратів на основі рослинних 

компонентів та встановлено їх протиаденовірусні властивості. Було 

встановлено, що комплексний рослинний препарат Неофлазид, спричиняв 

значну токсичну дію на культуру клітин за рахунок високої концентрації 

активних компонентів препарату (показник СС50 становив 10 мкг/г). Для 

речовини БАРП було встановлено значення СС50, яке становило 76 мкг/мл, а 

для сполуки БАР СА показник СС50 був рівним 43 мкг/мл. Рослинні екстракти 

подорожника та малини навпаки зовсім не були токсичними для культури 

клітин А549 та ще й покращували їх життєздатність приблизно на 30 % у 

порівнянні з контролем клітин. Виявлено, що препарат Неофлазид та його 

активні компоненти БАРП та БАР СА не мають віруліцидної дії відносно 

аденовірусу 5 серотипу. Показано, що Неофлазид , БАРП та БАР СА не мають 

вираженої антиаденовірусної дії, проте вони ефективно пригнічували синтез 
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нового вірусного потомства (на 97-100 %). Встановлено, витяжки з листя 

подорожника та малини ефективно пригнічують репродукцію аденовірусу не 

лише 5 серотипу, а ще й 3 та 7 серотипу. Обидва екстракти найефективніше 

інгібували HAdV-5 (відсоток інгібування був у межах 65-95 %). Дослідження 

дозволило встановити, що витяжки малини та подорожника впливають не лише 

на інфікування клітин вірусом, а й на синтез нового вірусного потомства, 

знижуючи титр ново синтезованого вірусного потомства на 1,5-2 порядки. 

Також нам вдалося підтвердити той факт, що різні види однієї рослини мають 

різний склад біологічних компонентів, що в результаті впливає на наявність чи 

відсутність антивірусних властивостей. 
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РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Відомо понад 90 серотипів аденовірусів людини, які викликають 

різноманітні за тяжкістю перебігу і клінічними проявами інфекційні 

захворювання [5]. Особливо високий ризик розвитку аденовірусної інфекції у 

реципієнтів після пересадки стовбурових клітин, осіб з імунодефіцитами, 

особливо у тих, що приймають імуносупресивну терапію після трансплантації 

органів, або у ВІЛ-інфікованих [2]. 

Для етіотропної терапії аденовірусних захворювань поки що відсутній 

специфічний препарат [26]. 

Лікування захворювань очей, спричинених аденовірусами, в клінічній 

практиці включає в себе ряд речовин, проте вони здійснюють виключно 

вірулицидну дію, тобто впливають на позаклітинний вірус (оксолін, теброфен, 

бонафтон). Частіше всього для лікування інших аденовірусних інфекцій 

застосовують такі сполуки як рибавірин та цидофовір. Але їх використання, 

зокрема при дисемінованій аденовірусній інфекції у осіб з імунодефіцитним 

станом малоефективне [27, 36, 102-104]. Недолік цидофовіра – 

нефротоксичність, подразнююча дія при місцевому застосуванні при 

аденовірусних захворюваннях очей, поява резистентних штамів. Стосовно 

рибавірина є публікації про нечутливість до нього деяких серотипів 

аденовірусів [2, 29]. 

Нещодавно з’явились дані щодо нового препарату брінцидофовір, який є 

ліпідвмісним кон’югатом цидофовіру та виявляє пригнічуючу дію щодо 

аденовірусної інфекції. Проте, на відміну від цидофовіру новий препарат є 

значно ефективнішим та безпечнішим за рахунок ліпідних компонентів 

(фліпаз), які пришвидшують проникнення та накопичення в клітині препарату, 

тобто підвищують його біодоступність. Брінцидофовір, хоча досі не 

затверджений жодним регулюючим органом, залишається потенційним засобом 

для попереджувальної терапії та для лікування у випадках, коли пацієнт не 
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реагує на цидофовір [105, 106]. Проте зараз брінцидофовір знаходиться лише на 

3 стадії дослідження та впровадження у виробництво [38].  

Тому пошук препаратів і схем терапії, які були б ефективними, безпечними 

при тривалому застосуванні та доступними за вартістю для широкого кола 

пацієнтів залишається надзвичайно актуальним. 

