
АНОТАЦІЯ 

магістерської дисертації студента 6 курсу, групи БТ-41м 

спеціальності 8.05140101 – промислова біотехнологія 

Богун Тетяни Андріївної 

на тему 

 «Антивірусна та інтерфероніндукуюча активність нових сполук –  

похідних індолохіноксаліну» 

 

В Україні гостро стоїть питання профілактики та лікування масових 

вірусних хвороб. Розвиток інфекційної хвороби часто призводить до супресії 

імунної системи людини. Для лікування інфекційних хвороб застосовують 

препарати що володіють противірусною та антибактеріальною дією і 

корегують імунний статус організму. До таких препаратів відноситься 

інтерферон та його індуктори. 

В зв’язку з цим метою даної роботи було вивчення нових речовин 

індукторів інтерферону, що можуть бути ефективними препаратами у 

боротьбі з вірусами.  

Об'єкт дослідження: 19 принципово нових сполук – похідних 

індолохіноксоліну, що були синтезовані та люб’язно надані д.х.н. проф. акад. 

НАН України Андронаті С.А. та к.х.н. Ляховим С.А. (Фізико-хімічний 

інститут НАН України, м. Одеса, Україна). 

Предмет дослідження: токсичність, антивірусні та інтерфероногенні 

властивості нових сполук – похідних індолохіноксоліну. 

В роботі застосовані цитологічні, вірусологічні (дослідження 

антивірусної та інтерфероногенної активності), імунологічні та 

загальноприйняті методи статистичної обробки даних. 

У роботі в умовах in vitro на перещеплюваній культурі клітин ST 

вивчали цитотоксичну, антивірусну та інтерфероніндукуючу дії 18 нових 

ново синтезованих сполук похідних індолохіноксалінів. 

При вивченні токсичності було виявлено тільки 12 високотоксичних 

речовин з 18 досліджуваних. 

При досліджені антивірусної активності сполук при профілактичній 

схемі не було виявлено активності, проте при лікувльній схемі було виявлено 

6 сполук, що проявляли цю активніть. Серед них дві речовини RG-20 та RG-

61 – за ефективністю можна порівнювати із аміксином, одна з яких RG-61 

проявила 100% захист клітин. 

На моделі перещеплюваних культур клітин ST показано, що 12 із 18 

досліджених сполук в концентраціях 0,1-0,2 мкг/мл здатні до індукції ІФН. 

Окрім того були виявлені речовини RG -02, RG -11, RG -13, RG -15, RG 

-58, RG - 61 – як сильні індуктори NO-синтетаз. У сполук RG -58, RG -61 їх 

активність щодо індукції оксид азоту перекривається з антивірусною 

ефективністю та інтерфероногенною активністю. 

Отримані в роботі результати лягають в основу комплексу доклінічних 

досліджень відібраних похідних індолохіноксолінів. Що в подальшому 



сприятиме впровадженню даної речовини як основу для перспективного і 

ефективного інтерфероніндукуючого антивірусного препарату. 
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