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Актуальність теми. На даний час проблема застосування антибіотиків та 

резистентності до них є однією з найсерйозніших загроз глобальній охороні 

здоров’я, подолання якої лежить у площині інтенсифікації досліджень й 

впровадження антимікробних лікарських засобів нової структури. 

Перспективне значення у вирішенні даної проблеми мають лікарські засоби на 

основі наночастинок металів, які, за результатами закордонних та вітчизняних 

досліджень, є ефективними проти широкого спектру бактерій, грибів та вірусів.  

Однак наноматеріали, в т. ч. наночастинки металів, на даний час ще не 

достатньо досліджені, що є вагомим чинником стримування їх активного 

впровадження у виробництво. 

Дисертаційна робота С. Б. Білоус, яка присвячена теоретичному, 

методологічному та експериментальному обґрунтуванню фармацевтичної 

розробки лікарських засобів антимікробної дії у різних лікарських формах на 

основі наночастинок металів як активних фармацевтичних інгредієнтів, 

вивченню їх фізико-хімічних, фармако-технологічних, токсикологічних та 

фармакологічних властивостей, є перспективною з точки зору її наукового 

значення і практичного застосування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом проблемної комісії „Фармація” 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та 

є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи ЛНМУ імені Данила 

Галицького (номери державної реєстрації 0111U010499; 0116U004500). 
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Новизна та теоретичне значення дисертаційних досліджень. У 

дисертаційній роботі С. Б. Білоус вперше теоретично та експериментально 

обґрунтовано склад, раціональну технологію та методи стандартизації 12 нових 

антимікробних лікарських засобів на основі наночастинок срібла, золота і міді у 

різних лікарських формах. Доведено перспективність застосування 

наночастинок срібла як нового консерванта у складі м’яких лікарських засобів. 

Визначено перспективи наночастинок металів як біологічно активних 

компонентів косметичних засобів.  

Вперше розроблено проект загальної фармакопейної статті «Лікарські 

засоби з наночастинками металів», який прийнятий до розгляду ДП 

«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 

Новизна досліджень дисертанта підтверджена 3 патентами на корисну 

модель. До наукової новизни слід також віднести методичні підходи до 

фармацевтичної розробки лікарських засобів на основі наночастинок металів, 

які дисертант використала у процесі розробки препаратів, та методи досліджень 

властивостей наноматеріалів і розроблених  лікарських засобів на їх основі. 

Практичне значення роботи. У результаті досліджень запропоновано й 

апробовано у промислових умовах лікарські засоби на основі наночастинок 

срібла, золота та міді у різних лікарських формах – мазь, крем, гель, таблетки, 

сироп, розчин для промивання ран та очні краплі.  

Розроблено проекти технологічних регламентів та методів контролю 

якості на зазначені лікарські засоби.  

Фрагменти наукових досліджень використані у науково-дослідній роботі  

науково-дослідних установ НАН України в рамках цільових комплексних 

програм фундаментальних досліджень та впроваджені у навчальний процес 

ряду медичних та фармацевтичного університетів України. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Експериментальні дослідження, наведені у роботі, 

супроводжуються використанням сучасних фізико-хімічних, фармако-

технологічних та фармакологічних методів та статистичною обробкою 
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одержаних результатів. Зважаючи на вищенаведене, наукові положення, 

висновки та наведені рекомендації слід вважати об’єктивними та науково 

обґрунтованими.  

Повнота викладу основних результатів в наукових фахових 

виданнях. Результати дисертаційної роботи достатньо висвітлені у публікаціях. 

За матеріалами дисертаційних досліджень опубліковано 57 наукових робіт, у 

тому числі 28 статей, з яких 16 статей у вітчизняних фахових виданнях, 5 

статей в іноземних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 

7 статей в інших журналах, розділ у монографії, 25 тез доповідей, одержано 3 

патенти України на корисну модель. 

Публікації повністю відображають зміст дисертаційної роботи. Наукові 

положення, висвітлені у дисертаційній роботі, представлялись на наукових 

конференціях в Україні та за кордоном. 

Структура та зміст дисертації. Дисертаційна робота Білоус С. Б. 

оформлена відповідно до сучасних вимог, викладена на 424 сторінках 

друкованого тексту, складається зі вступу, 7 розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована таблицями та 

рисунками.  

