
CERILIUM  

противірусний, антиоксидантний імуномодулюючий препарат

Склад: діюча речовина: цитрат 
діоксиду церію - 1,4мг;

Допоміжні речовини: цитрат магнію - 
4мкг; цитрат цинку - 2мкг; цитрат 
срібла - 0.15мкг; вода очищена - до 
10мл

      

Основні властивості

Загальне пригнічення відтворення РНК вірусу. Блокуючи репродукцію вірусу, 
препарат допомагає швидко та без ускладнень подолати важкі вірусні захворювання.  
Ефективна профілактична дія  - попереджає та захищає від захворювань. 

Властивість препарату формується на основі противірусного механізму дії діючої 
речовини діоксиду церію. 

Взаємодія вірусу та наночастинки діоксиду церію створює систему вірус-
наночастинка, завдяки чому вірус втрачає можливість проникнення всередину 
клітини і тим самим зменшується його інфекційна активність. Таж система блокує 
процеси реплікації вірусної ДНК всередині самої клітини.



Дуже важливий та практичний висновок полягає у тому, що даний механізм взаємодії 
вірусів з наночастинками, притаманного тільки нанорозмірним фізичним системам є 
універсальним, не залежить від форми і структури наночастинки та вірусу.

В результаті дослідження антивірусної дії на моделі короновірусу-вірусу 
трансмісивного гастроентериту свиней (ТГС) було показано, що діоксид церію 
ефективно інгібує репродукцію вірусу в індексом селективності 83,3.

Співак М.Я автор та власник винаходу  «Спосіб виготовлення противірусних 
препаратів, що містять наночастинки, та препарат проти вірусів, виготовлений за 
даним способом»  отримав патент. 

Це  дозволяє використовувати препарат «ЦЕРІЛІУМ» у комплексному лікуванні  та 
профілактиці  інфекцій та вірусів:

● Віруси герпесу (Zholobak et al 2011)
● Вірусу везикулярного стоматиту (Zholobak et al 2011)
● Віруси грипу  ( Sametband et al 2011) 
● Короновіруси 
● Вірусу імунодефіциту людини ( Res et al; 2012)

Допоміжні властивості

Запобігає розвитку ускладнень та прискорює одужання

Чинить антиоксидантну дію, перешкоджає руйнівній активності вільних радикалів. 

Пригнічує процеси перекисного окислення ліпідів клітинних мембран та 
ліпопротеїдів сироватки крові.

Зменшує проникність та ламкість капілярів.

Покращує мікроциркуляцію. Сприяє укріпленню структури та підтримки функції 
клітинних мембран.

Омолоджує системи організму та сприяє регенерації клітин.

Потенціює дію вакцин та інтерферонів. Підвищує ефективність противірусної терапії.

Захищає від впливу радіоактивних речовин.

Ці властивості формуються завдяки другому механізму дії - антиоксидантному.

Багатоядерний комплекс цитрату з іонами церію у самій клітині забезпечує тропність 
частинок у зону циклу Кребса (цикл трикарбонових кислот, який проходить у 
мітохондріях. Оскільки саме в мітохондріях відбувається формування активних форм 



кисню (АФК) у клітині, що в разі будь-якої патології призводить до окислювального 
стресу і окситозу (апоптозу) клітини. І основна антиоксидантна функція 
наночастинок діоксиду церію проявляється в зоні максимальної концентрації АФК.

Таким чином, саме за рахунок цитрату наночастинки діоксиду церію цілеспрямовано 
доставляється туди, де він є необхідним та здатним принести максимальну користь.

Це  дозволяє використовувати препарат «ЦЕРІЛІУМ»  у великому спектрі 
захворювань та станів організму в основі, яких лежить окислювальний стрес:

● Зміцнення  стінки судин (в тому числі і капілярів) 
● гальмування передчасного старіння клітин організму
● нормалізація синтезу колагену, еластану у шкірі.
● нормалізація рівню холестерину та тригліцеридів у крові.
● радіопротекторна активність, зменшує шкідливу  дію на організм хіміо - та 

радіотерапії.
● стимулювання процесів регенерації слизової оболонки шлунку та 

дванадцятиперстної кишки
● зниження вірогідності захворювання на цукровий діабет
● виражений вплив на репродуктивну активність чоловіків похилого віку
● попередження захворювань  нейродегенеративних патологій та онко-

новоутворень

Дослідженнями також встановлено перспективу застосування препарату, як засобу, 
що покращує ефективність доставки лікарських засобів та як агенту для збільшення 
ефективності вакцин та різних терапевтичних білків.

Препарат “Церіліум ” був розроблений  на базі інституту мікробіології та вірусології 
ім. Данила Заболотного НАН України на чолі із Співаком М.Я членом-
кореспондентом,  завідувачем відділу “інтерферону та імуномодуляторів”, доктором 
біологічних наук та автором патентів та винаходів в галузі лікування та профілактики 
вірусних захворювань. 

