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ВІДГУК  

офіційного опонента  

на дисертаційну роботу Паньківської Юлії Богданівни  

«Антиаденовірусний потенціал речовин синтетичного та природного 

походження», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія 

 

В інфекційній патології аденовірусна інфекція займає важливе місце, 

оскільки є не тільки однією з найрозповсюдженіших, але й погано 

контрольованою інфекцією людини. Різноманітність клінічних проявів 

захворювання респіраторного тракту (ларинго-трахеїти, бронхіти, 

бронхопневмонії), гастроентерити, захворювання очей (кератокон’юктивіти), 

властивість персистенції в лімфоїдних тканинах та активації аденовірусів під 

час імуносупресії при трансплантації кісткового мозку та інших органів, а 

також під час активації імунної системи при запальних процесах визначають 

актуальність пошуку засобів лікування аденовірусної інфекції.  Незважаючи на 

те, що пошук аденовірусних речовин проводиться у продовж 70-років, наразі 

зареєстровано лише два антиаденовірусних препарати: Цидофовір та 

Рибовірин. 

Одним з підходів створення нових біологічно активних сполук є синтез 

речовин-аналогів відомих терапевтичних речовин. До таких сполук відносяться 

фторовані нуклеозиди та ненуклеозидні сполуки. Включення атому фтору 

впливає на проникність молекул через мембрани, що відіграє критичну роль 

при оптимізації біодоступності потенційних сполук для лікування, їх 

фармакодинаміки і токсичності. 

 Наночастинки металів займають важливе місце серед антивірусних 

препаратів. Антивірусна дія таких наночасток пов’язана як із їх вбудовуванням 

у капсид вірусу, так і з руйнуванням вірусних білків та нуклеїнової кислоти. 
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 Флавоноїди відносяться до мультитаргетних препаратів, антивірусна дія 

яких здійснюється через вплив на синтез вірусної РНК та ДНК, на рецептори 

взаємодії вірусу та клітин, на активацію транскрипційного фактору NRF2 – 

активатора генів антиоксидантів, генів детоксикації та цитокінового шторму 

інтерферону і на апоптоз інфікованих клітин. 

Тому пошук ефективних антиаденовірусних препаратів серед фторованих 

похідних нуклеозидних та ненуклеозидних сполук, нанопрепаратів золота, 

золота з кремнеземом і діоксиду титану та рослинних екстрактів флавоноїдів є 

перспективним напрямком етіотропної терапії аденовірусної інфекції. Отже, 

тему дисертаційної роботи слід безперечно визнати актуальною як у 

фундаментальному, так і в прикладному аспектах. 

Дисертація, що побудована за загальноприйнятою схемою, містить 161 

сторінку, ілюстрована 42 рисунками і 14 таблицями. Список використаних 

джерел, в якому переважно представлені роботи останніх років, містить 152 

посилання. В цілому дисертація добре оформлена. 

У вступі  автор розкриває суть проблеми шляхом критичного аналізу, 

висвітлює її актуальність та зв’язок з плановою науково-дослідною роботою 

відділу репродукції вірусів Інституту  мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАНУ в рамках бюджетної тематики «Особливості репродукції 

ДНК-вмісних вірусів людини за впливу потенційних противірусних речовин 

2015-2019 рр.» та «Дослідження біологічної активності фторовмісних 

нуклеозидних та ненуклеозидних сполук 2013-2016 рр.». В цьому розділі також 

чітко визначені мета і завдання роботи, об’єкт, предмет і методи дослідження, 

наукова новизна і практичне значення роботи. 

Огляд літератури складається з одного розділу і трьох підрозділів. В 

першому підрозділі розглядаються регуляторні механізми розвитку літичної та 

латентної інфекції аденовірусів. Представлені структурно-функціональні 

характеристики аденовірусів та їх таксономічного положення, молекулярно-

біологічна характеристика та функціонування їх геномів і роль капсидних 
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білків в реплікаційному циклі аденовірусів. В другому підрозділі автором 

представлений спектр речовин та препаратів з антиаденовірусною активністю, 

а в третьому підрозділі викладені відомості про сучасний стан нанотехнологій 

в розробці та створені препаратів з антивірусними та віруліцидними 

властивостями. 

Загалом огляд літератури є стислим, але змістовним – таким, що критично 

узагальнює стан проблеми та демонструє високий рівень теоретичної 

підготовки автора. 

Усі представлені експериментальні результати дисертації, її наукові 

положення і висновки базуються на власних дослідженнях Паньківської Юлії 

Богданівни. Їх достовірність обумовлена використанням сучасних методів 

дослідження для вирішення поставлених завдань. 

