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Актуальність теми дисертації та її зв'язок з державними чи 
галузевими програмами, пріоритетними напрямками розвитку науки і 
техніки

Карієс зубів був і продовжує залишатися однією з найбільш поширених 
патологій; захворювання карієсом має характер пандемії. З позицій доказової 
медицини серед відомих засобів лікування і профілактики карієсу найбільш 
ефективними є фторидні препарати. Зокрема, в медичній практиці як 
антикарієсні агенти використовуються фторид натрію, дифторид олова, 
монофторфосфат натрію, фторид діамінсрібла, амінофторид. Останніми роками 
різними групами дослідників активно вивчається новий перспективний 
карієспрофілактичний агент -  гексафторосилікат амонію (ГФСА), що володіє 
рядом переваг перед традиційними фторидними засобами. Так, ГФСА, на 
відміну від фториду діамінсрібла, не викликає пігментацію зубів і забезпечує 
кислотостійкість зубної емалі і дентину, пролонговану оклюзію тубул дентину, 
знижує гіперчутливість дентину. Очевидно, що відмічені позитивні ефекти 
використання ГФСА можуть бути в принципі посилені шляхом введення до 
складу гексафторосилікату органічних катіонів, що володіють, на відміну від 
катіонів амонію, специфічними видами біологічної активності, зокрема, 
антибактеріальної. Як відомо, бактерицидні агенти зазвичай входять до складу 
засобів лікування та профілактики карієсу: вони підсилюють карієспротекторну 
дію фторидів унаслідок пригнічення активності ферментів гліколізу. 
Відзначимо, що відомості про вивчення гексафторосилікатів вказаного типу для 
цілей стоматології обмежені одиничними публікаціями, а гексафторосилікати з 
бактерицидними катіонами дотепер не були описані. Тому тематика дисертації
О.В. Продай, яка направлена на розробку методів синтезу, вивчення фізико- 
хімічних і біологічних властивостей гексафторосилікатів з органічними 
катіонами як потенційних карієспротекторних агентів є актуальною задачею 
сучасної фармації.

Дисертаційна робота О.В. Продай виконана в Одеському національному 
медичному університети в рамках держбюджетної НДР «Удосконалити 
профілактику та лікування основних стоматологічних захворювань у пацієнтів 
на тлі зниження неспецифічної резистентності, обумовленої антропогенними та 
біогеохімічними макро- та мікроелементозами» (номер державної реєстрації 
0113Ш00532).



Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій

Наведені в дисертації основні наукові положенні ґрунтуються на 
літературних даних, а також на власних експериментальних дослідженнях 
автора. Достовірність і обґрунтованість наукових положень і висновків 
дисертації були забезпечені сукупністю результатів ряду незалежних методів 
дослідження (хімічних, фізико-хімічних, біохімічних, розрахункових), їх 
адекватним вибором з врахуванням специфіки вирішуваних завдань, Для 
переконливого доведення структури отриманих продуктів, напрямку перебігу 
реакції автором використано сучасні фізико-хімічні методи -  
рентгеноструктурний аналіз (РСА), !Н, І9Р ЯМР-, ІЧ-спектроскопія, мас- 
сгіектрометрія..

Висновки та рекомендації є логічним узагальненням експериментальних 
даних, наведених у роботі.

Новизна дисертаційних досліджень

Новизна наведених в роботі досліджень не викликає сумнівів. Серед 
найбільш цікавих досягнень дисертанта можна відзначити такі:

о автором запропоновані оригінальні методи синтезу гексафторосилікатів 
цетилпіридинію і полігуанідинових катіонів з використанням реакцій іонного 
обміну, що підтверджене 2 патентами України, в тому числі 1 -  на винахід; 

о вперше встановлено факт залучення гідроксильних груп катіонів до Н- 
зв’язування ОН-Б «катіон-аніон 8іР62”»; 

о вперше експериментально доведено підвищену стійкість до гідролізу 
хелатного комплексу щ'о[8іР4(2,2'-Віру)]. 

о методом РСА об'єктивно встановлена будова шести комплексів -  
гексафторосилікатів піридинію [2 ,6-(НОСН2)2С5НзМН]28іР6, [2-СН3-3-ОН- 
4,5-(НОСН2)С5РП8Н]28іР6, ^-Вг-б-СРрСзРУЧРГЬЗіРб-РРО, дипіридинію (4,4'- 
ОіруН2)8іР6 (IV), (2,2'-ОіруРР)8іР6 і побічного продукту синтезу,
молекулярного комплексу г//с-[8іР4(2,2'-Оіру)]. 

