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МЕДИЧНА ФІЗИКА – це наука, 
що вивчає фізичні процеси, які
відбуваються в людському
організмі на різних рівнях його
організації (молекулярному, 
супромолекулярному, субклітинному, 
клітинному, рівні органу, системи
органів та організму як цілого) під
дією зовнішніх чинників та
оточуючого середовища

МЕТА медичної фізики
• вивчення фізичної природи людського організму
• створення на базі цих знань нових фізичних методів діагностики та лікування
• обслуговування існуючих фізичних методик у практичній клінічній роботі
• вивчення фізичних механізмів впливу радіаційного опромінення на людський

організм з метою їх корекції
• розробка методів захисту організму від шкідливого впливу на нього зовнішніх

факторів



Медична фізика має як фундаментальні, так і прикладні
аспекти, причому без наявності фундаментального напряму
медична фізика не зможе розвиватися і залишиться на рівні
сьогодення, а без прикладних аспектів вона не буде виконувати
свою основну функцію – діагностику та лікуваня людини. Тому за
своєю суттю вона включає в себе як фізику, так і інженерію.
Фізичні процеси, які відбуваються на певному

рівні самоорганізації людського організму
описуються за допомогою принципово різних
фізичних законів.

Дія тих чи інших зовнішніх чинників спостерігається на певному
або на певних рівнях самоорганізації. Так, дія рентгенівського
опромінення, або опромінення частинками (електронами, 
протонами, мезонами тощо) впливає, в першу чергу, на
молекулярний, супромолекулярний, клітинний рівні самоорганізації
людського організму. Зрозуміло, що така дія є, наприклад, і на
рівень органу, але на сьогодні фізичні механізми такого процесу не
вивчені.

Слід зазначити, що для кожного рівня самоорганізації існують
свої характерні енергії впливу на відповідні фізичні процеси.



Медична фізика може бути поділена на розділи, які визначаються
• або за певним рівнем самоорганізації людського організму, 

фізичні процеси якого є визначальними,
• або за методом впливу зовнішніх факторів на певний рівень

самоорганізації організму людини.

На сьогодні можна говорити, що вже сформувались такі розділи
медичної фізики:

• медична молекулярна фізика – описання фізичних процесів
під дією зовнішніх факторів у людському організмі на
молекулярному рівні самоорганізації людського організму

• медична радіаційна фізика – вивчення фізичних процесів у
людському організмі, які відбуваються на клітинному рівні під
дією радіації

• ядерна медицина – дія частинок (електронів, протонів, мезонів
тощо) на людський організм на клітинному рівні

• медична інженерія – створення та обслуговування
високотехнологічних приладів медичної фізики



Випускники спеціальності “Медична фізика”
мають отримати такі професії

за Національним класифікатором України
“Класифікатор професій”:

1.Медичний фізик
2.Медичний радіаційний фізик
3.Медичний інженер-фізик



МЕДИЧНА ФІЗИКА МЕДИЧНА РАДІАЦІЙНА
ФІЗИКА

КАФЕДРАКАФЕДРАКАФЕДРА
МОЛЕКУЛЯРНОЇМОЛЕКУЛЯРНОЇМОЛЕКУЛЯРНОЇ

ФІЗИКИФІЗИКИФІЗИКИ

КАФЕДРАКАФЕДРАКАФЕДРА ФІЗИКИФІЗИКИФІЗИКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХФУНКЦІОНАЛЬНИХФУНКЦІОНАЛЬНИХ
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Підготовка фахівців з медичної фізики
на фізичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка почалась з 1994 р. і

проводиться із широким залученням провідних вчених
Національної академії наук України, 

Національної медичної академії наук України, а також закладів
Міністерства охорони здоров’я України.