Власні дослідження починаються розділом «Матеріали і методи», в якому 

описані сучасні підходи вірусологічних досліджень, які були використані в 

даній роботі, а саме: культури клітин, віруси, тест-системи, досліджувані 

речовини та референтні препарати, методи класичної вірусології- 

культивування клітин, визначення цитотоксичності речовин МТТ-методом, 

методи антивірусного скринінга з використанням експериментальних моделей 

вірусних інфекцій та полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Висока якість 

проведених експериментів не викликає сумніву. 

Робота Паньківської Ю.Б. присвячена пошуку антиаденовірусних 

препаратів серед хімічно синтезованих сполук, зокрема фторованих похідних 

нуклеозидів та амінокислот, нанопрепаратів металів і їх оксидів (золота та 

титану) та рослинних препаратів – флавоноїдів. Отримані результати 

представлені у трьох розділах – розділи 3, 4 і 5. 

У розділі 3 проведено дослідження антиаденовірусної активності 

фторвмісних сполук. В першому підрозділі цього розділу описано проведений 

підбір оптимального методу для встановлення титру аденовірусу, як основного 

методу антивірусного скринінгу. В результаті порівняння чотирьох методів 
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було встановлено, що найбільш чутливим та економічно обґрунтованим є 

метод МТТ. 

 В другому та третьому підрозділах представлені результати визначення 

цитотоксичності фторвмісних сполук та показано, що цитотоксичність цих 

речовин корелює з їх розчинністю. Фторвмісні сполуки урацилу та амінокислот 

були мало токсичними та добре розчинними, в той час як фторвмісні триазоли 

були мало розчинними та більш токсичними. Антиаденовірусна активність 

виявлена методом МТТ для препаратів G-22, G-26, G-29 та 10S-23, а для 

препаратів G-26 та 10S-23 – підтверджена методом ПЛР. 

 У четвертому підрозділі представлені результати досліджень впливу 

сполуки G-29  на клітинний цикл за умов аденовірусної інфекції в клітинах 

МДВК. Було виявлено, що за умов аденовірусної інфекції при використанні 

фторованної сполуки G-29  зменшується кількість апоптичних клітин на 11% та 

збільшується кількість клітин у G1 фазі, та  знижується у S фазі, наближаючись 

до клітинного циклу інтактних клітин. Паралельне визначення інфекційного 

титру аденовірусу в культуральному середовищі вказує на значне пригнічення 

репродукції аденовірусу. 

 В 4-му розділі дисертаційної роботи представлені результати 

антиаденовірусної дії наночастинок золота різного розміру (5 нм та 20 нм), 

наночастинок золота з кремноземом двох типів (тип (а) – вкриті шаром 

кремнозему та тип (б) – наночастинки золота розташовані на поверхні 

кремнезему) та наночастинок діоксиду титану. Ці дослідження заслуговують 

особливої уваги, оскільки отримані результати показників антивірусної та 

віруліцидної дії вказують на виражену перспективність цих наночасток в якості 

антиаденовірусних препаратів.  

 В 5-му розділі «Дослідження антиаденовірусного потенціалу препаратів 

на основі рослинних флавоноїдів» представлені докази антиаденовірусної дії 

препарату Неофлазиду, а також його активної біологічної речовини природного 

(БАРп) та синтетичного (БАРс) походження. Зокрема, в 5-му підрозділі цього 
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розділу представлені розробки створення нових сполук, отриманих із 

екстрактів листя подорожника і малини, визначені основні показники 

антивірусного скринінгу цитотоксичності (СС50), ефективної дози (ЕС50) та 

індексу селективності відносно аденовірусів людини серотипів 3,5,7. 

Дисертантом на моделях трьох серотипів аденовірусів показана різна 

чутливість серотипів до екстрактів подорожника та малини. Зважаючи на те, 

що антивірусна активність відносно аденовірусів 3 та 5 серотипів була 

достатньо високою, використовуючи метод високо ефективної рідинної 

хроматографії (ВЕРХ), дисертантом було визначено хімічний склад екстрактів: 

кореїнова і хлорогенова кислоти та плантамайозид-похідне кофеїнової кислоти. 

Вважаю, що результати дослідження Ю.Б. Паньківської є важливим 

фрагментом обраної проблематики, яка об’єднує розробку методичних 

підходів, зокрема, визначення найбільш чутливих та специфічних методів 

антивірусного скринінгу, які є необхідними для сучасних доклінічних 

досліджень препаратів хімічного та природного походження, перспективних 

для лікування аденовірусної інфекції. 

