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офiцiйного опонента Георгiянц BiKTopii Акопiвни на
дисертацiю Сmавацькоzо Вiкmора Вшлерiйовuча
<Пiроло(пiридо) [ 1,2-аfтриазоло(триазино) [с] хiназолiни :

синтез, модифiкацiя, фiзико-хiмiчнi та бiологiчнi властивостi>>,
подану на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii за
спецi альнi стю 226 <<Ф армацiя, промислова ф армацiя>

Акmуальнiсmь mемu. Сучасна медична хiмiя за рахунок оптимiзацii
спРямованого синтезу бiологiчно активних речовин стае бiльш
продуктивною. Ще досягаеться по-перше широким заJý/ченням шryчного
iнтелекту для створення та iп silico дослiджень вiртуальних бiблiотек, по-
друге, бiлъш широкими синтетичними можливостями за рахунок
використання сучасних каталiзаторiв i забезпечення регiоселективностi
реакцiЙ, по-трете - можливiстю проведення експериментiв iп vitro для великоi
кiлькостi речовин, що дозвоJuIс заощадити ресурси та зберегти
експеримент€LгIьних тварин, по-четверте iнтенсивними створенням
математичних моделеЙ залежностi <структура-активнiсть>>. В ocHoBi TaKoi
оптимiзацii лежатъ результати експериментutпъних дослiджень науковцiв, що
працюютъ в цiй гагц.зi, що надають постiйне поповнення наукових знань.

УкраiЪа на съогоднi мае потужний фармацевтичний кJIастер, до якого
входять i установи, що проводять HayKoBi дослiдження з цiлеспрямованого
синтезу потенцiЙних АФI, i промисловi пiдприемства, що можуть не тiльки
виtIуркати готовi лiкарськi засоби, ztJle Й здiЙснювати на високому piBHi
промисловиЙ синтез АФI. З огляду на це дослiдження, що запланованi та
пров€Денi дисертантом, с необхiдною складовою для створення в УкраiЪi
власних iнновацiйних лiкiв.

Робота е продовженнrIм робiт науковцiв Запорiзъкого державного
медичного унiверситету i входцть до плану дослiджень за iнiцiативною
тематикою З,.ЩМУ <<СпрямованиЙ' пошук бiологiчно активних речовин серед
анельованих похiдних хiназолiну та птеридицу) (проблема <Фармацiл>, М
держ. реестрацiТ 0117U0069бl;2017- 2022 рр.) та держбюджетною тематикою
МОЗ УкраiЪи <<Спрямований пошук протизапальних агентiв серед
конденсованих та спiро-конденсованих похiдних хiназолiну> (проблема
<<Фармацiя>, Nч держ. реестрацii 0118U004370; TepMiH виконання 20|8-2020
рр.).

Сmvпiнь обtрvнmованосmi наvковuх полонсень, вuсновкiв mа
рецаЦецOцЙь При плануваннi та проведеннi експеримент€tльних дослiджень
дисертантом використано сучаснi тенденцii та пiдходи фармацевтичноi xiMiТ,
для формування базових структур використанq загаJIьноприйня,гии пlдхlд
поеднання фармакофорiв, що вкJIючають структури вiдомих протизап€шьних

формування базових 1дхlдпiдхi

агентiв кеторолаку та лiкофелону. Первинним вiрryальним скринiнгом
встановлено фармакокiнетичниЙ профiль та фармакологiчниЙ потенцiал, а
також обрано найбiльш перспективнi речовини.



Результативнiсть запропонованих автором пiдходiв до синтезу
пiроло(пiридо)- |I,2-а]||,2,4]триазоло-(триазино-)[с]хiназолiнiв, хiмiчна
модифiкацiя та ii напрямки, структура ycix синтезованих речовин
пiдтверджена даними сучасних об'ективних методiв аналiзу - елементний
аналiз, хромато-мас- та мас-сuектрометрiя, IЧ-, 1Н та lЗб ЯvГР-спектроскопiя,

рентгеноструктурний аналiз. Загальноприйняте програмне забезпечення
використано для проведення дослiджень iп silico та QSAR, Yci одержанi

результати пiддано статистичнiй обробцi.
Безсумнiвною перевагою роботи вважаю виконання сумiжних

дослiдженъ з визнаними фахiвцями УкраiЪи з iнших лабораторiй, ocBiTHix та
наукових установ, що на мою думку сприяло пiдвищенню науковоi
квалiфiкацii дисертанта.

