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офiцiйного опонента на дисертацiйну робоry Гончаренко НадiТ АнатолiiЪни

<<Гетероасоцiацiя KoHiyM-Coo тл доксорубiцин-альбумiн-наночастинки золота>)

поданоТ на здобуття стуtIеня канд{дата фiзико-математичних наук

за спецiальнiстю 03.00.02 - бiофiзика (фiзико-математи.шi науки).

Актуальцiсть теми дисертацiйноТ роботи, обраноi Гончаренко Н.А.,

визначаетъся постiйною потребою у вивченнi фiзичнкх властивостей бiоактивних

сполук та молекул, а також ix взаемодiТ з бiооб'ектами та наноструктурами.

У дисертацiйному дослiдженнi Гончаренко Н.А. використовуються c1.,racHi

фiзичнi метод{ вивченшI властивостей молекул мелоксикаму, доксорубiцину та

алка.гlоiдiв у скJIадi екстраговоного рослинного препарату KoHiyMy, ix здатностi до

зв'яз;rвання та специфiчноТ взаемодiТ з наноструктурами у виглядi наночастинок

ЗОлоТа та фУлерену Соо, а також з бича.ryтм сироватковим альбумiном (БСА).

За допомогою метоry електронноi оптичноТ спектроскопiТ пiдтверджено

можrrивiсть комIrlIексоугвореннrr у водних розчин€lх доксорубiцитry з молекулами

БСА, а також отримано констанry стiйкостi комrrлексiв, в тому числi за умов

наявностi в розчинах наночастинок золота. Гасiння флуоресценцiI у спектрах

розчинiв БСА зi зростаючим BMicToM молекул доксорубiцину при трьох рiзних

темпераryрах пiдтверджу€ KoMIlпeKcoyTBopeHHrI та дозволяе визначити рiвноважнi

константи асоцiацii, кiлькiсть мiсць зв'язуваннrI в системi та термодинамiчнi

параметри системи, що вказуе на фiзичнi механiзми комIшексоутворення. Iз

Застос)rв€lнням TeopiT Фьорстера до спектрiв флуоресценцiI i докiнг-моделюваннrl,

окремо було отримано величину вiдстанi мiж донором i акцептором в системi

доксорубiцин-БСА. Коливнi спектри I1[-поглинання та комбiнацiйного розсiллня

свiтла зразкiв розчинiв та плiвок KoHiyM-C69 та доксорубiцин-а-гrьбумiн-

наночастинки золота використовуються в роботi для вивченнrI конформацiйних
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cTaHiB скJIадових досдiд}ryваних зразкiв. За допомогою квантово-хiмiчних

розрilхуНкiв описано енергii основнОго стану, дапольнi мOменти, розподiл зарядiв

на атомах, коливнi та конформацйнi влrастивостi молекул мелоксикаму,

доксорубiцину та алкаrrоiдiв KoHii'rтy, N-метилконiiý, у-конiцеiЪу,

псевдоконгiдрину. OKpiM цього, в роботi Гончаренко Н.А. було змодельоваЕо

коВалентний комгrлекс, т-конiцеiЪ-С69 з ypaxyBaHIUIM вIшиву водного розчинника,

наявнiсть якого узгоджуеться з результатами IЧ-спектроскопiТ.

Метою роботи е вивчення електронних, коливних та оптиIших властивостей

молекул мелоксикаму, ilлк€tдоiдiв KoHiyMy, доксорубiциrту, а також встановJIення

фiзичних механiзмiв гетероасоцiацiТ у водних розчинах алкаrrоТдiв KoHiyMy з

МОЛеКУЛаМИ фУЛеРенУ С69 та доксорубiциrrу з БСА та наночастинками золота.

ЗВОЯЗОК РОботи З науковими програмами, планами, темами корелюе з

широкиМ спектроМ методiв, що використовув€tIIисъ дJIя досягненнrI мети. Робота

ВИКОНУВ€tДася вi.щrовiдло до КомплексноI науковоТ програми <<Конденсований стан

- фiЗичнi основи HoBiTHix технологiй>. Проведенi дослiдження виконанi в рамкrж

держбюджетних тем "Радiацiйно-стимульованi перетворення електроЕно-

cTaHiB нанорозМiрнrтх систеМ i нанокомпозитiв'' (N9 д/рконформацiйних

0116U007145), <Радiацiйна модифiкацiя фотопровiдлостi в полiмерних

НаНОКОМПоЗитах, наповIIених барвниками i вуглецевими наноструктурами>)

(J\ЬД/Р 0116U0O7З73), <<Встановленнr{ механiзмiв пiдвищення контактноi

електропровiдностi в радiацiйно функцiонагriзованих полiмерних композитах iз п-

сrrря)кеними модифiкаторами> (J\Ьдlр 0119U100186), <<Механiзми ком-

Irлексоутворення та елекТронЕих збуджень У сполуках спряжених систем з

нанострук-турами>) (Jф д/р 0 1 1 9U1 00309).

