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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
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 % [Khanal S., 2018].  З іншого 

боку, аденовіруси самі виступають імунодепресантами та впливають на 

функціональний стан імунних клітин [Lynch J. P., 2016]. 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 

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 [ Lion T., 2014].  

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  



2 
 

(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. 

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, молекулярно-біологічні, електронно-

мікроскопічні, статистичні. 

 

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.  

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 
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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 

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. 
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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 

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. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Огляд літератури складається з 2 підрозділів. У першому підрозділі 

розглянуто молукулярно-біологічні та структурно-функціональні особливості 

аденовірусів.  У другому підрозділі висвітлено сучасні дані щодо можливих 

мішеней впливу та актуальний стан хіміотерапії аденовірусних інфекцій, 

напрямки пошуку антиаденовірусних препаратів. Цей розділ вказує на 

важливість досліджень, що представлені у дисертаційній роботі. 
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Для досліджень було використано  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.  Також в роботі було використано еталонні штами аденовірусів 

людини 3, 5 та 7 серотипу (HAdV-3, 5, 7). 

Було досліджено 10 новосинтезованих фторвмісних похідних нуклеозидів 

та амінокислот, синтезованих в Інституті органічної хімії НАНУ. Серед даних 

сполук були похідні триазолів (G16, 18, 19, 22, 23, 29), похідні урацилів (G26, 

G27) та похідні амінокислот (10S-23, 10S-24). Наночастки золота (AuNP), 5 та 

20 нм, які знаходились у водному розчині, були стабілізовані триптофаном та 

два типи наночасток з кремнеземом: типу (a) наночастки золота діаметром від 

1,5 – 20 нм, покриті шаром кремнезему 12–30 нм; типу (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. Чуйка НАН України. Наночастинки діоксиду титану 

ТіО2(І) та ТіО2(ІІ) з розміром частинок 8 – 15 нм та 20 – 30 нм, відповідно, були 

синтезовані в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ. 

Ще одна дослідна група була представлена рослинними препаратами. Спиртові 

екстракти листя подорожника Plantago major L. та Plantago lanceolata L., листя 

малини Rubus idaeus L. (wild) та Rubus idaeus L. (cultivar) надані Інститутом 

еволюційної екології НАН України. Неофлазид – нова субстанція 

Протефлазіду, отриманий з диких злаків Deschampsia caespitosa L. (щучка 

дерниста) та Сalamagrostis epigeios L. (війник наземний). З препарату 

Неофдазид було виділено природну біологічно активну речовину (БАРП) та 

створено синтетичний аналог БАРП (БАР СА), розроблені та надані ТОВ «НВК 

«Екофарм». Референс-препарати: рибавірин – 1-(β-D-рибофуранозил)-1H-1,2,4-

триазол-3-карбоксамід, М.м. – 244,206 (Sigma, США) та ганцикловір – 2-аміно-

9-{[(1,3-дигідроксипропан-2-іл)окси]метил}-6,9-дигідро-3H-пурин-6-он, 

М.м.255,23 (Цимевен, ліофілізат для приготування розчину для інфузій, F. 

Hoffmann-La Roche Ltd, Швейцарія). 

Визначення цитотоксичності сполук in vitro проводили із застосуванням 

МТТ-методу [Tonder A., 2015]. Для встановлення токсичності сполук 

вираховували показник СС50 (концентрацію препарату, що зменшує 

життєздатність культури клітин на 50 %). В якості контролю використовували  

клітини, що не були оброблені сполуками. Оптичну густину вимірювали на 

спектрофотометрі для планшетів Multiscan FC (Thermo scientific, Німеччина) 

при довжині хвилі 538 нм. 

Для дослідження антиаденовірусної активності сполук використовували 

МТТ-метод [Carriel-Gomes M.C., 2007]. Отримані показники оптичної 
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щільності використовували для визначення відсотку інгібування розвитку 

цитопатичної дії вірусу за формулою [Rich A., 2008]:  

% інгібування = (Ощ ДЗ – Ощ КВ) / (Ощ КК – Ощ КВ) × 100 %, 

де Ощ КК – середнє значення оптичної щільності (Ощ) контролю клітин; 

Ощ КВ – середнє значення Ощ контролю вірусу; Ощ ДЗ – середнє значення Ощ 

дослідних зразків за певної концентрації сполуки. 

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 

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

Gene Ruler™DNA Ladder Mix («Fermentas», Литва) проаналізовані 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). 