Одним з перших протипухлинних агентів, зарахованих у перелік основних 

лікарських засобів ВООЗ, був 5-фторурацил, який разом з 5-фтор-2'-

дезоксиуридином все ще застосовується у клініках для лікуванні пацієнтів з 

пухлинами. Створення 5-фторурацилу розпочало період інтенсивних 

досліджень фторованих сполук, таких як 3-фтортимідин, флударабін та інші 

[28]. Флударабін фосфат – ефективна протипухлинна сполука для лікування 

гострого лімфоцитарного лейкозу, хронічного лімфолейкозу та не-ходжинських 

лімфом. Безумовно важливим досягненням сучасної медичної хімії став синтез 

та введення в клінічну практику аналогу 5-фторурацилу – капцитабіна, що зараз 

широко використовується при лікуванні злоякісних утворень різних органів. 

Окремі піримідинові рибонуклеозиди мають антивірусну дію відносно вірусу 

простого герпесу, а 2’-дезокси-2’-фторцитидин є сильним та селективним 

інгібітором РНК-полімерази вірусу гепатиту С [26, 34]. 

Найбільша кількість препаратів, які застосовуються в медичній практиці – 

нуклеозиди з різноманітними модифікаціями у їх структурі. Включення атома 

фтору в лікарський препарат може надати йому ряд нових хімічних, фізичних 

та біологічних властивостей [27, 31, 107, 108]. Фторовані сполуки є 

перспективним напрямком в органічній хімії. В організмі мікроелемент фтору 

входить до складу різних біологічно активних речовин: ферментів, вітамінів, 

гормонів, дихальних пігментів. Його дія полягає в зміні інтенсивності тих чи 

інших процесів життєдіяльності. Фтор бере участь у багатьох біохімічних 

реакціях як активатор або інгібітор ферментів, метаболізму йоду і тиреоїдних 

гормонів, синтезу нуклеїнових кислот, білків та ліпідів. Вже існує велика 

кількість препаратів (фторвмісних нуклеозидів), що застосовуються для 
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лікування захворювань спричинених різними групами вірусів [34, 109, 110]. 

Тому подальший прогрес в цьому напрямку пов'язаний з синтезом нових 

фторвмісних сполук та більш глибоким розумінням молекулярних механізмів їх 

дії.  

Відомо, що антивірусний ефект аномальних нуклеозидів зазвичай 

обумовлений внутрішньоклітинним фосфорилюванням неактивного нуклеозиду 

до активного нуклеотиду [33, 111]. Механізм їх дії полягає у конкуренції з 

природними нуклеотидами за ферменти, що приймають участь у синтезі 

нуклеотидів та нуклеїнових кислот. У результаті включення аномальних 

нуклеозидів у синтезовані нуклеїнові кислоти робить їх нефункціональними 

[26, 28]. 

 Тому одним із етапів нашого дослідження був аналіз токсичності та 

противірусної активності 4 класів нових фторовмісних сполук.  

Дослідження цитотоксичності новосинтезованих фторвмісних аналогів 

нуклеотидів та амінокислот дозволило отримати дані про її кореляцію з 

розчинністю сполук у підтримуючому середовищі. Нерозчинні сполуки 

виявились токсичними для клітини, оскільки саме їх нерозчинні компоненти 

впливали на цілісність структури клітин в моношарі та призводили до загибелі 

більшої кількості клітин. Встановлено, що підвищення токсичності сполук 

корелюється з наявністю у структурі сполуки 3-хлортетрагідрофурану (сполука 

G29), 2-дезокси-2-хлор-β-D-арабінофуранозилу (сполука G16), 2-дезокси-2-

хлор-β-D-арибо-фуранозилу (сполука G18) в глікозидній частині молекули та 

трифторметилу (сполука G18) або перфторпропілу (сполуки G21, G29 і G16) в 

триазольному кільці. Низька токсичність і високі значення СС50 характерні для 

сполук з наявним в ароматичному кільці групи перфлуоропропіл (сполуки, 

котрі мали фрагменти 3-хлортетра-гідрофурана та 3-хлортетрагідропірана). При 

наявності подвійного зв’язка в циклах та трифторметильного замісника в 

триазолі також спостерігали збільшення величини СС50. За літературними 
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даними сполуки, що містять ароматичне кільце, характеризуються високою 

стабільністю.  

