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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Білоус Світлани Богданівни «Теоретичне та експериментальне обґрунтування 

складу, технології і дослідження лікарських засобів антимікробної дії на основі 

наноматеріалів», яка подана на здобуття наукового ступеня доктора 

фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація 

 

 Актуальність обраної теми. Однією з важливих проблем у медицині 

останніх років надзвичайно гостро стоїть проблема боротьби з явищем 

резистентності мікроорганізмів до протимікробних препаратів і в першу чергу 

антибіотиків. Дана проблема, як відмічає ВООЗ, є однією з найбільших загроз для 

охорони здоров’я більшості країн світу. Стійкість мікроорганізмів розвивається у 

багато разів швидше, ніж створюються нові антимікробні засоби. Подолання 

проблеми резистентності, як наголошувалось у Директивах ВООЗ і матеріалах 

Генеральної Асамблеї ООН, що обговорювала дану тематику, лежить у площині 

інтенсифікації досліджень у даній сфері охорони здоров’я, розробки і 

впровадження нових антимікробних лікарських засобів іншої структури, з іншим 

механізмом протимікробної дії. Тому дослідження С.Б. Білоус з розробки та 

застосування у складі лікарських засобів антимікробної дії наночастинок металів 

як активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), до антимікробної дії яких 

резистентність мікроорганізмів не виникає слід віднести до актуальних та 

своєчасних, так як дана проблема активно досліджується. 

 Дисертаційна робота виконана згідно з планом проблемної комісії 

«Фармація» Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького і є фрагментом комплексної НДР  цього закладу (№ державної 

реєстрації 0111U010499; 0116U004500, шифр тем ІН. 10.06.0001.11; ІН. 

10.06.0001.16). Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради 

ЛНМУ ім. Данила Галицького (протокол №5-ВР від 20.06.2013 р.) та засіданні 
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Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України (протокол №82 від 

16.10.2013 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

що сформульовані у дисертаційній роботі та їх достовірність.  Ґрунтовний і 

критичний аналіз літературних джерел з проблеми поширеності резистентності 

мікроорганізмів до протимікробних препаратів і в першу чергу антибіотиків, а 

також матеріалів ВООЗ та Генеральної Асамблеї ООН, які визнали дану проблему 

як одну з найсерйозніших загроз глобальної охорони здоров’я, дозволив авторці 

дисертації зосередити свою увагу на існуючих перспективах застосування 

бактерицидних властивостей наночастинок срібла, міді та інших металів як 

ефективних антимікробних засобів іншої структури та механізмом 

протимікробної дії. Проведений цілеспрямований пошук доказової інформації, у 

тому числі у базах Кокрана, Медлайн Плас та Драг про застосування 

наночастинок металів як антимікробних засобів, став підґрунтям для розширення 

досліджень у даному напрямку. Цьому також сприяли прийняті в Україні 

Державні цільові науково-технічні програми «Нанотехнології та наноматеріали» 

(затверджена Постановою КМУ №1231 від 28.10.2009 р.) і  «Розвиток 

імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських 

засобів вітчизняними…» на 2011-2021 роки, а також результати діяльності 

інститутів НАН України, залучених до даних програм. 

На підставі аналізу наявного в світі досвіду дослідження та застосування 

наноматеріалів, у тому числі в медицині, авторкою дисертації обґрунтовані 

методичні підходи до досліджень з фармацевтичної розробки нових лікарських 

засобів з застосуванням у їх складі наночастинок металів в якості активних 

фармацевтичних інгредієнтів, який базується на тісному зв’язку технологічних 

досліджень з всебічним вивченням властивостей наноматеріалів і проведенням 

доклінічного вивчення створених інноваційних лікарських засобів. З метою 

стандартизації створюваних лікарських засобів, які містять у своєму складі 

наночастинки металів, розроблено проект загальної фармакопейної статті 

«Лікарські засоби з наночастинками металів», яка прийнята для розгляду. 
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Об’єктами експериментальних досліджень у дисертаційній роботі С.Б. 

Білоус були наночастинки срібла, золота і міді та їх композиції з антимікробними 

засобами (метронідазол, левофлоксацин та ізоніазид), одержані двома методами: 

 електронно-променевих технологій в лабораторії «Електронно-

променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини» 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України; 

 колоїдно-хімічного синтезу, розробленого в Інституті біоколоїдної 

хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. 

За фізико-хімічними властивостями досліджувані наноматеріали виглядали 

як наноструктуровані порошки та колоїдні розчини. 