OcHoBHi положенЕя i висновки, якi сформульоваIIi в дисертацiТ мають високий

сryпiнь обrрунтованостi та можуть вважатися достовiрними, з огJUIд/ на



рiзноманiтнiстъ експеримент€Lльних та теоретичних методiв, що

розглfiIути з рiзних бокiв фiзичний змiст дослiджуваних явищ,

правильнiсть отриманих даних та переконатися в адекватностi

дозволяють

перевiрити

зроблених

ПРИПУЩень. ЩетальниЙ опис методики приготування зразкiв та використання

С)П{аСноГо обладнання слуryють пiдтвердженням достовiрностi тверджень у
висновках роботи.

Новизна результатiв.

Вперше пок€Lзано, Що при додаваннi до розчиЕу у водi молекул доксорубiцину

та наночастинок золота макромолекул протеiну БсА вiдбуваетъся стабiлiзацЪ

НаНОЧаСТИНОК, Що Зростае зi збiльшенням BMicry альбумiну. Вперше пок€}зано,

ЩО ПРИ ДОДаВаНнi до розчиIry у водi молекул доксорубiцину i БСА наночастинок

ЗОЛОТа вiДбУваеться мiжмолекулярна гетероасоцiацiя зi зменшеннrIм константи

стiЙкостi Kg та збереженням числа мiсць зв'яз;rванняп:2.

Вперше пок€вано, -що у випадку взасмодiТ молекул доксорубiцину iз

вiдбувасться змiнацитрованими наночастинками золота сфери.rноТ форпшr

ПРОТОНОВаноТ форми молекул препарату вiд MoHoKaTioHHoi до двоанiонного тиIIу.

Вперше встановлено,

конiцеiну з молекулами

що при комILпексоугвореннi молекули алка-поiда y-

фулерену Соо вiдбуваеться icToTHa перебудова

конформацiйного стану молекули алкало'r'ду.

Вперше встановлено, що за значенняшr абсолютноТ жорсткостi (ц:4,12 еВ)

молекула мелоксик€lму може бу.и вiднесена до м'яких i тому

характеризуеться високою здатнiстю до зв'язування з бiлками.

Практичне значення одержаних результатiв. Вивчення взаемодiI

СПеЦИфiЧНИХ бiоактивних молекул з молекулами бiлкiв та метttIIевими

НаНОСТРУКТУРаМи наближае дослiдникiв до розумiння мехапiзмiв зв'язування i

може вiдкривати шJUtхи до контролю цъого процесу та може створювати



теоретичниЙ базис дJu{ розробки нових лiкарських засобiв. Важrrивими для цього е

вiдомостi про електроннi та коливнi вJIастивостi молекул мелоксикаму, систем

молекул доксорубiциrту з БСА i наночастинками, молекул алкалоТдiв та вIIливу

водного середовища на iх електронну структуру та конформацiйний стан. Цi данi

мо}куть буr" використанi для подальших дослiджень in vitro, iз перспективою

плаIIранн;I експериментiв in vivo.

Повнота викладу основних наукових результатiв. Автореферат дасертацii

повною мiрою вiдображае змiст, структуру, отриманi данi та висновки

дисертацiйноТ роботи. У дисертацiТ та авторефератi наведено перелiк робiт

автора за темою дисертаIIii. Резулътати наукових дослiджень вiдображенi в 22

гryблiкацiяr, серед яких 1 монографiя, 9 статей у фахових наукових журналах та

ТеЗи в збiрниках |2 украiЪських та мiжнародних наукових конференцiй.

Автореферат i дисертацiю оформлено вiдповiдrо до чинних вимог МОН Украiни.

положенням роботи) ^га

Незважаючи на загалъну позитивЕу оцiнку дисертацii, пiсля ознайомлення iз

роботою виникJIи наступнi запитання та зауваження:

1. В дисертацiТ вивчаеться вплив золотих IIаночастинок сферичноТ форпла на

гетероасоцiацiю мiж протеТном БСА як транспортним бirпсом пл€Lзми KpoBi з

молекулою доксорубiцину. М останнъоТ проведений детаrrьний анаrriз

еноргетичноi будови iз застосуванням KBaHToBo-xiMi.rTrиx методiв. Разом з тим,

вiдсугне модеJIюваннrI геометрii та енергетиIIних i спектральних характеристик

ДJuI КоМПлексiв БСА з доксорубiцином iз золотими наночастинками, що дало б

можгlивiсть вивчити механiзми кон'югацiТ.

2.Щисерт€Iнтка дет€шьно розгJuIдас геометричнi, електроннi, енергетичнi

властивостi молекули мелоксикаму, аде при цьому не наводить енергетичнi piBHi

Вони мiстять анотацii . що вiдповiдають головним

необхiднi додатки.



