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Чому наноструктури – це цікаво?

 Наночастинка – це часточка матеріалу з 

нанометровим розміром : від одного до кілька сотень 

нанометрів.

 Наночастинки характеризуються набагато більшим 

відношенням площі поверхні до об’єму.

 Властивості сильно залежать від розмірів.

http://www.scl.kyoto-u.ac.jp/~teranisi/research/Opt-e.html
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Як застосувати наночастинки в 

медицині?
 підсвічування пухлин при проведенні операцій;

 покращення якості знімків, отриманих методом МРТ;

 адресна доставка ліків;

 фототермальна терапія ракових пухлин;

 пришвидшення загоєння ран з антибактеріальним

ефектом;

 збільшення ефективності продукування 

інтерферону, тощо.
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Чим теоретична фізика може бути 

корисна в медичних дослідженнях?

 універсальність антибактеріального та антивірусного впливу;

аденовірус

~ 70-90 nm

ВІЛ

~ 100 nm

вірус герпесу

~ 170 nm

вірус 

везикулярного 

стоматиту

~ 75*180 nm

вірус 

грипу

 200 nm

 польова фізична взаємодія - універсальна;

 віруси – об’єкти нанофізики.
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Як взаємодіє наночастинка з 

вірусом з точки зору фізики?

Взаємодія між дипольними моментами частинок приводить до 

формування потенціалу взаємодії, що має як атрактивну так і 

репульсивну частини 
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Як наночастинка впливає на 

поле поблизу вірусу?

Область сильного локального поля розташована на поверхні 

вірусної оболонки
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Наночастинка поблизу вірусу везикулярного стоматиту.

Ефект підсилення локального поля

Як наночастинка впливає на 

поле поблизу вірусу?
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Як наночастинка може 

зменшити вірусну активність?

 запобігання проникненню вірусу 

всередину клітини за рахунок впливу 

на молекули його оболонки;

 запобігання розмноженню вірусу 

всередині клітини;

 руйнування вірусної частинки за 

рахунок утворення структур-

наноантен.



710 nm

діаметр

В діапазоні розведень 1:20  1:80,  log ID50 = 4.0 

Препарат має сильну противірусну дію !

В діапазоні розведень 1:20  1:40,  log ID50 = 2.0

Препарат демонструє антивірусну активність

~ 20 nm

діаметр

> 30 nm

діаметр Антивірусна активність відсутня !   

Залежність антивірусної активності препарату Au  наночастинок 

проти вірусу грипу (H1N1) від розмірів частинок: експеримент 9

Чи узгоджується гіпотеза з 

експериментом?
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Чи узгоджується гіпотеза з 

експериментом?

Сильне локальне поле

Слабке локальне поле

Відсутність  антивірусної дії  золотих наночастинок,  діаметром 

більших за 30 nm можна пояснити зменшенням ефекту підсилення 

локального поля 

1 – найменща наночастинка; 

3 –найбільша.



11

Чи узгоджується гіпотеза з 

експериментом?

 стійка структура ‘вірус –

наночастинка/наночастинки’ може 

діяти як наноантена, поглинаючи 

зовнішнє випромінювання;

 додаткове освітлення має 

підсилювати антивірусну дію;

 найкраще підсилення антивірусного ефекту спостерігається при 

освітленні білим світлом, що пояснюється різноманіттям 

конфігурацій.
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Приєднані до поверхні віріону наночастинки TiO2 ( 5 nm діаметр,

помічені стрілочками) через 15 хвилин після інкубації – ліворуч, та 

зруйнована оболонка віріону через 5 годин – праворуч

Чи узгоджується гіпотеза з 

експериментом?
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Як це можна використати окрім 

антивірусної терапії?

Розпізнавання клітиною 

фрагменту вірусу як 

інфекційного агенту 

використовується у новому 

методі отримання людського 

лейкоцитарного інтерферону
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Чи має такий метод антивірусної 

та антимікробної терапії недоліки?

 механізм анибактеріального та антивірусного впливу – це лише 

гіпотеза;

 можливість негативного впливу наночастинок на клітину;

 неможливість самостійного виведення наночастинок з організму.

потрібні додаткові дослідження.

вибір наночастинок.

пошук шляхів виведення наночастинок з організму.
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Схематичне зображення кювет, крізь які прокачується вірусний препарат: 

а – вид збоку, b – вид зверху. Червоними стрілками вказано рух електромагнітної хвилі, 

синіми - рух вірусного препарату.

Як взаємодіє вірус з поверхнею?

Збудження поверхневої хвилі значно знижує інфекційну активність 

препарату!!!
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1 – без збудження;

2 – з поверхневим плазмон-поляритоном.

Рух вірусу у кюветі

Що каже теорія?



Метод аналізу: обчислення розподілу поля та 
потенціалу взаємодії в системах:
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Що може вплинути на результати?



Як впливають нанооб’єкти на 

адсорбцію вірусу?
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1 – вірус-поверхня;

2 –вірус-поверхня-наночастинка;

3 – вірус-поверхня-виступ;

4 –вірус-поверхня-виступ-наночастинка.
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Які можна зробити висновки?

 за певних умов можна отримати силу адсорбції, достатню для 

відфільтровування рідини (наприклад, крові) від наночастинок та 

вірусів;

 теоретичні розрахунки дозволяють обрати структуру поверхні для 

найбільш ефективної адсорбції:



 Ідея: адсорбція наночастинок на поверхню за
рахунок ефекту підсилення локального поля,
спричиненого нерівностями поверхні та наявністю
інших наночастинок (на зразок гемодіалізу).

v

adsF

v

adsF

SPR
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Як це можна втілити?
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Приєднуйтесь до наукових пошуків на 

базі кафедри теоретичних основ 

високих технологій!!!
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Дякую за увагу!