Досліджено антимікробну активність нанокомпозиції срібла 

(наноструктурованого порошку NaCl-Ag) та встановлено її виражену 

антимікробну дію щодо розповсюджених збудників інфекційних захворювань 

(S.aureus, Ps.auruginosa). Встановлена їх найменша бактерицидна концентрація, 

яка становить 10 мг/л. У концентраціях, менших за визначену, нанокомпозиції 

срібла спричиняють бактеріостатичну дію, що доводить перспективність їх 

застосування як нового консерванта у м’яких лікарських засобах. З 

використанням нанокомпозиції срібла розроблено склад і технологію 3-х м’яких 

лікарських засобів – мазі, гелю та крему, які виявляють антимікробну дію. При їх 

дослідженні одержано підтвердження впливу типу основи і характеру її взаємодії 

з діючими інгредієнтами на біофармацевтичні властивості готового лікарського 

засобу. Дані розробки захищені патентами України на корисну модель. 

В процесі дослідження антимікробних властивостей колоїдних розчинів 

срібла та золота встановлено, що наночастинки срібла у концентрації 0,16 мг/мл 

та їх комбінації з наночастинками золота у концентрації 0,08 мг/мл за Au 

виявляють високий рівень антимікробної дії відосно широкого арсеналу музейних 

тест-культур та клінічних штамів патогенних мікроорганізмів. На основі 

комбінації ліофілізованих колоїдних розчинів наночастинок срібла і золота, з 

використанням їх активних концентрацій, розроблено лікарські засоби для 
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лікування інфекційних та гнійно-запальних захворювань у стоматолгії у формі 

мазі, гелю та розчину для промивання ран. 

З використанням поєднання наночастинок срібла і міді та наночастинок 

срібла і золота, а також їх композицій з ізоніазидом, обґрунтовано склад та 

технологію сиропів для лікування туберкульозу у дітей. Дані дослідження були 

виконані в рамках спільних досліджень 5-ти організацій: Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького, Інституту 

біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Державного науково-

контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, територіального 

медичного об’єднання (ТМО) «Фтизіатрія» у м. Києві та Державного 

підприємства «Сумська біологічна фабрика», що слугує підтвердженням 

значимості проведених досліджень та їх рівня. Дійсно, створення інноваційної 

продукції в сучасних умовах потребує колективних зусиль фахівців різного 

профілю і спеціалізації: фармацевтів, фармакологів, хіміків та ін. 

Враховуючи особливості вимог до впровадження на ринок косметичних 

засобів, обґрунтовано склад і розроблено технологію присипки і гелю для догляду 

за жирною шкірою, крему для догляду за старіючою шкірою, а також бальзаму 

для губ з антигерпесною дією на основі наночастинок срібла і золота та їх 

поєднань. 

Досліджено технологічні властивості нанокомпозицій, одержаних 

осадженням наночастинок металів з антимікробними засобами – метронідазолом, 

левофлоксацином та ізоніазидом, які застосовуються у медичній практиці, і на 

їхній основі розроблено склад і технології таблеток (метронідазол з 

наночастинками срібла як АФІ), очних крапель левофлоксацину з 

наночастинками срібла та сиропів ізоніазиду з наночастинками срібла і золота. 

Таким чином, результатом даної частини досліджень С.Б. Білоус стало 

створення 12-ти інноваційних лікарських та косметичних засобів, розроблених на 

основі наночастинок металів. 

Оскільки фармацевтична розробка фармацевтичної продукції пов’язана з 

контролем їх якості як у процесі виробництва, так і наступного тривалого 
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зберігання, у дисертаційному дослідженні С.Б. Білоус узагальнено сучасні 

методичні підходи до аналітичного визначення наночастинок металів і 

запропоновано для кожного лікарського засобу специфічну пробопідготовку 

зразків, аналітичних приладів та умов відбору та зберігання проб, тощо. На 

кожний запропонований у дослідженні лікарський засіб розроблено проект МКЯ, 

використання якого дозволить оцінити якість даної продукції. Для цього у 

дослідженні крім фармакопейних  методів дослідження зразків фармацевтичної 

продукції (абсорбційна спектрофотометрія в УФ-області, атомно-абсорбційна 

спектрофотометрія, рентгеноструктурний аналіз, потенціометричне титрування та 

ін.) використано специфічні методи і прилади, що застосовуються у фізико-

хімічних дослідженнях нанооб’єктів: растровий та трансмісійний електронні 

мікроскопи та ін. 