 Аналіз та узагальнення результатів написаний професійно та критично, 

що є свідченням здатності автора до глибокого аналізу одержаних результатів і 

можливості зробити висновки з власних досліджень та даних літератури.  

Дисертація викладена в науковому стилі, українською мовою, достатньо 

насичена цифровим і ілюстрованим матеріалом та посиланнями на найновішу 

літературу по темі дисертації. 

Основні наукові положення і висновки дисертаційної роботи повністю 

викладено в опублікованих працях здобувача, що налічують 17 публікацій, у 

тому числі 5 статей у фахових наукових журналах, що входять до бази даних 

Google Scholar, 3 статті надруковано в журналах, які входять до 

наукометричної бази даних Scopus, серед них 2 – в іноземних виданнях. 

Автореферат адекватно і в повній мірі передає зміст дисертаційної роботи. 
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Не викликає сумніву наукова новизна одержаних результатів. Автором 

вперше встановлено, що фторвмісні сполуки на основі триазолів (G-22, G-26, 

G-29) та похідних амінокислот  (10s-23) ефективно пригнічують репродукцію 

аденовірусів 5 типу, ЕС50 яких складала 60, 120 та 90 мкг/мл, а індекси 

селективності 4, 5, 13 та 11, відповідно. Для сполуки G-29 визначена 

нормалізація клітинного циклу інфікованих аденовірусом клітин. Цей показник 

можна запропонувати, як додатковий маркер репродукції аденовірусів. Вперше 

встановлено, що наночастинки золота з кремноземом володіють 

антиаденовірусною та віруліцидною активністю відносно аденовірусу 5 типу.  

Показано, що наночастинки діоксиду титану володіють антивірусною та 

віруліцидною активністю, показники яких значно зростають внаслідок 

фотокаталітичного ефекту. Вперше визначена антиаденовірусна активність 

флавоноїдної субстанції препарату Неофлазид та його біологічно активних 

речовин природного та синтетичного походження. Також, вперше розроблено 

лабораторний регламент отримання рослинних екстрактів з листя подорожника 

та малини і визначена їх антиаденовірусна активність відносно трьох 

серотипів. 

Варто відмітити також надзвичайно високу практичну цінність 

дисертаційної роботи Паньківської Ю. Б. Автором запропонована нова група 

антиаденовірусних фторвмісних нуклеозидних сполук (похідних триазолу,  

урацилу) і похідних амінокислот, нанопрепаратів золота і золота з 

кремноземом та діоксиду титану з високими показниками антивірусної та 

віруліцидної активності, а також розроблено отримання нових рослинних 

препаратів з подорожника та малини, екстракти яких мають виражену 

антиаденовірусну активністю. Отримані результати можна використовувати 

для розробки нових терапевтичних препаратів для лікування аденовірусних 

інфекцій, а також для створення специфічних мембран для знезараження води 

та повітря. 
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Застосування сучасних експериментальних методів, ретельне виконання 

експериментів, критичний аналіз отриманих даних, узгодження результатів 

дослідження з існуючими експериментальними даними і висновками інших 

авторів дозволяють констатувати достовірність експериментальних 

результатів та обґрунтованість наукових висновків. 

Загалом, дисертація Паньківської Ю. Б. демонструє надзвичайно високий 

рівень кваліфікації автора – володіння сучасними методами, здатності логічно 

будувати власне дослідження та вирішувати складні дослідницькі завдання, 

аналізувати свої результати та узагальнювати їх. Разом з тим, робота не 

позбавлена деяких недоліків. Тому до дисертаційної роботи Паньківської Ю. Б. 

виникли наступні зауваження та запитання: 

1. У тексті роботи зустрічаються, невдалі висловлювання, пунктуаційні та 

друкарські помилки. 

2. В роботі не наведені дані щодо індексу селективності досліджуваних 

сполук, що є важливим критерієм перспективності розробок антивірусних 

сполук. 

3. На думку автора, які препарати із вивчених у даній роботі, зокрема 

фторвмісні нуклеозиди і похідні амінокислот, є найбільш перспективними 

для впровадження в практику? Чи є необхідність в додатковій модифікації 

або комбінуванні декількох препаратів для збільшення їх активності? 

4. Хотілось би почути думку автора, які методичні підходи найбільш 

об’єктивно свідчать про репродукцію аденовірусу?  

 

Наведені зауваження і запитання жодним чином не впливають на загальну 

надзвичайно високу оцінку розглянутої роботи.  

 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам, які 

пред’являються до кандидатських дисертацій. Дисертаційна робота 

Паньківської Юлії Богданівни «Антиаденовірусний потенціал речовин  