Під час вивчення противірусної активності виявлено, що серед фторованих 

сполук на основі урацилу з замісниками рибофуранозил-трифлуорометил та 

рибофуранозил-перфлуоропропіл в шостому положенні, високу активність 

відносно аденовірусу 5 серотипу проявила сполука G26 (1-(β-D-Ribofuranosyl)-

5-(tosyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1Н,3Н)-dione). Причиною такого 

результату є присутність у сполуці - урацилу, що є піримідиновою азотистою 

основою, та компонентом рибонуклеїнової кислоти (РНК), як правило, саме 

РНК є більш мутагенною. І саме зміна замісників у будь-якому положенні 

призводить до гальмування ключових етапів вірусної реплікації.  

Також виявлено, що фторовмісна похідна амінокислот (10S-23) активно 

інгібує утворення вірусспецифічних включень та синтез вірусної ДНК, проте 

для  сполуки 10S-24 такого ефекту не спостерігалось.  Одним із можливих 

механізмів їх впливу на розвиток вірусної інфекції може бути інгібування 

адсорбції та проникнення вірусу до клітин, оскільки можуть призводити до 

розпаду вірусної частки, солюбілізації оболонки вірусу, модифікацій в 

хімічному складі чи деградації основних білків вірусної оболонки. Крім того, 

враховуючи що фенілаланінові залишки являють собою ароматичні та 

гідрофобні амінокислоти, які, беруть участь у білок-білковій взаємодії, такі 

сполуки знижують титр вірусу та можуть блокувати збирання та вихід 

повноцінного вірусу [112]. 

Проведено дослідження антивірусної дії сполук цитоморфологічним 

методом та методом ПЛР. Сполука G26 пригнічувала репродукцію аденовірусу 

на 56 % за концентрації 125 мкг/мл, а 10S-23 пригнічувала репродукцію HAdV-

5 на 62 % за такої ж концентрації сполуки за цитоморфологічним методом 

дослідження. Сполука G26 в концентрації 31 мкг/мл інгібувала реплікацію 

вірусної ДНК на 100 % , а для сполуки 10S-23, відсоток інгібування не 

перевищував 40 %. Аналізуючи отримані дані можна зробити припущення, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


131 

 

 

сполуки G26 та 10S-23 впливають саме на етап під час якого відбувається 

реплікація вірусної ДНК. Пригнічення даної стадії репродукції аденовірусу 

призводить до порушення життєвого циклу вірусу та формуванням інфекційних 

часток. 

З використанням цитоморфологічного методу було виявлено антивірусний 

ефект сполуки G22, однак він був відсутній при дослідженнях за допомогою 

методу ПЛР. Можливо, дана сполука впливає на інші стадії репродукції вірусу, 

зокрема на синтез мРНК. Тобто, сполука G22 пригнічує подальший синтез 

вірусних білків, що призводить до припинення формування вірусних часток. 

Можливо, саме тому в ядрах клітин і відсутні вірусспецифічні включення, 

характерні для аденовірусу. Але це ніяким чином не вплинуло на проходження 

процесу реплікації вірусного геному, що і було зафіксовано за допомогою 

методу ПЛР.  

Також було встановлено, що сполука G29 у концентрації 32 - 125 мкг/мл 

інгібує репродукцію аденовірусу в клітинах на 38 - 84 %, та пригнічує розвиток 

ЦПД аденовірусу на 50 % у концентрації 37 мкг/мл. Характерні зміни в синтезі 

та вмісті ДНК, викликані інфекцією HAdV-5, дозволяють використовувати 

проточну цитометрію для виявлення не тільки інфекції, але й потенційної 

противірусної активності [113]. Тому використовуючи проточний 

цитометричний аналіз клітин, забарвлених PI, досліджено вплив сполуки G29 

на клітинний цикл за умови аденовірусної інфекції. Слід відмітити, що після 

використання G29 відбувається нормалізація кількісті клітин у всіх фазах 

клітинного циклу порівняно з профілем інфікованих клітин та збільшення 

кількості клітин G1 фази клітинного циклу до 43 % порівняно з контрольними 

значеннями інфікованих клітин. Використовуючи цитоморфологічний 

методвстановлено, що сполука G29 в концентрації 32 - 125 мкг/мл знижує титр  

HAdV-5 до 90 %. Враховуючи отримані дані можна припустити, що сполука 

може інгібувати протеїнкіназу, внаслідок чого можливо відбувається зміна 
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клітинного циклу інфікованих клітин та блокування вірусної транскрипції, 

трансляції та збирання вірусу. 