молекуJuIрних орбiталей, локалiзацiю ocTaHHix. Ля даного препарату не

розгJuIIIуго можJIивостi оптимiзацii його властивостей, наприкJIад, за рахуЕок

кон'югащiТ iз золотими наночастинками. Не наводягься спектра.пьнi властивостi

даного rrрепараry i пiсля кон'югацii i тому не зрозумiла роль наведеного

лiкарського засобу.

3. В роботi ретельно дослiдтсуеться конформацiйна перебудова аrrкалоiдiв

KoHiyMa, за допомогою розрахованих та експеримент€tпьних спектрiв ttl-

поглин€lння. Водночас, теоретиIIне вивчення комплексоугвореIшя з молекулою

Соо виконано JIише дIя одного з алкалоiдiв у - конiце'rну. При цъому

характеристики вказаного комIIJIексу не наводятъся. Разом з тим, не менш

важJIивим е вивчення коtчшлексiв фулерена Соо з iншими алкалоiда-ми, що

дозволиJIо б встановити роль кожноi з компонент KoHiyMy та внеску подвiЙного

зв'язку С : Н в комплексоутворення з молекулою С66 для кожного з аrrкалоiдiв.

4. У всryпi та анотацii при описi дослiдхgrваних препаратiв присутнi

термiнологi.цri нето.шrостi, а саме: при використаннi TepMiHy (протигýrrшиннi

препарати> не чiтко визначено, про що саме йде мова. Як вiдомо, ctlмe

мелоксик€lI\4 с нестероiдним протизапапьним лiкарським засобом, а KoHiyM

вiдноситъся до гомеопатI4Iних засобiв, жi часто асоцiюють iз альтерЕативною

медициною. Подекуди в TeKcTi дисертацii KoHiyM, Ймовiрно, помиJIково згадуеться

як <<хiмiотерапевтичниЙ агент). Через це, представrrенi в роботi результати

можсуть буги iнтерпретованi некоректно з мед{чноТ точки зору. Однак слiд

ЗuВнаЧиТи, що HayKoBi висновки дисертацii зосередженi на фiзичних властивостях

дослiджуваних об'ектiв, а фармакологiчнi властивостi дослiджуваних речовин не

розглядаються, тому дане заув€Dкення не ставить пiд cyMHiB значущiстъ

отриманих результатiв.
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5. В роботi використано моделi Штерна-Вольмера, Хiлла дJIя оцiнки

параI\dетрiв зв'язування. Водночас, вказанi моделi е обмеженими, оскiльки не

враховують ще одIн тип комIшексоугворення димеризацiю молекул

доксорубiциtту, i тому не оцiненi похибки в значеннrD( К i п, обумовленi

моrкrrивiстю гомоасоцiацiТ.

6. При докiнг-моделюваннi не врахована можливiсть утворення комгrлексiв

БСА з двома молекулами доксорубiцину поблизу двох за-rrишкiв амiнокислот

триптофану, що не узгод}Iсусться з резулътатами утвореЕня гетероасоцiатiв,

отриманих авторкою з дослiджень iзомолярних серiй.

7. В дисертацii мають мiсце смлiсти.шri помилки, деякi рисунки

малоiнформативнi, а iншi навпаки, пересиченi результатами, що утруднюе Тх

анаJIlз.

Зробленi зауважеЕня не зменшують цiнностi основних наукових положень,

висновкiв i рекомендацiй, якi виносяться на захист дисертантом. KpiM того,

вказанi недолiки в основному мають характер побажань для подalльшоi роботи i не

вIIIIивають на загалъЕу tIозитивну оlдiнку дисертацiйноi роботи Н.А. Гончаренко.

Висновок

Щисертацiйна робота Гончаренко Надii АнатолiiЪни <<Гетероасоцiацiя KoHiyM-

С69 та доксорубiцин-аrrьбумiн-наночастинки золотa>), що предст€Iвлена на здобlrгтя

наукового ступеня канд.Iдата фiзики-математиIIних наук за спецiа-тlьнiстю 0З.00.02

працею автора, мiстить у собi результати теоретичних розрахункiв та

експеримент€tlrьних наукових дослiджень, виконаних на високому piBHi та

використЕlних дпя розв'язання акryальноТ проблеrrли вивчення електронних,
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коливних та оптичнI,п( властивостей бiоактивних молекул та ix взаемодii з

молекулами бiлкiв та металевими нi}ноструктурами.

,Щисертацiя Гончаренко Надii Анатолiiвни кГетероасоцiацiя KoHiyM_Coo т&

доксорубiцин-альбумiн-наночастинки золотa>) вiдповiдас вимогам МОН УкраiЪи

до кандидатських дисертацiй, вимогам п.п. g,tl,t2,tЗ кПорядку присудження

наукових сryпенiв>>, затвердженого постановою КМУ }lb567 вiд 24.07.2013 р.(зi

змiнами, внесеними згiдно з Постанов€lпли KIVrYJ\b 65б вiд 19.08.2015 р., Jtlbl159

вiд 30.t2.20l5 р. та Ns567 вiд 27.07.2016 р.), а iT авторка Гончаренко Надiя

АнатолiiЪна заслуговуе на присудженнrI наукового ступеня канд.[дата фiзико-

математичних Еаук за спецiальнiстю 0З.00.02 - бiофiзика (фiзико-математиsнi

науки).