За цей час на кафедрах фізичного факультету створені спеціалізації:

ОсобливістьОсобливість навчаннянавчання зз медичноїмедичної фізикифізики нана фізичномуфізичному факультетіфакультеті
передбачає підготовку фахівців у галузі

фундаментальноїфундаментальної медичноїмедичної фізикифізики.
Такі фахівці не тільки можуть працювати

на сучасному медико-фізичному обладнанні, але й здатні
розробляти принципово нові методи діагностики та лікування



За час існування вказаних спеціалізацій розроблені та створені
спецкурси, які направлені на вивчення фізичних процесів, що
відбуваються на різних рівнях організації людського організації

• Основи анатомії та фізіології
людини

• Молекулярна біофізика
• Фізика біосистем
• Радіаційна біофізика
• Фізика ДНК
• Фізика білкових молекул
• Фізика вірусів
• Конформаційна механіка білкових

молекул
• Фізика серцево-судинної системи
• Основи гемодинаміки
• Теорія біоінформації
• Нелінійні оливання у медичній фізиці
• Синергетика біоструктур
• Спектроскопія біополімерів

• Фізика ядерної медицини
• Комп’ютерна фізика біосистем
• Комп’ютерна радіаційна фізика
• Комп’ютерне моделювання у медичній

фізиці
• Фізика біоорганічних напівпровідників
• Біофізика злоякісних утворень
• Взаємодія випромінювання з

біоматеріалами
• Фізика прикладної біології та медицини
• Фізичні основи медичниї діагностик
• Комп’ютерна томографія
• Лазерна діагностика та лікування

злоякісних утворень
• Фотодинамічна терапія
• Прискорювачі променевої терапії
• Пригнічення пухлинних процесів



Підручники та навчальні посібники



У відповідності з Концепцією
дослідницьких університетів, яким є
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, 
паралельно з розвитком навчальної бази

на фізичному факультеті
розвивається і дослідницька база в галузі

медичної фізики
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Часова залежність кількості
твердої фази в зоні зварного шва

КінетикаКінетика утворенняутворення цементуючоїцементуючої речовиниречовини вв зонізоні зварногозварного швашва

Співробітництво:
Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН України

•Патон Б.Є., Булавин Л.А.,  Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф., О.В.Лєбєдєв., Подпрятов С.Є., Дубко
А.Г. Структурні перетворення колагену при електрозварюванні м'яких біологічних тканин // 
Доповіді НАН України.-2010.-№2.-С.94-102.
•Bulavin L.A., Aktan O.Yu. Molecular mechanism of the regeneration of the connective tissue// 
Advanched in Molecular Medisine. – 2005.-Vol. 1, № 3.-P.103-106.
•Булавін Л.А., Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф., Ніколаєнко Т.Ю. Пат. 78094 Україна, Спосіб
визначення реологічних характеристик консистентних рідин (2007)
•Aktan O.Yu.  Determination of the solid phase consentration in the course of the solidification// 
Functional Materials.-2009.-Vol. 16, №.2.-Р.170-173.
•Булавин Л.А., Актан О.Ю, Забашта Ю.Ф., Свечникова О.С., Сенчуров С.П. Физические
особенности ВЧ-электросварки поверхностного слоя кожи //Междунар.сем.«Новые
напрвления исследований в области сварки живых мягких тканей». – 26.11.2010. – Киев.
•Патон Б.Є., Булавин Л.А.,  Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф. Молекулярний механізм
електрозварювання шкіри // Доповіді НАН України.- 2010- у друці.

ЗварнийЗварний шовшов припри
хірургіїхірургії

жовчногожовчного міхураміхура

МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА:     :     ЗВАРЮВАННЯЗВАРЮВАННЯ ЖИВИХЖИВИХ ТКАНИНТКАНИН

Встановлено молекулярний механізм
структурних змін, що відбуваються при
електрозварюванні м’яких біологічних
тканин:  основну роль в зоні зварного
з'єднання відіграє взаємодія колагенових
структур, які утворюють сітку. 



МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА: : 
ФІЗИЧНІФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИМЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯФОРМУВАННЯ ТИСКУТИСКУ

ВВ СЕРЦЕВОСЕРЦЕВО--СУДИННІЙСУДИННІЙ СИСТЕМИСИСТЕМИ

НАПРЯМИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
фізики серцево-судинної системи:

• Розробка нового методу неінвазивного
вимірювання тиску крові
• Дослідження фізичних механізмів
напруженого стану серця з метою
визначення умов передінфарктного стану
• Встановлення молекулярного механізму
виникнення аневрізми аорти

Співробітництво:
Інститут серцево-судинної
хірургії ім.М.М.Амосова НМАН
України



•AvdeevM.V., BicaD., FeoktystovA.V. et al. //J. Coll.Interface Sci. 2009.-V. 334. P. 37-41
•BulavinL.A., PetrenkoV.I., AvdeevM.V. et al. //Col. Surf. A.-2009.-V. 337.-P. 91-95.
•AvdeevM.V., DuboisE., FeoktystovA.V. et al.//J.Appl.Crystalogr.-2009.-V.42 P.1009-1019
•BulavinL.A., PetrenkoV.I., AvdeevM.V. et al.//J. Surf. Investig.-2009.-V. 3.  P.161-164.
•PetrenkoV.I., AvdeevM.V., BulavinL.A. et al.//Colloids Surf. A.- 2010.-V.369.-P.160–164.
•BulavinL.A.,Petrenko V.I. et al.//Solid State Phenomena.- 2009.-V.152-153.- P. 198-201.
•BulavinL.A., FeoktystovA.V., PetrenkoV.I. et al.// Sol.St.Ph.- 2009.-V.152-153.- P. 186-189.
•FeoktystovA.V. AvdeevM.V. , et al. // J. Appl. Crystalogr. 2010.- V.43.- P. 959-969.
•Avdeev M.V., Turcu R., Willumeit R.et al. // Langmuir. 2010. – V.26.-P. 8503–8509.
•Bulavin L.A.. Feoktystov A.V., Avdeev M.V.et al. // J. Appl. Cryst. 2010. V.43.-P.959–969.
•Petrenko V.I., Bulavin L.A., Aksenov V.L.et al. // Colloids Surf. A. 2010. V.369.-P.160–164.

ІнформаціяІнформація пропро ядернийядерний
розміррозмір магнітногомагнітного

матеріалуматеріалу тата
стабілізуючоїстабілізуючої оболонкиоболонки!!
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СтруктурнаСтруктурна організаціяорганізація ферофлюїдівферофлюїдів

Ефект регулювання
розміру магнітних

частинок

ДослідженняДослідження стабільностістабільності,  ,  структуриструктури тата властивостейвластивостей магнітнихмагнітних
рідиннихрідинних системсистем методомметодом малокутовогомалокутового розсіяннярозсіяння нейтронівнейтронів

Співробітництво:
•Об'єднаний інститут ядерних досліджень (Дубна, Росія)
•Московський державний університет імені М.В.Ломоносова
(Москва, Росія)
•Російський науковий центр «Курчатовський інститут»
(Москва, Росія)
•Будапештський нейтронний центр (Будапешт, Угорщина)
•Центр імені Гельмгольца Гієстхахт (Гієстхахт, Німеччина)
•Центр фундаментальних та передових технічних
досліджень (Тімішоара, Румунія)
•Національний інститут ізотопних та молекулярних
технологій (Клуж-Напока, Румунія)
•Університет П'єра та Марії Кюрі (Париж, Франція)
•Інститут експериментальної фізики (Кошице, Словаччина)
•Університет Сегеду (Сегед, Угорщина)
•Інститут Пола Шеррера (Філліген, Швейцарія)

МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА::
ЗАСТОСУВАННЯЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНМАГНІТНИХИХ РІДИННРІДИННИХИХ СИСТЕМСИСТЕМ

Практичне застосування
Діагностика та лікування
онкозахворювань:
визначена структура біосумісних
ферофлюїдів, що були синтезовані для
терапії ракових пухлин мозку людини.