З розвитком нових методів комбінованої хімії, дослідження фторованих 

сполук стало актуальною областю досліджень. Слід зазначити, що атом фтору 

має здатність збільшувати ліофільність, яка впливає на проникність молекули 

через мембрани і відіграє критичну роль при оптимізації біодоступності 

потенційних препаратів для лікування, фторвмісні сполуки є надзвичайно 

перспективними об’єктами дослідження. 

Наномедицина – це надзвичайно перспективна галузь біотехнології, яка 

має величезну кількість нових потенційних лікарських засобів. Головними 

перевагами наночастинок є розмір, який обумовлює їх унікальні хімічні та 

фізичні властивості, що можу бути використанані для візуалізації, 

діагностування та лікування [58]. Вже є певні системи, до складу яких входять 

наночастинки, та які пройшли клінічні дослідження, наприклад, ліки, які 

містять ліпосоми та кон’юговані антитіла. Наночастинки золота завдяки своєму 

нанорозміру здатні легко проникати в тканини та клітини. Насьогодні є 

достатньо велика кількість робіт, що підтверджують їх протипухлинну, 

бактерицидну, фунгіцидну, віруліцидну та противірусну активність [59, 73, 74, 

114-119]. Jessica Jenkins Broglie та співавтори показали, наночастинки золота 

володіють віруліцидною дією відносно норовірусу. Їх дослідження показали, 

що для повної інактивації вірусу достатньо всього 10 хв контакту вірусних 

частинок із наночастиками золота [120]. Також було встановлено антивірусну 

активність наночастинок золото відносно ВІЛ. Vijayakumar, S.; Ganesan, 

S.показали, що наночастинки золота стабілізовані поліетиленгліколем 

інгібують входження вірусу шляхом зв'язування з gp120 та запобігають 

прикріпленню до CD4. Ці властивості наночастинок золота роблять їх 

ефективним противірусним інгібітором [114]. Також було встановлено, 

наночастинки золота, з прикіпленою на поверхню сіаловою кислотою 
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ефективно інгібують вірус грипу, попереджуючи його проникнення в клітини 

господаря [121]. 

Саме тому нами досліджено віруліцидну, противірусну дію та вплив на 

синтез аденовірусу de novo NP різних видів: золото з кремнеземом, золото без 

додавання додаткових компонентів та наночастинок діоксиду титану.  

Дослідження цитотоксичності всіх видів NP дозволило встановити, що 

наночастинки не мають жодного токсичного ефекту по відношенню до культур 

клітин різного походження, оскільки відсоток живих клітин був не менше 90 %. 

Нами було показано, що наночастки золота з кремнеземом «а» та «b» типу 

мали антиаденовірусну активність. Зокрема, для наночастинок типу «а» 

протиаденовірусна активність була в межах 55-96 %. Для наночастинок типу 

«b» також було показано високу антиаденовірусну активність, оскільки 

репродукція аденовірусу 5 серотипу знижувалася на 90-100 %.  

Встановлено, що наночастинки типу «b» також володіють віруліцидною 

дією відносно аденовірусу 5 серотипу. Для дослідження було взято 4 часові 

точки (1, 2, 3 та 4 години контакту з вірусом). Найфективніше пригнічення 

репродукції аденовірусу відбувалося після 3 годин контакту з вірусом та 

становило 92 %. 

Показано, що наночастки золота (5 та 20 нм), які не містили жодних 

додаткових компонентів у своєму складі також володіють антиаденовірусною 

активністю. Наночастинки золота з розміром частинок як 5, так і 20 нм 

повністю блокували репродукцію аденовірусу 5 серотипу (відсоток принічення 

перевищував 100 %), лише за найменшої концентрації взятої в дослідження 

наночастинки з більшим розміром частинок втрачали свою активність. 

Встановлено, що наночастинки золота володіють віруліцидною 

активністю відносно аденовірусу 5 серотипу, для наночастинок розміром 5 нм 

вона становила 42 %, а для наночастинок з розміром 20 нм була ще меншою та 

склала 39 %.  
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Показано, що наночастинки золота також впливають на синтез 

аденовірусу de novo, тобто знижують титр новосинтезованого вірусу. Для 

наночастинок золота 5 нм показано максимальне зниження титру аденовірусу 

на 2 lg, а для наночастинок золота розміром 20 нм на 1,5 lg. Отримані 

результати свідчать про перспективність даної групи наночастинок для 

подальшого дослідження та застосування в якості противірусних агентів.  