Винахід належить до галузі нанобіотехнології та наномедицини для використання в 
якості антивірусних препаратів, що містять неорганічні компоненти у вигляді 
нанорозмірних частинок діоксиду церію, стабілізованих цитратом.

На сьогодні вже проведені безліч досліджень ефективності та безпечності 
використання нанопрепаратів. Дослідження тривають і сьогодні не тільки в Україні, а 
й в лабораторіях європейських країн. 



В період з моменту створення та по сьогодні  були проведені безліч 
лабораторних досліджень.  Написані дисертації та наукові статті у фахові 
видання.

● Дослідження “”Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 
Громашевського  робота по темі «Визначення антивірусної дії нанопрепарату 
церія на моделі коронавірусу трансмісивного гастроентериту свиней”  

В результаті дослідження по вивченню антивірусної дії нанопрепаратуцерію на 
експериментальній моделі коронавірусу- вірусу трансмісивного гастроентериту 
свиней (ТГС) в культурі клітин СНЕВ було показано, що Церій СеО2 ефективно 
інгібує репродукцію коронавірусу свиней з індексом селективності 83,3.  Була 
виявлена сильна антиоксидантна активність і здатність зменшувати ризик запалення 
легенів.

● Наукова дисертація Шидловська Ольга Андріївна 2018   Інститут мікробіологіїї 
і вірусології ім. Д.К. Заболотного «Антивірусна дія наночастинок діоксиду 
церію та нанокомпозитів на його основі” 

 В ході досліджень була модифікована одна з антигрипозних вакцин наночастинками 
діоксиду церію. У піддослідних, імунізованих модифікованою вакциною, 
спостерігався істотний приріст титрів антитіл до всіх трьох різновидів вірусу грипу, 
які входили до складу досліджуваної вакцини.
До вірусів грипу A/H1N1 і A/H3N2 виявлено приріст рівня антитіл у вісім разів, а до 
вірусів грипу – в чотири рази! 
Отримані результати вказують і на те, Церіліум має високу власну антивірусну 
активність викликає зниження титру ВВС на 2,3-4,5 Ig так і здатність потенціювати 
активність рІФН a-2b  pФНП/рФНП-Т. 
Доведено здатність підвищувати активність рекомбінованого фактору некрозу 
пухлин-альфа в системі in vitro на 15-20%

● Наукові статті 
ОКСИД ЦЕРІЮ ПІДВИЩУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИН ПРОТИ ГРИПУ   
https://www.kommersant.ru/doc/3212072
НАНОЧАСТИНКИ ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ ПІДВИЩУЮТЬ ІМУНОГЕННІСТЬ 
ВАКЦИНИ ПРОТИ ГРИПУ   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26769398/
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАНОЦЕРІЮ В ПРОФІЛАКТИЦІ ПАРОДОНТОЗУ У 
ХВОРИХ НА
ОЖИРІННЯ    
https://www.researchgate.net/publication/315026317_Efficacy_of_nanoceria_for_pe



riodontal_tissues_alteration_in_glutamate-induced_obese_rats-
Multidisciplinary_considerations_for_personalized_dentistry_and_prevention
ПРОФІЛАКТИКА РОЗВИТКУ ХВОРОБ ПЕЧІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ
НАНОЧАСТИНОК ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ
Назарій Кобиляк, Л. Абенаволі, Тетяна Фалалієва, О. Вірченко, Тетяна
Берегова, П. Боднар, Микола Співак
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27152074/

ЕФЕКТИВНІСТЬ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ЕРОЗИВНИХ І ВИРАЗКОВИХ
УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА, ВИКЛИКАНИХ СТРЕСОМ
Д. Голишкін, Назарій Кобиляк, О. Вірченко, Тетяна Фалалієва, Тетяна
Берегова, Л. Остапченко, М. Капрнда, Л. Складаний, Р. Опатрілова, Л.Родріго, 
П.Крузляк, Олександр Щербаков, Микола Співак
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27802899/

СИНТЕЗ І ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОЇ 
АКТИВНОСТІ
НАНОЧАСТИНОК
Ольга Шидловська, Надія Жолобак, Світлана Дибкова, Сергій Осинський, 
Лариса Бубновська
https://www.degruyter.com/view/journals/ejnm/9/1/article-
p33.xml?tab_body=abstract

● Вивчення та дослідження в інших країнах

          Антивірусний потенціал наночастинок - чи можуть наночастинки боротися             
проти коронавірусів?    
від Сангіліянді Гурунатхан 1OrcID,Мухаммед Касім 2OrcID,Янгсок Чой 1OrcID,Чон 
Тае До 1OrcID,Парк Чанкю 1,Квонхо Гонг 1,Джин-Хой Кім 1OrcID іХюк Пісня 1, *
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Захист від радіаційно-індукованого пневмоніту з використанням наночастинок 
оксиду церію
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