Окремим блоком у дисертаційному дослідженні С.Б. Білоус, який органічно 

поєднаний з попередніми фрагментами досліджень, представлено біологічні 

дослідження, які виконано у відповідності до вимог методичних рекомендацій 

«Оцінка безпеки лікарських  наноматеріалів» (Київ, 2013 рік). За показниками 

цитотоксичності, генотоксичності, мутагенності та біохімічними маркерами 

нанокомпозитції металів були охарактеризовані як біобезпечні. 

В роботі представлені результати вивчення гострої токсичності композиції 

метронідазолу з наночастинками срібла та цитотоксичності композиції 

метронідазолу і левофлоксацину з наночастинками срібла та оцінено вплив їх 

поєднання. У біологічному експерименті також встановлено, що наночастинки 

золота розміром 30 нм у концентрації 9,65 мкг/мл на наночастинки срібла 30 нм у 

концентрації 40 та 20 мкг/мл є ефективними агентами елімінації R-плазмід у 

патогенних бактерій, що є перспективним доказом у напрямку подолання 

резистентності в клінічній практиці. 

Вирішення поставлених у роботі наукових завдань базується на грамотному 

використанні існуючих  у фармації найбільш сучасних методів наукових 

досліджень лікарських засобів, серед яких: загальнонаукові, математико-
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статистичні, органолептичні, фізико-хімічні, фармако-технологічні, 

мікробіологічні та біологічні методи. 

Достовірність одержаних особисто дисертанткою результатів наукового 

дослідження підтверджується апробацією розроблених технологій та методик 

контролю якості опрацьованих лікарських засобів в умовах промислового 

виробництва. 

Наукова новизна одержаних результатів. Ознайомлення зі змістом 

дисертації та автореферату, основними науковими працями авторки дозволило 

визначити найістотніші теоретико-методичні положення, прикладні розробки, 

висновки та рекомендації, які характеризуються науковою новизною, 

сформульовані дисертанткою самостійно та відображають її науковий внесок у 

розв’язання важливої науково-прикладної проблеми зі створення вітчизняних 

лікарських засобів для лікування поширених інфекційних хвороб. 

Дисертанткою вперше теоретично і експериментально обґрунтовано склад, 

опрацьовано технологію та методи стандартизації нових антимікробних 

лікарських препаратів на основі наночастинок срібла, золота і міді та їх 

композицій з іншими антимікробними засобами у різних лікарських формах – 

мазь, крем, гель, таблетки, сироп, розчин для промивання ран та очні краплі. 

З використанням сучасних методів досліджень вивчено фізико-хімічні та 

фармако-технологічні властивості наноматеріалів отриманих різними методами та 

розроблених лікарських засобів на їх основі. 

Для кількісного визначення наночастинок металів у колоїдних розчинах, 

наноструктурованих порошках та лікарських формах обґрунтовано застосування 

атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням методу стандартних добавок, 

що розширює діапазон аналізу та його точність. 

Вперше запропоновано методологію розробки методів контролю якості 

нанокомпозицій наночастинок металів з антимікробними засобами, при цьому 

обгрунтовано можливість застосування фармакопейних методів аналізу 

метронідазолу та левофлоксацину для їх композицій з наночастинками срібла та 
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розроблено методики аналізу використаних АФІ та лікарських засобів, які 

включені до проектів МКЯ. 

До вперше одержаних результатів дослідження варто віднести доведення 

перспективності застосування наночастинок срібла як нового консерванту у 

складі м’яких лікарських засобів. 

Вперше розроблено проект загальної фармакопейної статті «Лікарські 

засоби з наночастинками металів» з метою стандартизації лікарських засобів, які 

містять у своєму складі наночастинки маталів як активні фармацевтичні 

інгредієнти. Даний проект прийнятий до розгляду ДП «Український 

фармакопейний центр якості лікарських засобів». 

На підставі аналізу проведених токсикологічних і фармакологічних 

досліджень доведено антимікробну активність та безпечність використаних АФІ 

та лікарських засобів, що їх містять. 

Новизна досліджень підтверджена трьома патентами України на корисну 

модель. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено і апробовано 

низку лікарських засобів на основі наночастинок срібла, золота та міді та їх 

сполук з іншими антимікробними засобами у різних лікарських  формах – мазь, 

крем, гель, таблетки, сироп, розчин для промивання ран та очні краплі. 

Розроблено проекти технологічних регламентів і методів контролю якості 

на опрацьовані лікарські форми, що спрощує їх впровадження. 