У вступі наведено актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 

програмами, мету та завдання дослідження, наукове і практичне значення 

одержаних результатів, особистий внесок здобувача, інформацію щодо 

апробації основних положень дисертаційного дослідження та структуру роботи. 

У першому розділі (огляді літератури) узагальнено інформацію наукових 

джерел літератури, даних МОЗ України та ВООЗ щодо проблеми лікування 

інфекційних захворювань в Україні і світі та стану розробки антимікробних 

лікарських засобів на фоні зростання резистентності мікроорганізмів. 

Проведено аналіз зареєстрованих в Україні готових лікарських засобів та 

екстемпоральних прописів, до складу яких входить срібло, а також доказових 

баз даних, зокрема Кокрана, Медлайн Плас і Драгс, та показано перспективи 

застосування бактерицидних властивостей наносрібла як ефективного 
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антимікробного засобу. Представлено сучасний стан наукових досліджень в 

Україні зі створення лікарських засобів на основі наночастинок металів та 

міжнародний досвід дослідження і застосування антимікробних засобів на 

основі наночастинок металів. 

У другому розділі обґрунтувано загальну концепцію проведення 

досліджень, наведено характеристики активних фармацевтичних інгредієнтів та 

допоміжних речовин, методів дослідження.  

Обгрунтовано методичні підходи до фармацевтичної розробки лікарських 

засобів з нанорозмірними активними фармацевтичними інгредієнтами та 

опрацьовано алгоритм фармацевтичної розробки, який базується на тісному 

взаємозв’язку технологічних досліджень з визначення фізико-хімічних 

властивостей наноматеріалів і проведенням доклінічного вивчення лікарського 

засобу. 

Розглядаються основні об’єкти дослідження, що підлягали вивченню при 

розробці лікарських засобів. Наводяться методи фармако-технологічних 

досліджень, ідентифікації та кількісного визначення, біологічних випробувань.  

  Третій розділ присвячений узагальненню вимог міжнародних 

нормативних документів щодо нанотехнології, наноматеріалів та лікарських 

засобів на їх основі – стандартів ISO, регламентів і директив ЄС та вимог 

нормативних документів, які регулюють виробництво і дослідження 

лікарських засобів на основі нанотехнологій в Україні. Наведено проект 

розробленої загальної фармакопейної статті «Лікарські засоби з 

наночастинками металів». Структура фармакопейної статті включає основні 

визначення, загальні вимоги до розробки, виробництва, контролю якості, 

зберігання та маркування лікарських засобів, які містять у своєму складі 

наночастинки металів.  

У четвертому розділі наведено результати дослідження антимікробної 

активності нанокомпозиції срібла, розробленої лабораторією „Електронно-

променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини” Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України та колоїдних розчинів 
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наночастинок срібла, міді та золота, синтезованих в Інституті біоколоїдної хімії 

імені Ф. Д. Овчаренка НАН України. Обґрунтувано склад та розроблено 

технологію лікарських засобів, у яких як АФІ використані наночастинки 

металів, зокрема мазі, крему та гелю з наночастинками срібла для застосування 

у дерматології; мазі, гелю та розчину для промивання ран з колоїдними 

розчинами наночастинок золота і срібла для застосування у стоматології та 

сиропів з наночастинками металів для лікування туберкульозу. Показано 

можливість застосування низьких концентрацій нанокомпозиції срібла як 

нового консерванту у складі м’яких лікарських засобів та обгрунтовано 

перспективи наночастинок металів як біологічно активних компонентів 

косметичних засобів.  

У п’ятому розділі наведено результати досліджень з розробки складу та 

технології лікарських засобів, у яких як АФІ використані композиції 

наночастинок металів з антимікробними засобами – метронідазолом, 

левофлоксацином та ізоніазидом, зокрема таблеток метронідазолу з 

наночастинками срібла, очних крапель левофлоксацину з наночастинками 

срібла та ізоніазиду з наночастинки срібла, золота і міді.  

Вивчено технологічні властивості метронідазолу з наночастинками срібла 

у порівнянні із субстанцією метронідазолу. Для вибору оптимального складу 

допоміжних речовин для таблеток використано математичне планування 

експерименту методом трифакторного аналізу з допомогою латинського 

квадрата 3х3. 

Вивчено технологічні властивості левофлоксацину з наночастинками 

срібла та вплив допоміжних речовин – ізотонуючої добавки, регулятора рН, 

пролонгаторів на стабільність очних крапель.  