Новuзна dасерmацiйнuх dослidмсень. Новизна дисертацiйних
дослiджень не викJIика€ cyMHiBiB. По-перше, автором запропоновано
оригiна;lьний пiдхiд до спрямованого пошуку потенцiйних iнновацiйних АФI
протизапальноi дii в ряду пiроло-(пiридо-)[l ,2-а]||,2,4fтриазоло-(триазино-
)[с]хiназолiнiв та продуктiв ik структурноi модифiкацii. Результатом
експерименту ст€uIо плануваннrI за результатами вiрryалъного скринiнry,

формування пiдходiв для формування невiдомих ранiше гетероциклiчних
конденсованих систем та синтез понад 100 речовин, з яких 90 ранiше в
лiтераryрi не були описанi.

Уперше пок€вано, що продуктами взаемодiТ 2-(3-R- 1Н-|,2,4-триазол-5-
iл)- та 2-(6- R-2,5-дигiдро-5-оксо-1 ,2,4-трижин-3-iл)анiлiнiв з
кетокарбоновими кислотами можуть бути гiдрованi [1,2,4]триазоло-
(триазино-)[с]хiназолiнпропановi (бутановi) кислоти або пiроло-(пiридо-)[1,2-
а][|,2,4]три€воло- (триазино-)[с]хiназолiни, що залежить вiд розчинника,
темпераryри та трив€lлостi реакцii.

Вперше за резулътатами скринiнry синтезованих споJIук in vivo
встановлено якiсний (SAR) взаемозв'язок який пок€}зав, що бiльш активними
серед них виrIвились замiщенi 2,8-дiоксо-7,8-дигiдро-2Н-пiроло[1,2-
а][|,2,4]триазино[2,3-с]хiназолiни, cTBopeHi оригiналънi <фармакофорнЬ>
моделi для пода.гrьшоi оптимiзацiТ пошуку НПЗЗ серед пiропо[1,2-
а][|,2,4]триазино|2,3-с]хiназолiнiв. Виявлено перспективний оригiналъний
АФI протизапальноi дiI - 3-(3-метил2,8-дiоксо-7,8-дигiдро-2Н-пiропоf|,2-
а]||,2,4]триазино [2,3 -с] хiназолiн- 5 а- (6Н)- iл)-пропанову
piBeHb iновацiйностi дослiджень дисертанта пiдтверджус
винахiд Пiроло[1,2-а][|,2,4]трижино|2,З-сlхiназолiни
а]|1,2,4]триазино|2, 3 - с] xiH азолiни (пат. 1 1 8 1 9 б Укр аiЪа).

кислоту. Високий
патент Украiни на

iзоiндоло[2,1-

Теореmачне mа поакmауне значення резvльmаmiв dослiDмсення. СлiЕ
вiдзначити, що рецензована робота мае не тiльки прикJIадне, апе й вагоме
теоретичне значення. ЗапроЁонована автором методологiя пошуку НПЗЗ в

ряду похiдних, що мiстять конденсованi хiназолiновi системи, та результати
iT реалiзацii с теоретичним пiдЦрунтям для оптимiзацii спрямованого пошуку
iнновацiйних синтетичних НПЗЗ.
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пiроло(пiридо)[l ,2-аfтрижоло(триазино)[с]хiназолiнiв запропоновано низку
препаративних методик синтезу замiщених пiроло(пiридо)[l,2-
а]триазоло(триазино)[с]хiназолiнiв. Автором значно поповнено доступну
науковцям бiблiотеку спектрiв та кристалографiчних структур органiчних

речовин та вiдзначено особливостi спектр€Lльних характеристик синтезованих

речовин, що являе безсумнiвне практичне значення для iнтерпретацii
спектрiв нових речовин близькоi будови.

Фрагменти роботи впроваджено у на}ково-дослiдну

роботу кафедр закладiв вищоi освiти Украiни: ДВНЗ
державнии хiмiко-технологiчний унiверситет)),
фармацевтичного унiверситету, Тернопiлъського державного медичного

унiверситету iM. I.Я. Горбачевського, Львiвського нацiонального медичного

унiверситету iM. ,Щанила Га-rrицького, .Щнiпровського нацiонального

унiверситету iM. Олеся Гончара, Нацiонального унiверситету <<Львiвська

Полiтехнiка>.
повноmа BakJladv основнах резvльmаmiв duсерmацit в наvковuх

вudоннях. Високий piBeHb та новизна експеримент€tIIъних

дослiджень, наведених у дисертацiйнiй роботi, пiдтверджуеться i piBHeM

наукових публiкацiй, зокрема 7 статей у виданнях, вкJIючених до
патент УкраiЪи на винахiд, результати дослiдженьнаукометричних баз,