Визначення антивірусної дії речовин також проводили цитоморфологічним 

методом. Даний метод базується на виявленні інфікованих клітин зі 

специфічними ДНК-вмістними включеннями, що мають вірусну природу. 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 [Wold W., 2007]: 

 

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

 

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

включеннями в досліді.  

Визначення інгібуючої активності препаратів за ступенем зниження 

інфекційного титру вірусу визначали за  зменшення врожаю вірусу під дією 

препарату у відсотках  за формулою [Носач Л., 2007]:  

                                                         А – В 

 % зниження врожаю  вірусу =   --------- ×100 % 

                                                            А 

де, А – титр вірусу у контролі; В – титр вірусу у досліді. 

Для визначення антивірусної активності вираховували ЕС50 (концентрацію 

сполуки, за якої  рівень реплікації вірусу пригнічується на 50 %). Для 

характеристики антивірусної дії досліджуваних сполук вираховували індекс 

селективності (SI) – співвідношення СС50 до ЕС50. Сполуки, що мали SI > 6 в 

системі in vitro вважали за такі,  що проявляли значну антивірусну активність 

[Щербинська А.М., 2001]. 

Для дослідження клітинного циклу за аденовірусної інфекції 

використовували барвник пропідіум йодід (PI, Sigma, США) [Darzynkiewicz Z., 

2011]. Аналіз зразків пофарбованих PI здійснювали за допомогою проточного 



7 
 

цитофлуориметра  (Beckman Coulter Epics LX, Minneapolis, MN, USA). Обробку 

результатів проводили з використанням програми Flowing Software, version 

2.5.1 (Cell Imaging Core, Turku Centre for Biotechnology, Turku, Finland). 

Результати досліджень аналізували та обробляли у відповідності до 

загальноприйнятих медодів варіаційної та кореляційної статистики [Лопач 

С.Н., 2001]. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦИТОТОКСИЧНОСТІ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ СПОЛУК 
Першим етапом дослідження новосинтезованих сполук як майбутніх 

лікарських засобів починається з визначення показника цитотоксичності (СС50). 

Дослідження цитотоксичної дії сполук проводили із застосуванням МТТ-

методу та культури клітин MDBK. Встановлено, що фторвмісні сполуки, які 

погано розчинялися у середовищі для епітеліальних культур клітин, виявляли 

значно більшу токсичність. До першої групи сполук за подібністю входили 

сполуки G16, G18, G19, G22, G23 і G29. Зокрема, сполука G16 була погано 

розчинною та дуже токсичною для культури клітин MDBK (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. G22 і G23, що за своєю 

структурою є подібними і відрізняються лише присутністю трифторметил-

групи (CF3-група), також виявили значну токсичну дію. 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, визначено її показник СС50, який становив 222 мкг/мл. Представники 

другої групи фторвмісних сполук (G26 та G27) мали високі показники СС50, що 

свідчить про їх низьку токсичність у культурі клітин MDBK (630 мкг/мл). До 

третьої 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. 

Щодо референс-препаратів ганцикловіру та рибавірину, то вони були 

добре розчинними та мали низьку цитотоксичність, величина СС50  була в 

межах 600 – 1475 мкг/мл. 

Наночастинки металів та їх оксидів, зокрема наночастинки золота, золота з 

кремнеземом та діоксиду титану, не проявили токсичного впливу на клітини, 

оскільки відсоток живих клітин був у межах 90 – 100 %. 

Також нами було досліджено групу препаратів на основі рослинних 

компонентів. 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/мл). 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. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

РЕЧОВИН РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
Антиаденовірусна дія фторвмісних сполук. 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.1). 

 

Таблиця 1 

Антиаденовірусна активність фторвмісних сполук  

(цитоморфологічний метод) 

 

 

Природа сполук 
Шифр речовини 

Інгібування репродукції вірусу (%) 

Концентрація речовин, мкг/мл 

31 62 125 

  

Похідні триазолів 

  

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 

* н.а. – не активна 

 

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. Отже, нами були встановлені ефективні 50%-ві концентрації (EC50) та 

індекси селективності (SI) (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Показник ЕС50 та SI фторвмісних сполук різних класів та референс-

препаратів відносно аденовірусу 5 серотипу 

 

Назва сполуки ЕС50 (мкг/мл) SI 

G22 60 4 

G26 120 5 

G29 37 13 

10S-23 90 11 

Ганцикловір 26 38 

Рибавірин 8 51 

 

Ефективна антивірусна концентрація для сполук G22, G26, G29 та 10S-23 

складала 60, 120, 37 та 90 мкг/мл, відповідно. Серед нових фторвмісних сполук 

саме речовина G29 мала найвищий показник індексу селективності, тому нами 

було досліджено її вплив на клітинний цикл за наявності вірусної інфекції (рис. 