МоделіМоделіМоделі
агрегаціїагрегаціїагрегації (D ~ 70 (D ~ 70 (D ~ 70 нмнмнм)))

СтруктурнаСтруктурна організаціяорганізація кластерівкластерів фулеренівфулеренів CC6060
вв системісистемі СС6060--НН22ОО

CCC606060 + + + 
оболонкаоболонкаоболонка

НайкращаНайкращаНайкраща
модельмодельмодель

•BulavinL.A., KhokhryakovA.O., AvdeevM.V., et al. //J. Mol. Liq.-2006.-V. 127.-P. 73–78.
•KhokhryakovA.O., BulavinL.A., KyzymaO.A. et al.// Cryst. Rep-2007.-V. 52.-P. 487–491.
•BulavinL.A., KyzymaO.A.et al.//Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostruct.-2008.-
V.16.-P. 610-615.
•AksenovV.L.,BulavinL.A., KyzymaO.A., et al.//Materials structure.-2008.-V. 15.-P. 17−20.
•BulavinL.A., KyzymaO.A., AvdeevM.V., et al. //J. Surf. Investigation.-2008.-V. 12.-P. 13-16.
•Kyzyma O.A., Aksenov V.L., Bulavin L.A. et al//Fullerenes, Nanotubes, and Carbon 
Nanostructures. 2010.-V.18.-P.458-461.
•Kyzyma O.A., Bulavin L.A., Avdeev M.V., Snegir S.V.et al //Chemical Physics Letters. 
2010.-V.493.-P. 103–106.

Графічне зображення процесу екстракції фулеренів C60 з часом

КластероутворенняКластероутворення фулеренівфулеренів CC6060
вв азотвміснихазотвмісних розчинникахрозчинниках

CC6060--NMPNMP CC6060--NMPNMP--HH22OO
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СольватаціяСольватація фулеренуфулерену СС6060 молекуламимолекулами розчинникарозчинника
NN--метилметил--піроллідонпіроллідон призводитьпризводить додо збільшеннязбільшення
розчинностірозчинності фулеренуфулерену вв водіводі!!!!!!

1 1 місяцьмісяць ДодаванняДодавання
водиводи 1 1 деньдень

СпівробітництвоСпівробітництво::
•• ОбОб''єднанийєднаний інститутінститут ядернихядерних дослідженьдосліджень ((ДубнаДубна, , 

РосіяРосія))
•• МосковськийМосковський державнийдержавний університетуніверситет іменіімені

ММ..ВВ..ЛомоносоваЛомоносова ((МоскваМосква, , РосіяРосія))
•• РосійськийРосійський науковийнауковий центрцентр ««КурчатовськийКурчатовський

інститутінститут»» ((МоскваМосква, , РосіяРосія))
•• БудапештськийБудапештський нейтроннийнейтронний центрцентр ((БудапештБудапешт, , 

УгорщинаУгорщина))
•• ЦентрЦентр іменіімені ГельмгольцаГельмгольца ГієстхахтГієстхахт ((ГієстхахтГієстхахт, , 

НімеччинаНімеччина))
•• ІнститутІнститут ядернихядерних дослідженьдосліджень НАННАН УкраїниУкраїни

МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА::
ЗАСТОСУВАННЯЗАСТОСУВАННЯ НАНОФЛЮЇДНАНОФЛЮЇДІВІВ ІІЗЗ ФУЛЕРЕНАМИФУЛЕРЕНАМИ ТАТА НАНОТРУБКАМИНАНОТРУБКАМИ

Практичне застосування
Лікування вірусних та онкозахворювань



Структурні перетворення в системі з
поверхнево-активними речовинами

ФазовіФазові перетворенняперетворення вв ліпіднійліпідній системісистемі

Структурний перехід
міцели-кристаліти, 

побудова фазових P-T
діаграм

ІнформаціяІнформація пропро впливвплив
домішокдомішок вв системісистемі нана
структурнийструктурний перехідперехід!!

Фазовий перехід гель
фаза – рідкокристалічна
фаза, побудова
фазових P-T діаграм

•Bulavin L.A., Lebovka N.I., Moraru V.N. et al. //J.of Molecular Liquids. – 2006.-V.127, N 1-
3. – P.132-135.
•Лебовка М.І., Булавін Л.А., Клепко В.В. та ін. // ЖФД. – 2006. – Т.10, № 2. – С. 135-138.
•Бойко Ю.П., Лебовка М.І., Булавін Л.А. //Доповіді НАНУ. – 2007. - № 8. – С. 78-83.
•Булавін Л.А., Горделій В.І., Іваньков О.І. та ін. //УФЖ.-2010.- T. 55, N  4. – C. 412-416
•Булавін Л.А., Горделій В.І., Іваньков О.І. та ін. //УФЖ.-2010.- T. 55, N 3. – C.289-293
•БулавінЛ.А. , ІваньковО.І. , СисоєвВ.М. //Ядерна фізика та енергетика– 2010. T. 11, N 
1. –C. 86-89