неоднор€lзово представлялись науковiй спiльнотi на наукових форУмах.
Аналiз тексту дисертацiйноi роботи та наданих гryблiкацiй свiдчать .про

достатнiй виклад результатiв експерименту у наукових виданнях

авmоЬефеоаmv, завеошеносmi duсерmацii в цiломv. Щисертацiя добре
сплановаЕа, логiчно викладена грамотною науковою мовою, оформлена
вiдповiдно до акту€tJIьних вимог. ,Щисертацiя складаеться з анотацiй, всryпУ,
чотирьох роздiлiв, списку використаних джерел та додаткiв. Загальний обсяг
становить 281 cTopiHKy машинописного тексту, . скJIадаеться з анотацii,
встуtý/, огляду .лiтераryри, трьох роздiлiв, обсяг основного текстУ - 168

cTopiHoK, мiстить 9 таблиць та 69 рисункiв.
Перший роздiл (огляд лiтератури) присвячений аналiзу наявноТ в

науковiй лiтературi iнформацii щодо синтезу та фармакологiчних
властивостей замiщених азоло-(азино)[1,2-а]хiназолiнiв. Наведений в цьому
роздiлi критичний аналiз даних став пiдrрунтя для визначення напрямку

дослiджень та формування вихiдноi вiртуальноi бiблiотеки потенцiйних

Роздiл 2 на мiй погляд с фундаментuulьним, оскiльки мiстить
обlрунтований методологiчний пiдхiд до дизайну дослiджень, резулъТаТи
експериментzulьних дослiджень щодо синтезу замiщених пiроло-(пiридо-

) [ 1, 2- а] [ 1,2,4lтриазоло-( [ 1,2,4]триазино-) - [ с] хiназ олiнiв, Сформовано

На ocHoBi проведених експериментrtJIъних дослiджень дисертантом
оригiнальна методологiя однореакторного синтезурозроблена

та навч€Lльну
<УкраТнський

Нацiонального



оцiнки потенцiйноi протизап€Lльноi активностi, на ocнoBi чого обрано
найбiльш перспективнi структури та напрямки ik модифiкацii. Розроблено

обраноактивностi, ocHoBi

препаративнi методики та здiйснено синтез не описаних ранiше в лiтературi

речовин: 2-Rt-4а-метил-(фенiл-)-5,6-дигiдропiроло[1,2-а][I,2,4]триазоло[1,5-
с]хiназолiн-7(I/)-онiв, 3-Rr-5с-метил-(фенiл-)-6,7-диriдра-2Н-пiроло[1,2-
а)|1.,2,4fтриазино|2, З - с ] xiH аз ол i н - 2, 8 ( 5 аф -д i о н i в, 2-Rl -4а-м етил- 4 а,5,6,7 -

тетрагiдро-8Н-пiридо[1 ,2-а]-||,2,4fтриазоло[1,5-с]хiназолiн-8-онiв, 3-Rr-5c-
м етил _ 5 а, 6, 7, 8 _тетр aTi др о -2 Н,9 Н -пiридо|1,2 - аf|I,2,4fтриаз ино [2, З - с] xiH аз о -

лiн-2,9-дiонiв, 2 -R r - 7 -ок с о - 6,7 - дигiдр о пiр о ю|I,2 - аf||,2,4fтриазоло [ 1, 5 -

с]хiназолiн-4а(5ф-
аf||,2,4fтриазино[2,3-с]хiназолiн-5а(6ф-карбонових (пропанових) кислот.

3-R1-2,8-дiоксо7,8-дигiдро-2Н-пiрол о||,2-

Третiй роздiл присвячено дослiдження шляхiв синтезу ecTepiB З-(2,8-

дiоксо_3-Rl_7,8-дигiдро-2Н-пiроло[1 ,2-а]|I,2,4fтриазино|2,З-сlхiназолiн-
)а(бt1)-tл.)пропанових кислот, амlд
( [ 1,2,4]триазино-)- [с] хiназолiн-карбонових

амiдiв пiроло [ 1,2- a]|I,2,4] триазоло-
(пропанових) кислот, а також

5а(6ф-tл)пропанових

одержанню водорозчинних речовин - 
солей. Встановлено, що для синтезу

ecTepiB, оптим€Llrьною с тандемна гетероциклiзацiя.
В четвертому роздiлi наводиться обговорення результатiв дослiдженнrl