1). 

 

 
 

Рис. 1. Аналіз клітинного циклу інфікованих клітин HAdV-5 після 

обробки сполукою G29 

 
Зупинка росту та ділення клітин є частою відповіддю клітин на 

токсичність сполук та вірусну інфекцію. Нами було виявлено значні зміни у 

циклі інфікованих аденовірусом клітин. Спостерігали збільшення кількості 
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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). Було виявлено, що за умов аденовірусної інфекції використання 

фторованої сполуки G29 призводить до зменшення кількості апоптотичних 

клітин на 11 % у порівнянні з контролем вірусу. 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. 

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 (табл. 3).  

 

Таблиця 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 ×10
5
 90,34 ±0,84 

62 1,5 ×10
5
 88,26 ±1,0 

32 2 ×10
5
 84,43 ±1,08 

R
ib

 

125 2 ×10
3
 99,84 ±1,11 

62 2,3 ×10
4
 98,23 ±0,91 

32 4,8 ×10
4
 96,3 ±1,01 

Контроль вірусу 1,3 ×10
6
 - 

 

Як бачимо із таблиці, сполука G29 проявила значну антивірусну 

активність, оскільки у всіх досліджених концентраціях знижувала інфекційний 

титр аденовірусу на 84 – 90 %. Таким чином, сполука G29 має виражену анти-

HAdV-5 активність, яка реалізується за допомогою кількох механізмів. 

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.  
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Антиаденовірусна дія наночастинок металів та їх оксидів. Наночастки 

золота (AuNP) типу «a» (покриті шаром кремнезему) показали значний 

інгібуючий потенціал на репродукцію HAdV-5. Рівень пригнічення аденовірусу 

5 серотипу був у межах 55 – 96 %. Для наночастинок типу «b» (розташовані на 

кремнеземовій основі) на кремнеземовій основі за  розведення від 10
-2

 до 10
-4

 

пригнічували репродукцію аденовірусу на 100 % (рис. 2А). 

Оскільки, наночастки типу b (наночастки золота розміщені на поверхні 

кремнеземової сфери) мали високі показники пригнічення репродукції вірусу, 

було перевірено їх віруліцидну активність. Отримані результати свідчать, що за 

умов інкубації вірусу і наночастинок протягом 1 год віруліцидний ефект 

відносно аденовірусу 5 серотипу був у межах 18 – 76 % (рис. 2Б). 

 

 
А       Б 

 

Рис. 2. Вплив наночастинок золота на розвиток ЦПД HAdV-5. А – 

антивірусна активність AuNP «a» і «b», Б – віруліцидна активність AuNP 

типу «b» (1 год) 

 

Результати антивірусної та віруліцидної активності наночастинок золота 

без додаткових компонентів представлені на рис. 3. 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 (рис. 3А). 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 (рис. 3Б). Показано, що AuNP з діаметром 5 нм та 20 нм 

максимально знижують титр вірусу на 2 lg.  
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А      Б 

 

Рис. 3. Вплив наночастинок золота без додаткових компонентів на 

розвиток ЦПД HAdV-5. А – антивірусна активність AuNP, Б – віруліцидна 

активність AuNP (1 год) 

 
Отже, дослідження біологічної активності наночастинок золота різних 

типів дозволило встановити, що вони мають віруліцидну, пряму антивірусну 

дію відносно HAdV-5 та впливають на синтез вірусного потомства de novo. 

Наступним кроком досліджень було встановлення наявності антивірусної 

та віруліцидної дії наночастинок діоксиду титану (NP TiO2). Антивірусна 

активність ТіО2 наночастинок (ІІ) відносно HAdV-5 була в межах 45 – 95 % 

(рис. 4А). Для зразків ТіО2(І) і ТіО2(ІІ) показана віруліцидна активність 

відносно HAdV-5 – 49 % та  63 %, відповідно (рис. 4Б). 

