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Актуальність роботи 

Дослідження дисертанта присвячені вивченню антиаденовірусних властивостей 

сполук різного походження: фторвмісних сполук нуклеозидного (похідних триазолів та 

урацилів) та ненуклеозидного походження, наночасточок, рослинних екстрактів та  

препарату Неофлазид.   

Аденовірус людини (HAdV) - один із найважливіших вірусів, який сьогодні 

спостерігається в клінічному та громадському здоров'ї. Цей ДНК-вмісний вірус 

асоціюється з широким колом захворювань, починаючи від доброякісних простудних 

захворювань і закінчуючи більш серйозними захворюваннями, включаючи 

гастроентерит, гострі респіраторні інфекції, кон’юнктивіт, геморагічний цистит, 

менінгоенцефаліт і може спричинити важке захворювання як у імунокомпетентних, так 

і у людей із ослабленим імунітетом. За оцінками, HAdV становить від 2% до 5% усіх 

респіраторних інфекцій у світі. Цей вірус часто спричиняє епідемії та спалахи 

захворювання, особливо якщо він пов’язаний або з офтальмологічними інфекціями, або 

з інфекціями дихальних шляхів.  

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. Існуючі на сьогодні препарати не можуть вирішити питання у 



 

лікуванні патологій, які спричинені даною групою вірусів, саме тому пошук і 

дослідження нових сполук є актуальним. 

Таким чином, у світлі сказаного, мету і задачі дослідження дисертанта слід 

вважати актуальними як у теоретичному, так і в практичному плані. 

Наукова новизна роботи 

Дисертантом встановлена антиаденовірусна активність новосинтезованих 

фторвмісних сполук. Показано, що сполуки на основі триазолів G29 та похідні 

амінокислот ефективно пригнічують репродукцію аденовірусу 5 серотипу. 

Показано, що антивірусна дія наночастинок золота та діоксиду титану може 

здійснюватися як через безпосередній контакт з вірусом до потрапляння в клітину, так і 

через вплив на розвиток вірусної інфекції у клітині. Отримано нові дані щодо 

фотокаталітичної активності наночастинок діоксиду титану при вірусній інфекції. 

Вперше експериментально обґрунтована антиаденовірусна дія препарату Неофлазид на 

моделі аденовірусу 5 серотипу та його 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. 

Робота має зв’язок з науковими програмами, які виконуються у відділі 

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

України. 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. 

Практичне значення одержаних результатів 

Отримані автором результати можуть бути використані при розробці, перевірці, 

створенні нових препаратів для лікування адено-асоційованих захворювань та 



 

створюють основу для вивчення особливостей механізмів антивірусної дії 

досліджуваних сполук різної природи; розуміння взаємодії між клітиною, вірусом та 

антивірусним препаратом на моделі аденовірусної інфекції.  

Особистий внесок здобувача 

Викладені в дисертації результати досліджень одержані авторкою особисто або за 

її безпосередньої участі. Співучасть співробітників  ІМВ НАН України відображена у 

спільних публікаціях.  

 

Публікації та апробація результатів досліджень 

Результати досліджень достатньо повно висвітлені в публікаціях. 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. 

 

Характеристика дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Паньківської Ю.Б.  побудована за загальноприйнятим 

планом. Вона 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. 

Дисертаційна робота викладена на 161 сторінці комп’ютерного тексту.  

У огляді літератури автором описано  загальну характеристику та таксономічне 

положення представників родини Adenoviridae. Також охарактеризовано молекулярно-

біологічні властивості аденовірусів. Велику увагу дисертант приділив характеристиці 

напрямку нанотехнології з позиції розробки та дослідення  засобів боротьби з 

вірусними інфекціями. 

Вивчення автором особливостей аденовірусів, сучасних підходів до розробки 

нових препаратів для терапії дозволило обґрунтовувати доцільність досліджень, 

висвітлених у дисертаційній роботі. 

При підготовці огляду літератури дисертант показав змістовні знання.  



 

У розділі “Матеріали та методи дослідження” наведено повний перелік методів та 

матеріалів, які було використано в роботі, з методичними деталями та із зазначенням 

компаній, які випускають реагенти та обладнання. Усі методики викладено детально та 

повно так, що ними можна користуватись у відповідній роботі. 

Експериментальний матеріал викладено в трьох розділах. 

 

         У першому розділі експериментальної частини автором проводиться дослідження 

антиаденовіруної активності 4 класів фторовмісних сполук. Автором показано 

залежність токсичності і активності сполук від розчинності. 