У взаємодії вірусу з наночастинкою розмір відіграє одну з 

найважливіших ролей. Встановлено, що NP з меншим розміром можуть 

взаємодіяти з вірусною часткою ефективніше, що в результаті призводить до 

більшого інгібування вірусу. Також розмір наночастинки дуже важливий для 

потрапляння у клітину-господаря разом з вірусом. Наступнним етапом дії NP 

може бути контакт з вірусним геномом та блокуванняклітинниих факторів 

чи/або вірусних векторів, які необхідні для реплікації геному вірусу. Їх 

взаємодія з вірусним геномом може призвести до інактивації полімерази та 

припинення формування вірусного потомства.  

Механізм дії нананочастинок золота може здійснюватись як через 

безпосередній контакт вірусу з наночастинкою до потрапляння вірусу в 

клітину, що підтверджено наявністю віруліцидної дії у наночастинок золота, 

так і через вплив на розвиток вірусної інфекції у клітині, що також 

підтверджено наявністю прямої антивірусної дії. 

У медицині наночастинки діоксиду титану використовуються як носії 

ліків, а нанотрубочки з наночастинками TiO2 застосовують в якості датчиків і 

наносенсорів глюкози, кисню, водню, вологості і т.д. [93]. Для діоксиду титану 

показано, здатність ефективно інгібувати життєздатність мікроорганізмів та 

вірусів, але переважно із застосуванням УФ-опромінення [82, 92]. Діоксид 

титану має фотокаталітичні властивості та продукує під дією УФ - 

випромінювання активні оксигенвмісні радикали. Хімічно механізм дії 

наночастинок під дією УФ-випромінювання відбувається наступним чином: 

наночастинки TiO2 накопичують (поглинають) фотони, які переносяться на 
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поверхню частинок та взаємодіють зі сполуками, що вже адсорбовані на 

поверхні частинки. В результаті цієї взаємодії формуються вільні радикали. 

Активні радикали здатні окиснювати С-Н зв’язки та призводити до деградації 

органічних молекул (рис. 6.1.) 

      

Рис. 6.1. Схематичне зображення фотокаталітичної дії наночастинок діоксиду 

титану. 

У роботі дослідників з Кореї [64] було показано, що фотокаталітична 

інактивація Е.соli призводило до помітного зменшення кількості ліпідів 

клітинних стінок. Повне руйнування Е.соli відбувалося протягом 1,5 год 

контакту з наночастинками діоксиду титану та УФ-опроміненням. 

Опубліковані результати досліджень впливу наноформи TiO2 на гепатит В. 

Показано, що руйнування поверхневого антигену гепатиту (HBsAg) 

відбувається в результаті фотокаталітичної реакції, що має місце на поверхні 

наночастинок під дією УФ чи сонячного світла. Автори роботи вважають, що 

активні оксигенвмісні радикали, які утворюються під час фотокаталітичних 

реакцій, атакують карбоксильні групи та дисульфідні зв’язки HBsAg антигену і 

таким чином інактивують його [69]. Вчені з Новосибірського державного 

університету встановили, що наночастинки діоксиду титану володіють 

віруліцидною активністю проти вірусу грипу [70]. Механізм його антивірусної 

дії полягає у їх взаємодії з ліпідами, які є основним компонентом суперкапсиду 
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складних вірусів (наприклад, вірусу грипу).У роботі Kato T., et al. представлені 

результати дослідження впливу комплексу УФ з TiO2 відносно норовірусів. 

Отримані ними дані свідчать, що саме застосований варіант обробки 

найефективніше впливає на руйнування вірусу [122]. Оскільки, норовірус так, 

як і аденовірус не має суперкапсидної оболонки, можна припустити, що 

механізм інактивації аденовірусу подібний до такого у норовірусу. Тобто, під 

час УФ опромінення TiO2 утворюються вільні радикали, які здатні 

безпосередньо взаємодіяти з білками капсиду, руйнуючи його, та в подальшому 

можуть впливати і на вірусну ДНК.  