Співробітництво:
•Об'єднаний інститут ядерних досліджень (Дубна, Росія)
•НОЦ біонаноцентр (Долгопрудний, Росія)
•Інститут синтетичних полімерних матеріалів ім. Н.С. 
Єніколопова (Москва, Росія)
•Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренко НАНУ

МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА::
ЗАСТОСУВАННЯЗАСТОСУВАННЯ НАНОКОЛОЇДНИХНАНОКОЛОЇДНИХ СИСТЕМСИСТЕМ

ДЛЯДЛЯ ТРАНСПОРТУТРАНСПОРТУ ЛІКІВЛІКІВ

Практичне застосування
•носії лікарських препаратів з
прологованою дією;
•Міцелярні нанореактори



Співробітництво:

•Центр суперкомп’ютерних обчислень НТУУ КПІ

•Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

•Інститут теоретичної фізики НАН України

•Bulavin L.A., Perepelytsya S.M., Suprun A.D // Funct. Materials. – 2003. V. 4. P. 599 – 606.
•Броварець О.О., Булавін Л.А., Говорун Д.М. // Доповіді НАН України. - 2009. - №10. -
С.194-200.
•Броварець О.О., Булавін Л.А., Говорун Д.М.// Доповіді НАН України. -2009.-№11. -
С.175-182.
•Булавін Л.А., Ніколаєнко Т.Ю., Говорун Д.М. // Доповіді НАНУ. 2009.- №10. С. 80 – 87.
•Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М. // Доповіді НАНУ. 2009.- №12. С. 75– 82.
•Ніколаєнко Т.Ю., Булавін Л.А., Говорун Д.М. // Доповіді НАНУ. 2010.- № 7, С. 61-69.   
• Булавін Л.А., Говорун Д.М., Ніколаєнко Т.Ю. // Доповіді НАНУ 2010.- №10, С. 166-178.
• Войтешенко І.С. Булавін Л.А., та ін.  // Доповіді НАНУ. 2010.- №11, С. 158– 166.

ОФК – модель
фосфатної групи

ДНК[1]

Квантово-механічний конформаційний
аналіз структурних ланок ДНК

Фізичні чинники
підтримки спіральності
ДНК [7]

Нуклеотидні основи:
* точкові мутації [8]

*cтруктурна нежорсткість[3]

Локалізація
протона

у фосфатній
групі [2]

МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА: : ФІЗИЧНІФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІВЛАСТИВОСТІ ДНКДНК
Іон-фосфатні коливання ДНК

Низькочастотні спектри КР ДНК

613 конформерів[4]; 1338 H-зв’язків [6]

Іон-фосфатна ґратка
вздовж макромолекули ДНКНуклеотид –

мономер ДНК

•Визначено коливання протиіонів відносно
фосфатних груп ДНК. 
•Показано, що протиіони разом з
фосфатними групами формують динамічну
іон-фосфатну ґратку вздовж
макромолекули ДНК

Випаровування краплин
системи ДНК-вода

За характером випаровування
системи ДНК-вода:

• оцінено енергію взаємодії
молекул води, що знаходиться
на поверхні краплини системи
ДНК-вода, 
•визначено їх час релаксації.

Практичне застосування
•Розшифровки генів та дослідження взаємодії
медичних препаратів з ДНК.
•Виготовлення наночіпів на основі ДНК.



МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА БІОЛОГІЧНИХБІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАНМЕМБРАН

Бародифузія
у медико-біологічних об’єктах

• Bulavin L.A., Aktan O.Yu. Problem of the disorder of the membranes in molecular medicine // 
Adv.in Molecular Medicine. – 2006. – V.2(4). – P.161-164.

• Чалий О.В., Шліхта Г.В. Електричні мембранні потенціали спокою з урахуванням бародифузійних
явищ/ УФЖ . й– 2007.  -Т.52, №9 – С.915-919.