Офiцiйний опонент
професор кафедри медичноТ i бiологiчноi

фiзики та iнформатики
Нацiонального медиtIного унiверситету
iMeHi О.О. Богомолъця,

доктор фiзико-математиIIних наук, професор

Пiдпис професора К.О. Чалого засв
Учений секретар
Нацiоншlьного медиtIного yHiBepc
iMeHi О.О. Богомолъця,
кандидат мед4чних Ha)rK, доцент

Ча_гrий

Р.С. Паrrивода
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вIдгук
ОфirtiЙr{ОГО ОГIОНеНТа Ша llисер,гацiйrrу робо.гу гончаренко надii днатолiiвни<<Ге,l,ерtlасtlцiацiя KorriyM-C60 'I'a jIOксtlрубiциц-а;rьбумiн-наночастинки 

золота>>,
Il{l,,1aнoi' tз cttet{ia.ltiзoBatly l]чеFIу pal{y /].26.00 1.0S

Ки jjзс ьксlго t tацi о на, I l)I{oI,o угriверси,геr.у iMeHi Тараса I I Iggчgццз
Ira здобуrтя с.гуl]еtlя каFIдидата фiзико-математичних наук

за сшецiztтънiстю 03.00.02 - бiофiзика (фiзико-математичнi науки).

ДKr.ya",lbtlicT.b I,еми j{исерl,ацiйного лослiдження. !о основних проблем,Ilов'язаI{их з ttлiгtiчгtим t]иttориста}Iням хiмiотерапевтичних протипухлиннихl'репараl,iв, вiдцноситься, зокрема, iх побiчна дiя на органiзм пацiснтiв, обумовленаl]ИСОКОК) Т'ОКСИЧНiСТlО :litОЧИХ Речовин. Тому HayKoBi дослiдlкення з метоюрозробки r,tеr,одiв змеIJlI]сtIня або запобiгання цiй токсичностi е актуальними i
розt]и]]аt(),l,Lс,I в ycI)OMy cBi,ii. ();trrим iз ttерспекl,ивних шляхiв вирiшення вказаноТttроб;tсь,tи (] с,гвореI{н,l tttltзiтttix нацо,гехIlо;Iогiй, якi дозволя,гь здiйснювати,l,tiкуваttпя онко:lогiчних хl]орих сучасFIими преtlара.tами з використанням методiвалресttоi j(остаI]ки .l.a JIoKajILlloi терапii.

l{исер,гацiйrlа робо,t,а I'ончареi]ко Надii Анатолiiвни присвячена вивченнюп,tсlхt:lиtзос,гi розробки п,rодиtьiкоtsаних фuрn,, лiкарських засобiв, зокрема
l lроl,иtl),,Х,rtиItних] IilJLIXO]\{ lце,гаJIьt-lого l]и]]чеt{Iля молекулярних властивостейlзtjхi,цtiоt о Ilрепара,гу' tlсоб-ltиво таких' ,IK здатнiсть до кон'югацiТ зНаНОЧаСl'ИНКаМИ, ШОб ЗабеЗПеЧИТИ В шодальшому зменшення рiвня .гоксичностi,l,а/абО 

реа:liзаtliТ йогО t_{i,tboBoT дос,гавкИ. Для цього методами cгIeKTpoMeTpiT,кваI],l,оl]О-хiмiчrrогО ,га ,lIокiнt,-мО/lеJIlовацня, а такох{ флуоресценцiТ, булоjltlc,li''1;ttcti() ItаС'ГYlllti СИСt'еП,tИ: l - N,IеJIоксикам, 2 - octroBHi алкалоiди KoHiyMy, з _()сlI()Вitий a-;tKa;ror/1 b,orriYN,l\'Y-li.liirteirr з фч;rереi'ом сбg,4 - доксорубiцин (др) збичачишl сироваl,ковим а,,il,бчiчtiном (БСlА), 5 - доксорубiцин i БсЛ в розчинах зItili{очас.гинками Аu. N4о;кгtа сl.r]ер/jхtуваl.и, що спрямування J{исертацiйного;]loC;Ii;()liCtlI'l}t iIai ItoKPa,,letlIl'I фУrrкцiоllаjIьI-1их властивостей фармаrrологiчнихаI,егt,гiв с, безумов}Iо, ак"гуаJlLнок) задачею.
,Jв'язtllс робо,r,и з IIаукоl}ими програмами, планами, темами./{исерL,аrliйttа робот,а викоrIана ts рамках тем FIаукових дослiдlкень фiзичногофаку;rь,l,е,r,у КиiвсЬкогО нацiона-uьногО унiверсИr,ету iMeHi Тараса Шевченка (jФl[P0] 16tJ007145, Л9lvР 01 16IJ00737з, J\ъдл 01191J100186 та JФl[P 0119U100з09).
Nlc,l,tllo рtlбо,ги с I]иi]чеIliIrl еJlеItl,роцних, I.оJIивЕIих та оцтичних властивостей]!Iолек)/jI ",tiкарсьttих аl,еri,t,ilз - меJIоксикаму, а-rtкалоIдiв KoHiyMy, доксорубiцину, аl'iiKOЖ l]cl'i.Iloi]'IlcHI{'l фiЗИЧtLИХ Механiзмiв .еl,ероасоцiацii у водних розчинах