Встановлено, що ТіО2 (ІІ) з розміром частинок 20-30 нм, виявив більшу 

інгібуючу дію після 15 хв інкубації з аденовірусом, ніж ТіО2 (І) з розміром 

частинок 5-15 нм. Проте, наночастинки зразка (І) з частинками меншого 

розміру були більш активними після коротшого часу інкубації (5 хв) з 

вірусними частками, але в значно більшій концентрації. Найбільшу віруліцидну 

дію (63 %) спостерігали саме при розведенні ТіО2(ІІ) 10-5 після 15 хв інкубації з 

аденовірусом. Для зразка ТіО2(І) також показано віруліцидну дію відносно 

аденовірусу (49 %) після 5 хв інкубації за розведення 10-4. Антивірусна 

активність наночастинок ТіО2(ІІ) відносно аденовірусу людини 5 серотипу була 

в межах 45-95 %. Використання наночастинок TiO2 P25 виробництва Evonik 

Industries AG (Німеччина) як контролю виявилось неефективним, оскільки за 

даних умов дослідження не вдалося виявити їх фотокаталітичних властивостей. 

Проте, було виявлено незначне підсилення віруліцидної дії із застосуванням 

УФ-опромінення наночастинок діоксиду титану зразка (ІІ). Найефективніше 

підсилення відбувалось за найменшого розведення наночастинок (10-2) та 

становило трохи більше 30 %. 

Отже, отримані результати дослідження наночастинок діоксиду титану 

відносно аденовірусної інфекції розширили дані щодо їх біологічних 

властивостей, залежності ефективності від розміру та форми часток, а також 

ролі їх фотокаталітичних властивостей в процесі інгібування вірусів. 
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Останнім часом зросла зацікавленість дослідників до речовин природного 

походження з широким спектром фармакологічних властивостей, які не мають 

токсичності та побічних дій притаманних синтетичним препаратам. В світовій 

літературі є багато публікацій щодо протимікробних, противірусних, апоптоз- 

та імуномодулюючих властивостей речовин, отриманих із вищих рослин, 

токсинів членистоногих та гідробіонтів [47, 123-128]. Відомо, що флаваноїди 

можуть бути природними хіміопротекторами онкологічних захворювань 

(геністеїн, кварцетин), деякі з них мають антивірусні властивості, оскільки 

здатні інгібувати зворотну транскриптазу і ДНК-полімеразу вірусів 

(ретровіруси, герпесвіруси), можливо, вони можуть впливати і на інші 

ферменти вірусів та клітин [129-131]. Для препарату Протефлазид показана 

імуномодулююча та противірусна дія відносно широкого кола ДНК- та РНК-

вмісних вірусів (герпес-, пікорна-, ортоміксо-, гепадна-, папова- корона-, рино-, 

тога-, параміксо-, аренавірусів людини) [132, 133]. 

За даними Л.І. Пальчиковської і співавторів [54] мішенню флавоноїдів 

слугують вірусні ферменти − транскриптаза і протеаза. Виявлено високу 

пригнічуючу активність діючої речовини препарату Протефлазід на синтез РНК 

in vitro в модельній транскрипційній системі бактеріофага Т7 та придушення 

процесу ампліфікації: значення ІС90, при якому діюча речовина повністю 

пригнічує синтез ДНК, становить 8 мкг/мл. Враховуючи високу противірусну 

активність Протефлазіду, зараз активно проводиться розробка нових препаратів 

на його основі. Тому було досліджено антиаденовірусні властивості препарату 

НВК«Екофарм» (Україна) Неофлазид (нова субстанція препарату Протифлазид, 

що містить флавоноїди, представлені у вигляді стійких молекулярних 

комплексів − тріціна, апігеніна, лютеоліна і кверцитина), його біологічно 

активної речовини (БАРП) і синтетичного аналога (БАР СА). Використання 

методу редукції вірусної цитопатогенної дії при дослідженні антивірусних 

властивостей речовин не дозволило виявити значний вплив речовин на 

репродукцію аденовірусу. При використанні ПЛР аналізу показано пригнічення 
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реплікації аденовірусної ДНК (23-30 %) в присутності різних концентрацій 