 

 
А       Б 

 

Рис. 4. Вплив наночастинок діоксиду титану на розвиток ЦПД HAdV-

5. А – антивірусна активність NP TiO2, Б – віруліцидна активність NP TiO2 
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Показано, що NP TiO2 мають фотокаталітичну активність, та за наявності 

УФ-опромінення їх віруліцидна дія зростає на 30 %. Таким чином, було 

показано, що наночастинки золота та діоксиду титану  ефективно пригнічують 

репродукцію HAdV-5 на всіх етапах життєвого циклу та є перспективними 

противірусними агентами широкого спектру дії. 

Антиаденовірусна дія препаратів на основі рослинних флавоноїдів. 
Наступна дослідна група сполук була представлена рослинними препаратами. 

Показано, що Неофлазид, його біологічно активний компонент препарату 

(БАРП) та синтетичний аналог біологічно активного компоненту препарату 

(БАР СА) не мають вираженої антиаденовірусної дії, проте вони ефективно 

пригнічували синтез нового вірусного потомства (на 97 – 100 %). Дослідження 

впливу на інфекційність аденовірусу, синтезованого de novo, дозволило 

встановити 100 % пригнічення утворення інфекційного аденовірусу препаратом 

Неофлазид, (БАРП) та (БАР СА) в концентраціях 7,1 мкг/мл, 30 мкг/мл та 10 

мкг/мл, відповідно (табл. 4).  

 

Таблиця 4 

Інфекційність аденовірусу, синтезованого de novo  в присутності 

речовин Неофлазид, БАРП та БАР СА 

 

Речовини 
Концентрація, 

мкг/мл 

Титр 

вірусу, 

ТЦД50/мл 

Інгібування, 

% 

Дія за 

критеріями 

ефективності 

Неофлазид 7,1 2х10
-2 

100 Виражена 

 1,42 6,6×10
-4

 98 Помірна 

 0,28 9,6×10
-4

 97 Помірна 

 0,06
 

8,4×10
-4

 98 Помірна 

БАРП 30 0 100 Виражена 

 6 7,5×10
-4

 98 Помірна 

 1,2 7,5×10
-4

 98 Помірна 

 0,06 9,1×10
-4

 97 Помірна 

БАР  СА 10 0 100 Виражена 

 2 7,7×10
-4

 98 Помірна 

 0,4 6,8×10
-4

 98 Помірна 

 0,08 7,4×10
-4

 98 Помірна 

Контроль 

вірусу 
 3,5×10

-6 
  

 

Встановлено, що витяжки з листя подорожника та малини ефективно 

пригнічують репродукцію аденовірусу не лише 5 серотипу, а ще й 3 та 7 

серотипу (рис. 5). Обидва екстракти найефективніше інгібували HAdV-5 

(відсоток інгібування був у межах 65 – 95 %). Найефективніше пригнічення 

ЦПД HAdV-3 було показано для екстракту малини (41 – 84 %). Результати 

противірусної дії відносно HAdV-7 показують, що антиаденовірусну активність 

було виявлено лише для екстракту листя малини (15 – 60 %).  
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Рис. 5. Антивірусна дія рослинних екстрактів відносно HAdV-3 (A), 

HAdV-5 (Б) і HAdV-7 (В) 

 
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. 

Встановлено, що витяжки малини  та подорожника впливають не лише на 

інфікування клітин вірусом, а й на синтез нового вірусного потомства (рис. 6). 

Що стосується витяжки подорожника, то зниження титру вірусу було в межах 1 

– 1,6 lg. Зниження титру аденовірусу 5 серотипу за присутності екстракту 

малини становило (максимально до 1,6 lg). Титр аденовірусу 3 серотипу 

знижувавався максимально на 1,5 lg за присутності як  витяжки подорожника, 

так і малини. 

  

 
 

Рис. 6. Вплив витяжок рослин на синтез HAdV-3 (А) і HAdV-5 (Б) de 

novo 
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Таким чином, отримані результати свідчать про перспективність 

використання рослинних препаратів як антивірусних агентів, оскільки вони 

можуть впливати на різні етапи життєвого циклу вірусу. 

Виходячи з результатів біологічної активності сполук, а саме, 

встановлених показників цитотоксичності та противірусної активності, 

визначені найбільш перспективні новосинтезовані оригінальні сполуки, що 

дозволяє стверджувати про визначення нового класу ефективних противірусних 

препаратів. 