&lд "

]

i

Вiддlл дiловодотва та apxlBy
Киiвського налiонального унiверfufi н t

itleHiTapаoa Шевченк



Ko[IiyNIy з моJIекулами фу;rерену С69 ,га доксорубiцину з транспортним бiлком,
бичачип,t сироваl,коl]им альбумiгrом i наночас,гиlIками золота.

/_\исср,гаrtiйrrа робо,l,а скJlалас,гьсrl з ано,l,ацiй украiнською та англiйською
мовами, l]с,гуlIу, п'я,ги роз;цi:rirl, lllo i]к"lliоч&Io,гь tз себе огJIяд rriтератури та методику

ексlIерименту, виснсltзкiв, сlIиску використа}Iих джерел, що складасться з 15б

IIосиJIоI{ь ,га до/]а"гку з lrубrriкацiями авl,орки.

В оглядi лiтераryри (Роздiл 1) стисло та iнформативно розглянуто
IIolIepel\ili rrапрацювання ltауковцiв ulo/lo вивчення асоцiацii молекул лiкарських

tlрегlараl,iв з бiооб'€ктами 1,а вуглецевими-, FезО+- Аu-, Аg-наноструктурами.
I] мет,одичнiй част,иIлi (l'озлi;l 2) висвi,гJIено методичнi основи дослiджень,

,георе,l,иr{IIе гtiлгруl,r,гяr викоIIаних кваIIтоIзо-хiмiчних обчислень. Представленi

метоllики та умови приготування зразкiв, а тако){t концентрацii препаратiв, бiлкiв i

Llallocl,pylil,yp у вихi/lttих розчиI{ах. ОItисагtо ocHoBt-ti експериментальнi та
,георе,l ичгti мtе,t,tll{ики, а ,гако)i 

фiзичнi механiзми, llокладенi в осноtsу вимiрювання

;_\clc:rii tяt},валIих в робо,гi сrб'ск,гiв.

llксlrеримеit,галыti рсl:з;li,lи харак,l,еризуlоться усклалненням загальноТ схеми
j{()c.jlii]iiliel{Hя через збiлt,шtсttняt кiлlькостi розрахункових параметрiв та методик

zцослij{лtеttь. I3икорис,гаFIIIrI ,гакого пiдходцу демонстру€ значний прогрес у розвитку
дос.lri.ltжсrtь вiд llерших e,t,atliB аж ло дOсягнеtIrirI мети. Зокрема, в Роздiлi 3 для
ttaйttpclc,гitttoI, за Ki;tbttic,гIo aToMiB, молекуJIи мелоксикаму розрахованi значення

errepгiй основного стану мо.lтекули, ii зв'язування, електронiв, ядер, виIцого

запоI]IIеtlого та нижчого вiлыrого енергетичних piBHiB, дипольних MoMeHTiB,

заряJtiв ша a1,oN{ax. Розрахунки i].ilri MoJIeKyJl аJIкалоТдiв KoHiyMy ускладнюються
Bpaxvt]altItrlNI рсзл,,llь,L,а,гitз ttорitзгutl,tt,tя ко.]lивtIих спектрiв, отриманими рiзrлими
]\4cl,o,jlaMtl) у I]aKyyMi т,а lзil,ili, а,гако}к ана;tiзсlм коrrформацiйних cTaHiB одного з

алка:lоТлiв - у-коrriчеТгrу 
,га модеJIIованням його ковалентного комплексу з

N,toJleкyJloro фуlrерену С6,9. /J;Iя локсорубiциrrу проведенi розрахунки е найбiльш

грун,го1]I{ими. ()KpiM lзхtс l]казаних веjIичиFI, змодеJIьовано моJlекулярнi орбiталi

MoJlct{}/]l11 ,Ia l1ре/lс,гавJIеIло вi,ilt-tесенriя осFIовI-tих пiкiв llo вiдповiдного типу
KOjIИl]aIIi).

l'irrо,гезу IIlOiio комIlJiекOоу,гвореI{ня фуlrерену С66 з молекуJlами алкалоiдУ У-

KollirleTrry rтiдr,верлжено за допомогоrо lЧ-спектроскопiТ. Все ж, основна увага в

робо,тi прилiлястъся всебiчrrому вивченню процесу гетероасоцiацii в розчинах та
гt.ltitзKax моJIекуJI лсlксорубirtину з бiлком БСА, ,га потрiйноТ системи, що мiстить

:цоItсорубirциti, БСА,та наночас,t,инки Au.