• A.V. Chalyi, G.V. Khrapiychuk, S.P. Samko Membrane electric potentials in external fields 
«Медицинская физика - 2010» , - с.292.

• Г.В. Храпійчук, О.В. Чалий, Л.М. Черненко Коефіцієнт дифузії та бародифузійне відношення
мезомасштабних рідин в критичній області // УФЖ . – 2010. – T.55, № 9.

• Чалий О.В. ,Храпійчук Г.В.  та інші. Бародифузійні явища в наномасштабних рідинних сумішах у
критичній області // УФЖ. - 2010. . – T.55, № 10.

СпівробітництвоСпівробітництво::
1.Національний медичний університет імені
О.О.Богомольця
2. Iнститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького
НАНУ
3. Інститут ядерних досліджень НАНУ
4. Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка
НАНУ

Вплив ультразвуку на активність
транспортних білків

Вплив нижньої кросоверної розмірності та
просторової дисперсії на бародифузійні властивості

системи
Коефіцієнт дифузії Бародифузійне відношення

dНКР=1

Практичне значення:
•Удосконалення ультразвукових методик діагностики
та терапії
•Вивчення критичних явищ в медико-біологічних
об’єктах

•Встановлено значення інтенсивності
ультразвуку, при якому спостерігається
збільшення активності транспортних
білків
•Розраховано зсув екстремумів
бародифузійних властивостей рідин в
мембраних порах в околі критичної точки



МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА.  .  ВПЛИВВПЛИВ ПРОТИПУХЛИННИХПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВПРЕПАРАТІВ
НАНА ДИНАМІЧНИЙДИНАМІЧНИЙ СТАНСТАН МОЛЕКУЛМОЛЕКУЛ ВОДИВОДИ

ЗастосуванняЗастосування методуметоду розсіяннярозсіяння нейтронівнейтронів длядля вивченнявивчення динамічногодинамічного
станустану молекулмолекул водиводи вв суспензіяхсуспензіях плазматичнихплазматичних мембранмембран клітинклітин

КоефіцієнтКоефіцієнт самодифузіїсамодифузії однокомпонентноїоднокомпонентної рідинирідини вв циліндричнихциліндричних порахпорах
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ШиринаШирина ΔΔEE квазіпружньогоквазіпружнього пікупіку розсіяннярозсіяння
повільнихповільних нейтронівнейтронів вв

моделімоделі плазматичноїплазматичної мембранимембрани клітинклітин

Збільшення ширини піку квазіпружнього розсіяння нейтронів
та зростання коефіцієнту дифузії
при зростанні товщини мезоструктури плазматичних
мембран в процесі проліферації клітин

Практичне застосування
Запропоновано метод ранньої діагностики
(діагностичний тест) патологічних
новоутворень, який проходить практичну
апробацію в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН
України

Співробітництво:
• Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
• Інститут ядерних досліджень НАН України
• Інститут експериментальної патології, онкології та
радіології імені Р.Є. Кавецького НАН України

• Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова

••БулавінБулавін ЛЛ..АА., ., ЧалийЧалий КК..ОО. . НейтроннаНейтронна оптикаоптика мезомасштабнихмезомасштабних рідинрідин
–– КК.: .: НауковаНаукова думкадумка, 2006. , 2006. –– 211 211 сс..
••Chalyy K.A., Bulavin L.A., Chalyi A.V. Heat capacity of liquid hChalyy K.A., Bulavin L.A., Chalyi A.V. Heat capacity of liquid helium near elium near 
critical in mesoscale planar confinement //J. of Molec.Liquids.critical in mesoscale planar confinement //J. of Molec.Liquids.--2006.2006.-- V.127, V.127, 
N1N1--3. 3. –– P.151P.151--155.155.
••БулавінБулавін ЛЛ..АА., ., ВишневськийВишневський ІІ..ММ., ., ЧехунЧехун ВВ..ФФ. . тата інін. . ДослідженняДослідження
самодифузіїсамодифузії молекулмолекул водиводи вв воднихводних суспензіяхсуспензіях плазматичнихплазматичних мембранмембран
методомметодом квазіпружньогоквазіпружнього розсіяннярозсіяння повільнихповільних нейтронівнейтронів ДоповідіДоповіді
НАННАН УкраїниУкраїни. . --2004. 2004. №№ 7, 7, -- СС. 176. 176--181. 181. 
••БулавінБулавін ЛЛ..АА., ., ЧалийЧалий ОО..ВВ., ., ЧалийЧалий КК..ОО. . ДинамічнийДинамічний скейлінгскейлінг тата ширинаширина
центральноїцентральної компонентикомпоненти спектраспектра критичноїкритичної опалесценціїопалесценції вв рідинахрідинах зз
обмеженоюобмеженою геометрієюгеометрією ЖурнЖурн. . фізфіз. . дослдосл.. .. --2005.  2005.  --ТТ. 9, . 9, №№1. 1. -- СС. 66. 66--70.70.