 

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 

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 
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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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АНОТАЦІЯ 

 

Паньківська Ю.Б. Антиаденовірусний потенціал речовин 

синтетичного та природного походження. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.06 «Вірусологія». – Інститут мікробіології і вірусології     

ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена вивченню властивостей та механізмів антивірусної 

дії фторвмісних сполук нуклеозидної природи, похідних амінокислот, 

наночастинок різних металів та природних сполук, що належать до рослинних 

флавоноїдів. Дослідження проводили на моделі аденовірусів 3, 5, 7 серотипів. 

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. 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 індекси 

селективності: 4, 5, 13 та 11, відповідно. Крім того, виявлено що використання 

сполуки G29 призводить до нормалізації клітинного циклу інфікованих клітин 

до рівня неінфікованих клітин та зниження інфекційного титру аденовірусу на 

84 – 90 %.  

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 %. AuNP типу «a» проявили значний 

інгібуючий потенціал відносно HAdV-5 (55 – 96 %). Наночастинки типу «b» 

пригнічували репродукцію аденовірусу на 100 %. Встановлено, що 

наночастинки типу «b» також мають віруліцидну дію проти HAdV-5. Показано, 

що наночастинки золота розміром  5 та 20 нм ефективно знижують рівень 

репродукції аденовірусу на 100 %. Також було встановлено, що наночастинки 
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золота мають віруліцидну активність відносно HAdV-5 (39 – 42 %).  Показано, 

що наночастки Au з діаметром 5 нм та 20 нм максимально знижують титр 

вірусу на 2 порядки. Антивірусна активність NP ТіО2 (ІІ) відносно HAdV-5 була 

в межах 45-95 %. Встановлено, що наночастинки діоксиду титану мають 

фотокаталітичні властивості та на 30 % краще пригнічують аденовірус, ніж 

комерційний зразок. Нами було встановлено наявність віруліцидної дії 

відносно аденовірусу 5 серотипу для NP ТіО2. Для зразків ТіО2(І) та (ІІ). 

показане суттєве пригнічення репродукції вірусу (49 % та 63 %).  

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.  

Вперше досліджено цитотоксичну та антивірусну активність екстрактів 

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

інгібування вірусної інфекції був в межах 45 – 100 %. 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 до 1,6 lg). Отримані та проаналізовані результати вказують на 

перспективність подальших досліджень сполук всіх дослідних класів в якості 

антиаденовірусних агентів та глибшого розуміння їх механізмів 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. 

 

Ключові слова: аденовірус, фторвмісні сполуки, наночастинки, рослинні 

флавоноїди, антивірусна дія, механізм дії. 
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Паньковская Ю.Б. Антиаденовирусний потенциал веществ 

синтетического и природного происхождения. – Квалификационная 

научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.00.06 «Вирусология». – Институт микробиологии и 

вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, Киев, 2020.  

Диссертация посвящена изучению свойств и механизмов антивирусного 

действия фторсодержащих соединений нуклеозидной природы, производных 

аминокислот, наночастиц разных металлов происхождения и природных 
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соединений, принадлежащих к растительным флавоноидам. Исследования 

проводились на модели аденовирусов 3, 5, 7 серотипов. 

Определены показатели цитотоксичности соединений и установлено, что 

полученные значения коррелируют с их растворимостью и структурной 

организацией. Выявлено, что только хорошо растворимые в среде соединения 

(G26, G27, 10S-23,10S-24) были малотоксичными для клеток, а величина СС50 

для них составляла от 630 и значительно превышала показатель 1000 мкг/мл. 

Более токсичными для клеток были соединения G22 и G23 с показателями 

величины СС50 250 и 125 мкг/мл, соответственно. Установлено, что соединения 

G22, G26 и 10S-23 значительно ингибируют развитие ЦПД вируса и 

формирование вирусспецифических включений (до 62 %). А соединения G26 и 

10S-23 подавляют репликацию ДНК вируса на 27 – 100 %. Эффективная 

антивирусная концентрация (ЕС50) для соединений G22, G26, G29 и 10S-23 

составляла 60, 120, 37 и 90 мкг/мл, соответственно. Было установлено индексы 

селективности: 4, 5, 13 и 11, соответственно. Кроме того, выявлено, что 

использование соединения G29 приводит к нормализации клеточного цикла 

инфицированных клеток до уровня неинфицированных клеток и снижение 

инфекционного титра аденовируса на 84 – 90 %. 