о вперше встановлений в роботі факт вищої карієспрофілактичної 
ефективності (КПЕ) гексафторосилікатів в порівнянні з фторидом натрію. 
При цьому результати біохімічних тестів (вміст в сироватці крові загального 
білка, біохімічні маркері запалення, «печінкові» маркері) вказують на 
відсутність токсичних ефектів солей в заданому дозуванні

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження

Практичне значення одержаних автором результатів полягає у 
розроблених простих препаративних методиках синтезу «онієвих» 
гексафторосилікатів», де у якості сировини використовують доступні, 
вироблені промисловістю реагенти, а також у виявленні сполуки-лідеру -



гексафторосилікату цетилпіридинію, яка є перспективною для подальших 
доклінічних досліджень. Крім того, кристалографічні параметри п’яти сполук 
поповнили базу Кембриджського банку структурних даних. Досліджені 
автором кореляції структури синтезованих комплексів з їх властивостями 
мають, крім практичного, також і теоретичне значення для науковців.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових 
виданнях

Наведені в роботі експериментальні дослідження дисертанта достатньою 
мірою представлені у періодичній науковій літературі у вигляді 9 статей у авто
ритетних фахових виданнях України та за кордоном, патенту на винахід та па
тенту на корисну модель. Крім того, 9 тез доповідей на наукових конференціях 
різного рівня підтверджують і апробацію даної роботи. Автореферат дисертації 
і публікації автора достатньо повно відображають зміст роботи.

Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та автореферату, 
завершеності дисертації в цілому

Дисертаційне дослідження є завершеним, ілюструє виконання 
дисертантом поставлених на початку завдань та логічний аналіз та 
узагальнення одержаних результатів. Матеріал дисертації (загальний обсяг 139 
сторінок друкованого тексту) викладений у п'яти розділах перший з яких є 
літературним оглядом з проблеми карієсу як одного із найбільш 
розповсюджених захворювань, методів фторидної профілактики і лікування цієї 
патології. Автор обґрунтовує перспективність і доцільність дослідження 
гексафторосилікатів з біологічно активними «онієвими» катіонами як нових 
потенційних засобів для використання в стоматологічний практиці. Розділ 2 
містить відомості про вихідні сполуки, опис методик синтезу 
гексафторосилікатів функціоналізованих похідних піридинію, дипіридинію, 
цетилпіридинію, полігуанідинових катіонів, фізико-хімічних методів аналізу та 
біологічних досліджень, програмного забезпечення. Наведено основні 
кристалографічні параметри комплексів, які були вивчені методом РСА. 
Розділ 3 присвячено обговоренню будови синтезованих солей із залученням 
результатів структурних і спектральних методів дослідження. У розділі 4 
представлені результати експериментального вивчення розчинності комплексів 
у воді і гідролізу солей в розбавлених водних розчинах (1-Ю-4 М). Розділ 5 
присвячений аналізу результатів вивчення біологічної активності «онієвих» 
гексафторосилікатів. Зміст та структура автореферату повністю відповідають 
дисертації.

За текстом дисертації і автореферату є такі зауваження:
1. На мою думку вибір органічних основ для цілеспрямованого одержання

карієс протекторних агентів мав би бути більш обґрунтованим, що



однозначно прикрасило б проведені дисертантом дослідження. Можливо, 
віртуальний скринінг слід було проводити на початку дослідження, а не 
наприкінці. Крім того, використання для цього РАБЗ-прогнозу є дещо 
дискусійним, оскільки відображає фармакологічний потенціал лише 
органічної частини молекули.

2. Логічно було б дослідити не тільки кореляції «структура-властивості», а й 
«структура-активність» (або властивості-активність) в ряду синтезованих 
сполук, що створило б передумови для оптимізації подальших 
досліджень в цьому напрямку.

3. В роботі зустрічаються технічні та друкарські помилки, невдалі вислови, 
«русизми» та неточності у хімічній термінології та номенклатурі 
(наприклад с.с. 33, 45, 59, 61, 82). В таблиці, що наводить дані спектрів 
ПМР, не зазначена мультиплетність сигналів (табл.3.5). По тексту дві 
таблиці мають однаковий номер (табл.3.5).

Крім того хотілось би, щоб в ході наукової дискусії дисертант відповів на
такі запитання:

1. Чи були використані результати віртуального скринінгу фармакологічної 
активності органічних основ в плануванні та здійсненні фармакологічних 
досліджень щодо інших видів активності? Наскільки вони корелюють один з
одним?

2. Які з методів рутинного контролю якості можуть бути застосовані для 
стандартизації субстанції, що виявилась перспективною карієс протекторною 
речовиною?

Слід зазначити, що зроблені зауваження радше мають характер побажань і 
принципово не впливають на загальну позитивну оцінку роботи О.В. Продан.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 
дослідження в практиці

В результаті проведення експериментальних досліджень автором 
одержано нові потенційні карієспротекторні агенти, що у перспективі можуть 
бути впроваджені у медичну практику для профілактики та лікування карієсу. 
Дані фізико-хімічних досліджень є корисними для фахівців для оцінки та 
інтерпретації структурних даних аналогічних сполук. За результатами 
біологічних досліджень можуть бути визначені шляхи для подальших 
цілеспрямованих досліджень в цьому напрямку

Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку присудження 
наукових ступенів.

Таким чином, дисертація О.В. Продай «Синтез, будова, фізико-хімічні 
властивості і біологічна активність «онієвих» гексафторосилікатів», є закін
ченим дослідженням з суттєвими елементами наукової новизни, практичним



значенням одержаних результатів і добре обґрунтованими висновками. З 
урахуванням цього вважаю, що дисертація О.В. Продай відповідає усім 
вимогам, що висуваються до кандидатських дисертацій згідно з Порядком 
присудження наукових ступенів, а її автор заслуговує на присудження 
наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.12 -  
фармацевтична хімія та фармакогнозія.
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