Шостий розділ присвячений розробці методик контролю якості 

запропонованих препаратів, дослідженню їх стабільності у процесі зберігання 

та визначенню умов і термінів придатності. Узагальнено сучасні методичні 

підходи до аналітичного визначення наночастинок металів та встановлено 

відсутність єдиного підходу до методик пробопідготовки зразків, аналітичних 
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приладів, умов відбору та зберігання проб тощо і необхідність розробки та , 

уніфікації сучасних методик визначення наночастинок металів. Розроблено 

методики кількісного визначення наночастинок металів у колоїдних розчинах, 

наноструктурованих порошках та лікарських формах з допомогою атомно-

абсорбційної спектрометрії з використанням методу стандартних добавок. 

Для опрацювання методів контролю якості нанокомпозицій срібла з 

метронідазолом та левофлоксацином запропоновано застосовувати 

дослідження структури наноматеріалу методом ренгеноструктурного аналізу та 

проводити вибір методів контролю якості на основі результатів дослідження їх 

структури. 

Розроблено проекти специфікацій на запропоновані лікарські засоби.  

У сьомому розділі наведено результати досліджень безпечності колоїдних 

розчинів наночастинок срібла, золота та міді за показниками цитотоксичності, 

генотоксичності, мутагенності та біохімічними маркерами, результати вивчення 

гострої токсичності композиції метронідазолу з наночастинками срібла та 

цитотоксичності композицій метронідазолу та левофлоксацину з 

наночастинками срібла з допомогою МТТ-тесту на лінії клітин HEK 293, 

отриманих з ембріональних клітин нирки людини.  

Показано, що розчини наночастинок срібла та комбінації наночастинок 

срібла та золота володіють більш вираженою бактерицидною дією відносно 

широкого спектру клінічних ізолятів мікроорганізмів – збудників гнійно-

запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, ніж традиційні антисептики 

хлоргексидин, фурацилін та декаметоксин.  

Терапевтичну ефективність розчинів наночастинок срібла та комбінації 

наночастинок срібла і золота підтверджено на моделях абсцесу та нагноєння 

кісткової рани нижньої щелепи лабораторних щурів лінії Wistar.  

Таким чином, в основу дисертації покладено методологічний підхід до 

фармацевтичної розробки лікарських засобів на основі наночастинок металів та 

всебічні експериментальні дослідження з обгрунтування складу, опрацювання 

технології та розробки методів контролю їх якості, ефективності та безпечності. 



7 

 

Автореферат повністю відповідає змісту та структурі дисертації.  

Дисертаційна робота добре оформлена та структурована. Висновки до 

розділів та до роботи в цілому є чіткими та лаконічними.  

Позитивно оцінюючи рецензовану дисертаційну роботу, надаємо деякі 

зауваження та побажання: 

1. У дисертаційній роботі (по тексту) застосовуються різні терміни 

«наноматеріали», «нанорозмірні активні фармацевтичні інгредієнти», 

«наноструктуровані діючі речовини» «наночастинки» тощо, які 

доцільно було б уніфікувати або замінити терміном «нанорозмірні 

активні фармацевтичні інгредієнти». 

2. У розділі 4, 5 та 7 дисертаційної роботи наводяться результати 

мікробіологічних досліджень, що ускладнює читання роботи, 

доцільно було б подати дані дослідження у розділі 7, а у 4 та 5, які 

присвячені розробці складу та технології  лікарських засобів, більш 

детально подати опис дослідження технологічних параметрів 

виробництва таблеток, очних крапель та сиропів, обґрунтування 

вибору допоміжних речовин. 

3. У роботі наведена велика кількість технологічних блок-схем, на яких 

зустрічаються не коректні назви технологічних стадій, зокрема, не 

вказано на яких стадіях проводиться контроль за специфікацією 

напівпродукту. На нашу думку, доцільніше було б приділити більше 

уваги теоретичному обґрунтуванню складу та технології 

досліджуваних лікарських форм. 

4. Для кількісного визначення метронідазолу, левофлоксацину та 

ізоніазиду у ЛФ запропоновано критерії вмісту ± 10%, необхідно 

звернути увагу, що при сучасному виробництві ЛЗ згідно із 

настановами з якості МОЗ України (ICH) та FDA закладаються 

критерії ± 5 %. 

5.  У роботі зустрічаються неточності в оформленні бібліографічного 

опису літературних джерел та окремі граматичні помилки.  
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