Впервые исследовано влияние наночастиц золота, золота с кремнеземом и 

наночастиц диоксида титана на модели аденовирусной инфекции. Показано, 

что все виды исследуемых наночастиц имеют высокие показатели СС50, то есть 

их токсический эффект не превышал 10 %. AuNP типа «a» проявили 

значительный ингибирующее потенциал относительно HAdV-5 (55 – 96 %). 

Наночастицы типа «b» подавляли репродукцию аденовируса на 100 %. 

Установлено, что наночастицы типа «b» также имеют вирулицидное действие 

против HAdV-5. Показано, что наночастицы золота размером 5 и 20 нм 

эффективно снижают уровень репродукции аденовируса на 100 %. Также было 

установлено, что наночастицы золота имеют вирулицидную активность в 

отношении HAdV-5 (39-42 %). Показано, что наночастицы Au диаметром 5 нм 

и 20 нм максимально снижают титр вируса на 2 порядка. Антивирусная 

активность NP TiO2 (II) относительно HAdV-5 была в пределах 45 – 95 %. 

Установлено, что наночастицы диоксида титана обладают 

фотокаталитическими свойствами и на 30 % лучше подавляют аденовирус, чем 

коммерческий образец. Было установлено наличие вирулицидной действия в 

отношении аденовируса 5 серотипа для NP TiO2. Для образцов TiO2 (I) и (II) 

показано существенное подавление репродукции вируса (49 % и 63 %). 

Впервые установлено антиаденовирусное действие препарата Неофлазид 

на основе растительных флавоноидов на модели аденовируса 5 серотипа. 

Показано, что в основе его противовирусных свойств лежит непосредственное 

влияние на формирование новосинтезированного вирусного потомства de novo. 

Нами показано, что препарат Неофлазид, БАВП (биологически активное 

вещество, выделенное из препарата) и БАВ СА (синтетический аналог 

биологически активного вещества, выделенного из препарата) на 100 % 

подавляли образование инфекционного аденовируса, синтезированного de novo. 
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Впервые исследовано цитотоксическую и антивирусную активность 

экстрактов подорожника и малины на модели 3, 5, 7 серотипов аденовируса. 

Показатель ингибирования вирусной инфекции был в пределах 45 – 100 %. 

Эффективно снижение титра было показано для аденовируса 5 серотипа в 

присутствии экстракта малины и приводило к снижению титра вируса на 2 

порядка (от 1,45 lg до 1,6 lg). Полученные и проанализированы результаты 

указывают на перспективность дальнейших исследований соединений всех 

исследованых классов в качестве антиаденовирусних агентов и более глубокого 

понимания их механизмов действия. 

В результате проведенных исследований выявлен ряд веществ, которые 

имеют как поливалентное, так и моноспецифическое действие в отношении 

аденовирусов человека и могут быть прототипами новых этиотропных 

лекарственных препаратов эффективных против аденовируса человека. 

 

Ключевые слова: аденовирус, фторсодержащие соединения, наночастицы, 

растительные флавоноиды, антивирусное действие, механизм действия. 

   

 

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 related to 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 studies were 

performed on the model of adenovirus infection induced by serotypes 3, 5, and 7.  

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-23,10S-24) possessed low toxicity for cells, while the 

CC50 values for these substances started from 630 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 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. Moreover, it was found that compound G29 (2-(3-clorotetrahydrofuran-
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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 and reduced the infectious titer of 

adenovirus by 84 – 90 %. As 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 the 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 the concentrations 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 of 

5 and 20 nm in size 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 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 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 (biologically active 

substance extracted from the drug) and BAS SA (a synthetic analogue of the 

biologically active substance extracted from the drug) at concentrations 7.1 mcg/ml, 

30 mcg/ml and 10 mcg/ml, respectively, suppressed the formation of infectious 

adenovirus synthesized de novo by 100 %. It was identified that Neoflazid and its 

active components BAS and BAS SA did not have virucidal activity against 

adenovirus serotype 5. Although Neoflazid, BAS and BAS SA did not show obvious 
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anti-adenoviral activity, they efficiently suppressed the synthesis of new viral 

progeny (by 97 – 100 %). 

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 affected the reproduction of all studied serotypes. The value of 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 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.  

The research has identified a number of substances that have both polyvalent 

and monospecific effects on human adenoviruses and may be prototypes of new 

etiotropic drugs effective against human adenovirus. 

 

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

flavonoids, antiviral activity, mechanism of action. 
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