препарату Неофлазид (0,28 − 7,1 мкг/мл) та синтетичного аналогу біологічно 

активної речовини (БАР СА) в концентрації 0,4 мкг/мл, тоді як речовина БАРП 

не впливала на рівень накопичення ДНК аденовірусу. Нами показано, що 

препарат Неофлазид, речовини БАРП та БАР СА на 100 % пригнічували 

утворення інфекційного аденовірусу синтезованого de novo в концентраціях 7,1 

мкг/мл, 30 мкг/мл та 10 мкг/мл, відповідно [134]. На нашу думку, антивірусна 

дія речовин пов’язана з впливом на пізні стадії аденовірусної репродукції, а 

саме – синтез, дозрівання пізніх вірусних білків та формування вірусних 

капсидів. За присутності досліджуваних речовин не виключена можливість 

утворення значної кількості дефектного вірусу, який не має інфекційних 

властивостей. Ще одним механізмом противірусної дії препарату Протефлазід 

може бути його інтерфероногенна активність. Слід зазначити значну стійкість 

аденовірусів до інтерферону. В системі in vitro лише γ-IFN пригнічує синтез 

вірусних білків та інфекційного вірусу [135]. За даними авторів [136] препарат 

Протефлазід in vitro стимулює продукцію інтерферону (α- і γ-IFN) у лейкоцитах 

та перещеплюваних культурах клітин. Тому в противірусній активності 

Неофлазиду може бути задіяний і цей механізм. 

Таким чином, нова субстанція препарату Протефлазід з каліброваним 

вмістом діючої речовини – препарат Неофлазид НВК «Екофарм» (Україна), 

його біологічно активний компонент (БАРП) та синтетичний аналог (БАР СА) 

мають здатність пригнічувати утворення інфекційного аденовірусу, що дає 

перспективу для проведення відповідних клінічних випробувань. 

Сучасні дослідження противірусної дії також приділяють достатньо уваги 

препаратам отриманих шлягом екстрагування з рослин із вже відомими 

лікарськими властивостями. Наявність антивірусних властивостей у таких 

препаратів пов’язують зокрема з флавоноїдами [137-144]. Вважається, що 

механізм дії базується на пригніченні синтезу окремих вірусних білків, що 

призводить до порушення життєвого циклу вірусу і тим самим безпосередньо 
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впливає на реплікацію самого вірусу. Також антивірусну дію препаратів 

лікарських рослин пов’язують з наявністю в них полісахаридів, які здатні 

стимулювати синтез інтерферону [145-147] 

Ще одним з можливих механізмів дії рослинних препаратів може бути 

імуномодулююча дія, що виявляється у відновленні нормальної 

антигенпрезинтуючої і секреторної функції моноцитарно-фагоцитарної ланки, а 

також імунокорегуючою дією у відношенні клітинного та гуморального 

імунітету [148-151].  

Нами також було досліджено антиаденовірусну активність витяжок рослин 

зокрема, екстракти листя подорожника Plantago major L. та Plantago lanceolata 

L., та листя малини Rubus idaeus L. (wild) та Rubus idaeus L. (cultivar). Дане 

дослідження дозолило нам встановити, що витяжки з рослин ефективно 

впливають на репродукцію аденовірусу не лише 5 серотипу, а й 3 та 7 

серотипів.  

Найефективніше пригнічення репродукції аденовірусу 3 серотипу було 

показано для екстракту малини без обробки ферментами мікроскопічних грибів 

та складає 84 %. У випадку ж екстракту малини після ферментації інгібування 

HAdV-3 було в межах 74 %. Для екстракту подорожника було встановлено 

наступні відсотки інгібування аденовірусу: без ферментації – від 27 до 55 і з 

ферментацією – від 43 до 66. 

Було показано, що найбільшу антивірусну активність проявив екстракт 

малини з ферментацією (100 % пригнічення репродукції аденовірусу 5 серотипу 

за концентрації 3 мг/мл). Екстракт малини без обробки ферментами 

мікроскопічних грибів також значно пригнічував репродукцію аденовірусу 

(максимально на 88 %). Для витяжки з листя подорожника відсоток інгібування 

репродукції аденовірусу 5 серотипу (без ферментації максимально був 83 %, а з 

ферментацією - 95 %).  
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Антивірусну активність відносно аденовірусу 7 серотипу було виявлено 

лише для екстракту листя малини без ферментації (зниження репродукції 

становило 60 %) та з ферментацією (зниження - на 45 %). 

Показано, що витяжки рослин також впливають на синтез аденовірусу de 

novo. Витяжка подорожника знижує титр аденовірусу 5 серотипу на 2 порядки 

(1,5 lg) у випадку витяжки без ферментації та на 1,5 порядки (1 lg) із 

застосуванням ферментації. Витяжка малини призводила до зниження титру 

вірусу на 2 порядки (від 1,45 lg до1,6 lg). 

Встановлено, що титр аденовірусу 3 серотипу знижувавався максимально 

на 1,44 lg у присутності витяжки подорожника без ферментації та на 1,5 lg за 

присутності екстракту подорожника з ферментацією мікроскопічними грибами. 