Технологію та методи контролю якості на таблетки метронідазолу з 

наночастинками срібла, сиропа з наночастинками срібла, золота, міді та 

ізоніазиду з наночастинками даних металів, а також розчин для промивання ран 

апробовано в умовах промислового виробництва на ПАТ «Галичфарм» корпорації 

«Артеріум», про що свідчать акти від 04.04.2019 р. 

Технологію та методи контролю якості на мазь, крем і гель з 

наночастинками металів та очні краплі левофлоксацину з наночастинками срібла 

апробовано на ПАТ «Фармак» (акти апробації від 12.03.2019 р.). Окремі 

фрагменти наукових досліджень використані у НДР Інституту електрозварюваня 
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ім. Є.О. Патона НАН України та Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка 

НАН України в рамках виконання цільових комплексних програм 

фундаментальних досліджень зі створення нових речовин, наноструктурних 

систем, нанотехнологій, про що свідчать відповідні акти. 

Окремі результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес 

ряду кафедр низки вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів ІІІ- ІV 

рівнів акредитації. 

Повнота викладу дисертаційних досліджень у наукових працях.  

Основні положення дисертації в повній мірі висвітлені у наукових фахових 

виданнях. За матеріалами дисертаційної роботи 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 у матеріалах міжнародних 

та вітчизняних науково-практичних форумів, одержано 3 патенти України на 

корисну модель. 

Зміст автореферату є ідентичним до основних положень дисертації і стилю, 

але повністю відображає результати проведених досліджень та їх наукове 

обґрунтування. 

Зауваження щодо змісту й оформлення дисертації та автореферату, 

завершеності дисертації в цілому.  

В цілому позитивно оцінюючи дослідження, яке виконала Білоус С.Б., варто 

відмітити деякі недоліки та дискусійні моменти. 

1. Характеризуючи нанорозмірні речовини, авторка дисертації справедливо 

стверджує, що на сьогодні вони ще не мають достатнього наукового 

обґрунтування, тому при їх введенні до складу ЛЗ потрібні всебічні 

вивчення, і в той же час антимікробну активність наночастинок срібла 

досліджує з використанням тільки двох тест-штамів St.aureus та  

Ps. аeruginоsa. 

2. Таблиця 2.2 містить узагальнену інформацію щодо доклінічних досліджень 

нових АФІ і лікарських засобів з ними. Дана таблиця досить об’ємна – 
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займає 4 повні сторінки і мало інформативна для даного підрозділу. Бажано 

було помістити її у додатках. 

3. Текучість порошків у роботі досліджується методом визначення кута 

природного укосу, який як і інші методи, що використовуються у 

промисловості має свої недоліки. Потрібно було обґрунтувати вибір цього 

методу. 

4. Також недостатньо обґрунтованим є вибір методу математичного 

планування експерименту з розробки складу і технології таблеток 

метронідазолу з наночастинками срібла, тобто трифакторний аналіз з 

допомогою латинського квадрату 3х3. 

5. На стор. 135-136 дисертації наводиться перелік вимог до нових АФІ, які 

виводяться на ринок у складі ЛЗ. Які перспективи мають у цьому аспекті 

наносубстанції срібла, золота, міді та інші, одержані в Інституті 

електрозварювання ім. Є.О. Патона та Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. 

Овчаренка НАН України? 

6. У табл. 4.5 наведені результати вивчення антимікробної дії м’яких 

лікарських засобів (мазь, крем і гель) на різних основах, але з одинаковою 

концентрацією наночастинок срібла. Але ця концентрація не вказується ні в 

тексті (стор. 167), ні в таблиці, ускладнює загальну картину. 

7. Обґрунтовуючи перспективність застосування наночастинок срібла як 

нового консерванту, дисертантка стверджує посилаючись на інших авторів, 

що «більшість консервантів, які застосовуються у складі лікарських та 

косметичних засобів, є синтетичними поверхнево-активними речовинами 

(ПАР), які можуть викликати небажані ефекти, зокрема алергічні реакції, 

тому актуальним є пошук нових консервантів. Пошук є актуальним, але з 

інших причин. Більшість консервантів, що застосовуються у складі 

лікарських та косметичних засобів (бензойна, сорбінова та саліцилова 

кислоти та їх солі, ефіри парагідроксибензойної кислоти (ніпагін і ніпазол) 

не є типовими  ПАР, за винятком четвертинних амонієвих сполук. 



10 

 

 