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). Виявлено що 

використання сполуки G29 призодить до нормалізацію клітинного циклу інфікованих 

клітин до рівня неінфікованих клітин та зниження інфекційного титру аденовірусу на 84 

– 90 %. 

 

У другому розділі автор проводить дослідження цитотоксичності та антивірусної 

активності 6 різновидів наночастинок. Встановлено, що всі вони були не токсичними в 

усіх перевірених концентраціях. Дослідження біологічної активності наночастинок 

золота різних типів дозволило автору встановити, що вони мають віруліцидну, пряму 

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

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

95%. Для зразків ТіО2(І) і ТіО2(ІІ) показана віруліцидна активність відносно HAdV-5 – 

49 % та 63 %, відповідно. 

Автором показано, що наночастинки TiO2 мають фотокаталітичну активність, та за 

наявності УФ-опромінення їх віруліцидна дія зростає на 30%. Підсумовуючи дисертант 

робить висновок,  що наночастинки золота та діоксиду титану ефективно пригнічують 

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

противірусними агентами широкого спектру дії.  



 

У третьому розділі Паньківська Ю.Б. описує результати дослідження 

антиаденовірусного потенціалу препаратів на основі рослинних флавоноїдів. 

Дисертантом 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. 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 ефективно 

пригнічували синтез нового вірусного потомства (на 97-100 %). Автор доводить, що 

витяжки з листя подорожника та малини ефективно пригнічують репродукцію 

аденовірусу не лише 5 серотипу, а ще й 3 та 7 серотипу. 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. Дисертантом показано, що різні 

види рослин одного роду мають різний склад біологічних компонентів, що в результаті 

впливає на наявність чи відсутність антивірусних властивостей. 

 

Висновки досить лаконічно окреслюють весь експериментальний матеріал, який 

викладено в дисертації, однак, сформульовані не у відповідності до поставлених 

завдань. Останнє завдання, яке поставив дисертант не висвітлено у висновках та у 

авторефераті, хоча присутнє у роботі.  

Дисертація прекрасно ілюстрована. Велика кількість таблиць, графіків та схем 

полегшує сприйняття експериментального матеріалу.  

Звертає на себе увагу факт, що логіка викладення матеріалу в дисертаційній роботі та 

авторефераті відрізняється, що, на мою думку є недоцільним. 

 

 

 



 

Рекомендації щодо отриманих результатів 

Отримані результати дослідження антивірусної дії препаратів різного 

походження, зокрема препаратів рослинного походження та наночасточок,  можуть 

бути використані при розробці нових антивірусних сполук та забезпечити зменшення 

побічних ефектів. 

 

Зауваження, питання для обговорення та побажання. 

Представлена робота справляє загальне позитивне враження своєю масштабністю 

досліджень, однак, іноді здається, що дисертант не дуже уважно підійшов до 

оформлення отриманих результатів. 

Хотілося б висловити ряд побажань та зауважень: 

- в роботі зустрічаються як стилістичні помилки, так і деякі неточності, зокрема 

на сторінках  27, 29, 30, 39, 41, 43, 50, 67, 90, 103, 121  та ін.; 

Автором застосовується застаріла класифікація родини Adenoviridae. За даними 

ICTV 2019 року до складу родини входить не чотири, як зазначає автор, а п’ять родів, 

також існують нові таксони, а саме: Реалм Varidnaviria › Царство Bamfordvirae › Тип 

Preplasmiviricota › Клас Tectiliviricetes ›Порядок Rowavirales › Родина Adenoviridae. 

При опрацюванні роботи виникли деякі запитання: 

Чому при дослідженні наночасточок застосовували різні концентрації для різних 

типів часточок? Чим обумовлено вибір концентрацій для дослідження? 

Одним із завдань роботи було виявити етапи вірусної репродукції- мішені 

противірусної активності сполук. Сформулюйте, будь ласка,  на які з етапів реплікації 

вірусу впливають досліджувані  Вами сполуки? Чому? 

Які з досліджуваних сполук є найбільш перспективними? Обґрунтуйте відповідь. 

В якості дискусії хотілося б почути думку пошукача про сучасні платформи на 

базі аденовірусних векторів для розробки вакцин проти SARS-CoV-2. Можливі ризики 

застосування подібного роду вакцин та подолання побічних ефектів. 

 

Однак перераховані зауваження і недоліки не є принциповими відносно суті 

роботи та не зменшують наукової цінності дисертації у цілому. 