У l'o:llti-,li 4 споча,гк), ,vl]at,a rtри;цi:rяс,l,ьсrl детаJlьному аналiзу рiвноважних
cTattiB сис,геми ;цосорубiIциIr-БСА при рiзних сгriввiдношеннях компонентiв за

лопомоl,ою сIIекl,роскроскогriТ оtIтичноl,о IIогJIиIlання. Пiсrrя цъого, вивчення



iIараN,lе,гРilз t,е,r,ерОасоцiаlliТ ycli.]Iai\IIIoC,гьCяI за рахунок 1.1о/]авання до системи рiзноТ

кi-lIькtlс,гi IIаночас1илIок зоJI()t,а. Резу.,1i,,1,ц,Iи /lс,гаJIьного аналiзу дозволиJrи ошисати

змiну atlioliнoT форми MOJ{cliyjIи локоорубiцилrу в присутностi наночастинок та

вияI]иl,и зале)lt1.1iс,гь lIроцесу l,етероасоцiацiТ вiд спiввiдношення концентрацiТ

компопентiв та кiлькостi FILI Аu.

N4ож.ltивсlс,t,i e.lteKTpottttoT oгIeKтpoCKorriT для описУ BciX процесiв,, Що

вiдбуваrо't'l,сrl в 1рьохкомпонеrlтнiй системi с деп_tо обмеженими, тому для бiльш

iiе.гаJIьI{Ог,о ii вивчен}Iя нада.lti в Роздiлi 5 rrроведено анаJIiз конформацiйних cTaHiB

молеI<уJIи БсА в розчинах з доксорубiцином, та доксорубiцином i

шацочас,ГиItками. OKpiM цього, вия]]JlеI]о процес гасiння в спектрах флуоресценцiТ

БсД N{олсltуJIами /iоliсорубiriиrrу. I]_Lrяхом аttа.;riзу гасiння за допомогою TeopiT

cDt,opctcpa бу:rо ви:]наLtсIiо iзi,llс,гаttь пlillt лоtttlром i акuептором. I_I,i результати

ttilt.гtзср.ll;*<сгrо ,цокit,tг-мсlj\еjIltlванi-irtм rззасмолiт макромоJIекули БсА i молекули

локсорубirдину. I-1arrpиKirrlli, lipei\c,гaBjleI]o термодинамiчнi параметри системи

;1оксору,бiцин-БL]А, о,гриманi lIIJlяхом застосування TeopiT Ван-Гоффа до

резу;tь,га,гitз iзимiрюiзання cltekтpiB ф"lrуоресuенцii, значення яких вказують на

мехаltiзми зв'-гtзуtзаI,Iня досiti,l\rкy}]аIlих об'ск,гiв.

С,l,упirIЬ обl'руп,l,tlваllос,t,i 'l'B дlOС'I'oвiрllос,гi IIроl}елених наукових дослiджень,

0/lержаIIих peзy.Jlb,l,a,t,iB, llаукоt}их т,IrерлЖець ,l,a висновкiв були забезпеченi

широким обсягом дос,говiрних теоретичi]их викладок квантово-хiмiчного та

,l1оltitlt,-мtlлеJlюI]анllя) а,гаi{ож :]начною кiлькiстIо експериментальних дослiджень з

l]иltорис,l,аIlнrIм сучасноI-о об:tалнаlтнri та комплексу методiв (IЧ спектроскопiТ,

фо,го"l t ttl r,t ittec l{et ri t iT, У Ф,га l]и j lи N{tli с ttек,грос KorriT).

[lpitK,t.и.tlle зltачеllнrl pe]yJtb,t,aT,iB лос.lli/lженнrl. Отриманi результати

розl]иl]аl(),гь \rll]jIeIIIlrI iipo фiзичrri процеси, шо реаrriзую,гъся шри взасмодiТ молекул

.itiKapcbtiиx преrrара,гiв з Сti:tками ,гLl бiо:rогiчними об'ектами. Для медицини i

c}lirpMartiT o,t,pиllatti резуjlь,I,а,I,и моя{у,гь бу,ги викорис,ганi в розробках нових

.lliKapct,Kltx засобiiз, що бу;цу,гь бi:rbrIr ефек,t,ивгtими в лiкуваннi онкологiчних

захворttll]аItI), I] ttсlрitзняtrtli з lзя<е вiдомими.

Наукоrза IItlвизпа lцисер,гацiйноi робоr,и. OcHoBHi результати роботи с новими.