фармакологiчноТ активностi синтезованих речовин, та наведено результати
власних дослiджень щодо визначення методами iп silico та iп yitro

вiрогiдного механiзму дii найбiльш активних речовин, встановлення
антирадикаJIьних властивостей. За результатами SAR- та QSАR-дослiджень
виявлено молекулярнi дескриптори та фармакофори, що найбiльшим чином
впливають на протизапzLльну активнiсть у даному ряду сполук. Виявлено

3 -(3 -метил-2, 8 -дiоксо-7, 8-дигiдро-2Н-пiроло [ 1,2-

а]||,2,4]триазино [2,3 -с]хiназолiн-5 а(6ф-iл)пропанову кислоту, що
переВёршув€uIа за активнiстю вiдомий препарат - дикJIофенак.

Таким чином, пок€}зано KopeKTHicTb та результативнiсть
запропонованого дисертантом методологiчного пiдходу до спрямованоГо
попryку протизаIIаIьних р$овин в ряду пiроло-(пiридо-) [ 1,2-

а]||,2,4]три аз ол о - ( [ I,2,4fтриаз ин о - ) - [ с ] х i н аз ол i н i в .

Робота написана гарною науковою мовою, одержанi результати не

викликають cyMHiBiB, ix достовiрнiсть пiдтверлжена загчшьноприйнятими

деякi
1.

методами доведення структури та статистичноi оброки даних.
Вiдзначаючи високий piBeHb проведених дослiджень, робота мiстить

недолiки
Огляд лiтератури складений дуже добротно та дозволяе об'сктивно
обцрунтувати методологiю дослiджень, апе е на мою думку дещо
завеликим.
,Щля доведення будови автором широко застосованi сучаснi МеТоДи

фiзико_хiмiчного ана_гliзу, що |рамотно та виважено обговорюються по
i.n.ry. На мою д}мку, наведення рисункiв спектрiв ЯМРlН та 13С для

;,,:

2.

сприиняття
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На с. 130 зазначено, що для синтезу оолей з катiонами органiчноi
природи використовув€lли t0% надлишок aMiHy. У той же час в
експериментальнiй частинi до даного розчину в загалънiй методицi
синтезу солей (с.lЗ8) це спiввiдношення становитъ 1:1.

Оскiльки фармакологiчнi моделi дослiдження активностi iп уivо
передбачали внутрiшньошпункове введення речовин, MeHi здаеться
бiльш коректним i для визначення гостроТ токсичностi
використовувати саме такий спосiб уведення, а не
внутрiшньоочеревинний, як це наведено в дисертацii.
Вважаю не зовсiм коректним твердження автора про те, що одержання
солей сприrIе кращiй бiодосryпностi АФI з твердих лiкарських форм. У
шлунку буд. вiдбуватись ik гiдролiз та утворюватись вихiднi кислоти.
Скорiш TaKi перетворення е цiнними, оскiлъки розкрив€lютъ
перспективи створення водорозчинних фор* - сиропiв, iн'екцiй тощо.
В планi науковоi дискусii хотiлося б, щоб дисертант вiдповiв на таке

заIIитання: Чи розгляд€lJIи Ви залежнiсть фармакологiчноТ активностi|.
синтезованих речовин вlд оптично1 1зомер11, наскlльки це е перспективним на
Вашу думку.

Слiд з€}значити, що наведенi зауваження не вплив€lють на загапьне
позитивне враження вiд дисертацiйноi роботи i е скорiш редакцiйними.

Висновок
За резулътатами аналiзу дисертацiйноТ роботи Ставицького BiKTopa

Валерiйовича <Пiроло(пiридо)[l ,2-а]триазоло(триазино)[с]хiназолiни: синтез,
модифiкацiя, фiзико-хiмiчнi та бiологiчнi властивостi>>, наукових гryблiкацiй,
в яких висвiтленi if ocHoBHi положення, можна зробити висновок, що за
обсягом проведених дослiджень, акту€Lльнiстю, науковою новизною,
практичною значимiстю, ступенем обrрунтованостi наукових положень та
висновкiв вiдповiдае вимогам п. 10 <Порядку проведення експерименту з

присудження ступеня доктора фiлософiТ>, затвердженого Постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд,06.03.2019 р. Nч 167 щодо дисертацiй на
здобуття наукового ступенrI доктора фiлософii, а if автор Ставицький BiKTop
Валерiйович заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора
фiлософiТ за спецiальнiстю 226 Фармацiя, промислова фармацiя, гаJIузь знань
22 - Охорона здоров'я.
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