Екстракт малини з ферментацією найефективніше пригнічував синтез вірусного 

потомства становило на 1,54 lg. Витяжка малини без ферментації пригнічувала 

репродукцію аденовірусу 3 серотипу на 1,46 lg. 

Отже, отримані результати свідчать про те, що сполуки рослинного 

походження мали неоднакову ефективність дії на різні серотипи аденовірусу, 

тому при підборі діючої сполуки потрібно враховувати також специфічність 

кожного серотипу аденовірусу. 

Насьогодні існує величезна кількість сполук як природного, так і 

синтетичного походження, проте лише окремі з них володіють антивірусними 

властивостями. Саме тому пошук сполук з антиаденовіруною дією не був 

зосереджений лише на речовинах одного класу та походження. У результаті 

досліджень нам все-таки вдалося виявити антивірусні речовини різного 

походження та різними механізмами дії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі досліджено та встановлено цитотоксичну, 

віруліцидну, антивірусну дію новосинтезованих фторованих сполук, 

наночастинок різних металів та природних речовин на основі рослинних 

флавоноїдів на моделі аденовірусної інфекції. Отримано нові дані щодо 

взаємозв’язку між структурою та активністю речовин, а також 

охарактеризовано їх вплив на різні етапи репродукції аденовірусу, що може 

бути використано при створенні нових ефективних антивірусних препаратів. 

Враховуючи отримані результати було зроблено наступні висновки: 

1. Встановлено, що висока токсичність сполук (20-200 мкг/мл) корелює з 

наявністю у структурі сполуки залишку тетрагідрофурану (сполука G21), 3-

хлортетрагідрофурану (сполука G29), 2-дезокси-2-хлор-β-D-арабінофуранозилу 

(сполука G16), 2-дезокси-2-хлор-β-D-арибо-фуранозилу (сполука G18) в 

глікозидній частині молекули та трифторметилу (сполука G18) або 

перфторпропілу (сполуки G21, G29 і G16) в триазольному кільці. Низька 

токсичність і високі значення СС50 (570 – 2500 мкг/мл) характерні сполукам з 

наявним в ароматичному кільці перфлуоропропілом.  

2. Показано, що сполуки на основі триазолів (G22, G26, G29) та похідні 

амінокислот (10S-23) ефективно пригнічують репродукцію HAdV-5, їх ЕС50 

становить 60, 120, 37 і 90 мкг/мл відповідно. Крім того, використання сполуки 

G29 призводило до збільшення кількості клітин у G1 фазі на 15 – 43 %, та 

зниження кількості клітин у S фазі на 21 – 42 % в порівнянні з профілем 

інфікованих клітин, що свідчить про нормалізацію клітинного циклу 

інфікованих клітин до рівня неінфікованих. 

3.  Показано, що наночастинки золота з кремнеземом, золота та 

наночастинок діоксиду титану не мають токсичного впливу на культуру клітин, 

оскільки за їх використання пригнічення життєздатності клітин не 

перевищувало 10 %. Встановлено, що наночастинки золота з кремнеземом та 
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діоксиду титану мають віруліцидну дію та блокують проникнення аденовірусу 

5 серотипу до клітин на 92 % та 63 %, відповідно. Всі досліджувані типи 

наночастинок проявили виражену антиаденовірусну активність, та 

пригнічували репродукцію HAdV-5 на 55 – 100 %. Також наночастинки золота 

впливали на формування новосинтезованих вірусних часток та призводили до 

зниження титру вірусу (від 1,5 до 2 lg).  

4. Встановлено, що для рослинного препарату на основі щучки дернистої та 

війника наземного, його біологічно активного компоненту (БАРП) та 

синтетичного аналогу (БАР СА) показники СС50 становили 10, 76 і 43 мкг/мл 

відповідно. Натомість, за використання екстрактів малини та подорожника за 

найбільшої концентрації спостерігалося покращення функціонального стану 

моношару клітин (на 25 – 30 %), що говорить про відсутність будь-якого 

токсичного ефекту.  

5.  Встановлено, що Неофлазид, його біологічно активний компонент 

(БАРП) та синтетичний аналог (БАР СА) мають здатність пригнічувати 

утворення інфекційного аденовірусу (на 2 – 4 lg). Рослинні екстракти малини та 

подорожника мали антиаденовірусну активність, так як пригнічували 

репродукцію HAdV-3 та HAdV-5 до 84 та до 100 %, відповідно, та знижували 

інфекційний титр вірусів до 1,6 lg. 
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