[}rrсрlше i]осзriджено характер вза€модiТ у водних розчинах систем доксорубiцин-

АuI-IЧ (rrаночас'гишкИ золо,га), доксорубiцигr-АuНч-БсА (бичачий сироватковий

а;rьбуп,riir) ,га rrpoBe/teнo коN1IlJlсItсний ,георс,гичпий i експеримен,гtlльний аналiз ik

оl1,1,ичIlих l]jIас],I,ивос,гсй ,га cJIcli,I,poI{HoT с,груlt,гури, зокрема :

1. Iiоказаi-tО, tЦО гlроl,оllоl]аlIа форма молекуJI препарату дР (доксорубiцин)

зпцittt<lсl,гься з MoHoцaTiclHHoi до двоанiоt,tного типу внаслiдок взасмодiТ зi

сферичrrими наl{очао,гинками Au.



2,

а

llpo:lcMtl}{cl,poBaHo ttеребу,цtltзу, коrrфiрмrаrliйr-rих

/lojlal]aнLri у сис,гсму i_[P-liCiA нансlчас,гинок Au.
1,1ксlrеримеlIталыIо Bc,гaHoI]JleI{o, шо взас:модiя

суIIроl]оджусться змешшешIlям коI{сl,анти стiйкостi
м icttb зtз' яl:зуваttttlt.

cTaHiB альбумiну гrри

в системi ДР-БСА-АuНLI
Kg та збереженням числа

2.

aJ.

4.

4, /1lrя llpol{ecy KoмIljleltcoy1,}]opeгlt]я в системi конiум-фулерен Соо

проаналiзовано гrеребулову конфiрмацiйних cTaHiB у-конiцеiну.
5. Методами квантово_хiмiчного моделювання описано електронну структуру

мелоксикаму та пояснено високу фармакологiчну активнiсть препарату,

Зауваження щодо змiсry та оформлення дисертацii та авторефераry.

/{исср,гаlliйrrа робоl,а 
,гtl ав,l,сlрефера,l, написаrti науковою украТнською мовою,

i.lltoc,rparliT ;цобре вi;lобраiк\"iO,гь змiс,r, п.ла,герiа:tч. l]одночас, до роботи можна

зроби,l,и prljl,I,аких :]ayl]a)liellb:

l. Ilри розl,'ltяr;li оп,ги.лttоТ I,ус,гиF{и розчинiв БСА i доксорубiцину авторка

обмсitiчс,гьсяt JIишIе коеtРirдiсrлтом молярного поглинання для лiгандiв у
Bi.ltbiroMy i зв'язаному с,галIах, нехтуючи можrlивiстtо утворення ix димерiв i

бi;rьtrl ск-rIа;,\Ilих коNlIlj,lсltсitз, tte оr{iнItltсlчи в}{есок ос"ганнiх в оптичну густину.

[Jоitltочас, iсгtlrваньlrI tIe jlиtше мо}lомерIIих, а також димерних компонент

лit-аtt/liв може icToTllcl вIIJIину,ги на сгIектра:rьнi особливостi смугпоглинання, i

в результатi, на харакl,еристики зв'язування.
Ав,гtlрка IIри виi]чеrлнi tзlt_Itиl]у на lIараметри зв'язування наночастинок золота

обп,tежи.;tася caMoIo lIрос,гою Тх функItiоr-rалiзацiею (читруванням) для

заttобit,аttttя aгpeгartiT. 'I'atta фукrliоrrа:riзацiя зменшус зв'язування

:1оriссlрубiLциrrу i t-tаttсlчitс,l,и[Iок, tцо моя\е }зIIJIивати на ефек,гивнiсть ,гаргетноi

j{ос,гаl]ки .;tittitз i_lo lI\хJlиI]. Бiльш важjIиво було б вивчиl,и роль в

lio\,1lIjIeKcoyl,i]opelIlli з ljCА саме,гаких I1аIIочас,гинок.

1Iри tзиtзчегttti ксlп,ttt:tеttсitз БСА, ,lцоrtсорубiцину з зоJlотими наночастинками

бу,:rо б ,цсlt\iльIIо визI-iачиl,i.I аr,Llсорбrliйгti власr,ивостi, наприклад, адсорбцiйну

cMIlicl,L, засl,осоt]уIочи, IiallpиIflIa/l, cileк,i,pa;tbt-ti методи, що дозвоJIило б бilrьш

.l]c,I,i1,,I ьн о роз гляFIути мехапi:зм и зв' яtзуваннrI.

l] роботi [Ie навеленi данi ш{одо гIоверхневого гIлазмонного резонансу]
харак,герлlого дlIя }IаFIочас,гиI]ок бrrагородних ме,[алiв, що використовуються в

t(oN(llJleкcax з -цiкарськими IIрсIIара,гами ,1,а бi"тrком. TaKi данi можуть служити
oclto1]()I0 ji.ltяt ic,l,o,t,IIo1,o розlIItrреllпяr фуtrrtцiоtrа.ltьних можJIивос,гей дослiджених
l-iаIl()с,t,рук,г,yр. Гlри IlboMy ]]ажJIиI]о бу:rо б розгJlянути наночас'гинки рiзноТ
сРорми ,l,a розмiрiв, в ,Iких умови I]иникненшя шлазмонiв можуть icToTHo

вi;lрilзпяr,гись.



5. Ав,горка за аныli:зом амiдних смуг IЧ-поглинання детыIьно розглядас
когrформацiйпi перетвореlIнrI ,I,ре,гинноТ сr,руктури БСА в комплексах з

лоr,.сорубiциt,Iсlм i зоrtсl,гил,tи IIаI-Iочас,{,иFIкаN,Iи, аJIе I]e аназriзуе, яким чином змiна
коrt(ltlрмацiТ вгt.ltивас гlаl lIараN4е,I,ри зв'rI:]\rt]аIIlIя.

6. I} робо,гi зчс,t,рiчаlоl,],сrl ()ltиски, русизми, IIеIIраI]иjlьно стилiстичtло побудоваrri

рс,ttеItIlя 
,l,a ваjlи в офорп,r;rеrri деяких рисункiв.

()сrtовttий змiсr, лисср,гtlliiйrrоТ робо,ги та аI]тореферату в достатньому обсязi
lIре/lс,l,аI]Jtеttий у, сllецiалiзоtзаtlих жур}IаJIах та фахових виданнях: за результатами
jlисер,гаI{iйшоТ роботи було оlrуб;riковано 9 ста,гей у наукових фахових журналах,га
1 п,tогrоl,рафi;r, а IIayKoBi резу:rь,гати були представленi у виглядi 12 тез доповiдей
rta мiжнародних науItових конференцiях.

Заr,а.lIьllий висl"lоtзtlк

Заyвалiеttllя, ,ilo/цalti ,lto робс),ги i{e cl,ocyltl,1,Ilc5{ висновкiв, зроблених у роботi та

Iie BIIJlLll]|llo,I,b Ita безуlчtоtзtIс lIози,l,ивгIе враженIIrI. /{исер,гаuiю присвячено важливiй
aK,t,ylt"Iblliй ttаукоtзiй ,гемi, .ilос:tiдженI{я проtsеденi на високому piBHi, достовiрнiсть
га обt'рчлt,гоiзаttiс,t,ь ,lвер:цiксttt, i tзиснсlвttiв не викJlикають cyMHiBiB, а постаI]лена

N,le,l,a робо,t,и, I"ia \4olo i{!N,II(y, с iцосrIгну,гоIо. f{исер"гацiя Гончаренко НадiТ

Atta,1,o:riTtзttи <<l-е,гсlроасоrliаtliя KoHiyM-C-'i;g,t,it доксорубiцин-альбумirr-наночастинки
:]о,IIоl,а) с ]al]epшIclloiо tlayliol]ol() llрацеIо ,га вiдrtовiдас вимогам NulOH УкраТни до
ка1I/1и,l{аl,сьltи.\ ;_1исер,гацiй, вимогаIчI II.п. 9,1 1 , 12,|З <ГIорядку присулження
наукових cтytteHiB>), за,Iвер/IIIIеIIого пocTaнoBoro KN4Y J\b567 вiд 24.07.2013 р.(зi
змiгlал,tи, в1,IссеI{ими згiдtlо з IlocтaHoBaMи I{N4Y ЛЪ 65б вiд 19.08.2015 р., J\Ъ1159

l]i,,ц З0.12,20l5 р. та }ф567 вi.ц 21 ,01.20Iб р.) ГончаренкоН.А, заслуговус на

Ilpиcy.ll)Kcl-tI,1rl IIayltol]o1,o c,l,yIIeнrl каil,цида,I,а фiзико-математичних наук за

ctletlia;tt,tlic,t,tcl 0З,00,02 - бiоtрiзика (фiзико-ма,l,ема,r,ичнi науки).

Офirtiй Ir и й trlltlttelt,t,

Завijt), rзач вiд,цi:rу IIaIIoMa,I ерi а:rirз

Itiс,t,и,гt"гr, xiпriT rtoBepxtri iM. ().(). Ч,чйка tlA[{ VKp;yr-fi[ /
ilок,l,ор фi:lико-математиLIних наук гrрофесор Y,fu "-- ll.П. Горбик

lliдrrис I-орбика ГLП, засвi;lчую
l]чеrrиrл сскре,гар Ir-rс,ги,r,у,r,у xiMiT ttcltlepxHi

iM. ().(). LIl,йка lIAII УкраТrrи

lii1Il/l11;lL,1,1 х iмi,tttих IiayK ;ffiffi А.М. Щацюк

Вiддlл дiловодетва та apxiBy
ького иац|онаJIьнOгp vнiваsпч,,