Співробітництво:
• Інститут біохімії ім.О.В.Паладіна НАН України
•Національний Інститут рака МОЗ України

•Aktan O.Yu., Svechnikova O.S., Nikolayenko T.Yu. The 
method of determination of material shear elasticity in 
the course of its solidification// Functional Materials.-
2007.- Vol.14, № 1.-P.146-148.
•Study of Fibrinogen Polymerization by Evaporating 
Droplet of Fibrinogen-Thrombin Solution /O. Aktan, E. 
Lugovskoi, E. Makogonenko, O. Zagorodnia, A. Britan, O. 
Korobko // Medical physics – the current status, problems, 
the way of development. High technologies. – Proc.i Intern. 
Workshop, Kyiv, 2011. - P.64-65.
•The physical mechanism of electromagnetic field 
influence to pathologic change in blood system of 
astronauts/ E.Lugovskoi, E.Makogonenko, V.Orel, O.Aktan, 
Popov S.A., T.Koshel// Мат.доп.11 Українській конференції
з космічних досліджень. – Київ, 2011
•Исследования молекулярного механизма
полимеризации фибрина методом капли, которая
испаряется /Булавин Л.А., Коробко О.В., Луговской Э.В., 
Вергун Л.Ю., Макогоненко Е.М., Вербинская Г.Н., Британ
А.В. / Зб.наук.праць “Медична фізика – сучаcний стан, 
проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”. –К.: КНУ
імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 146 – 148

СформованаСформована фібриновафібринова сіткисітки

Температура, 

ºС

Фрактальний

показник

25 2,1± 0,1

35 2,5±0,1

Початкова стадія
утворення фібринової сітки СтруктурніСтруктурні особливостіособливості формуванняформування

фібриновоїфібринової сіткисітки
вв умовахумовах штучноїштучної гіпотерміїгіпотермії

Механізми згортання крові
пов’язані із формуванням
фібринової сітки – каркасу
майбутнього тромбу.  
Фрактальний показник –
параметр, що характеризує
сітчасту структуру в процесі
формування тромбу.   

ПриПри нижчихнижчих температурахтемпературах
фібриновафібринова сіткасітка єє меншменш щільноющільною..

МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА:  :  
МОЛЕКУЛЯРНІМОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИМЕХАНІЗМИ ЗГОРТАННЯЗГОРТАННЯ КРОВІКРОВІ



На основі аналізу фізичних механізмів
взаємодії рентгенівського опромінення з
біосистемами розроблени алгоритми
томосинтезу та виконана
експериментальна їх перевірка на базі ТОВ
“НВО Телеоптик”

МЕДИЧНАМЕДИЧНА ФІЗИКАФІЗИКА:  :  
ФІЗИЧНІФІЗИЧНІ ОСНОВИОСНОВИ ТОМОСИНТЕЗУТОМОСИНТЕЗУ ЯКЯК СПОСОБУСПОСОБУ ЗНИЖЕННЯЗНИЖЕННЯ

ПРОМЕНЕВОГОПРОМЕНЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯНАВАНТАЖЕННЯ НАНА ПОЦІЄНТІВПОЦІЄНТІВ
ПРИПРИ РАДІОЛОГІЧНИХРАДІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХДОСЛІДЖЕННЯХ

Співробітництво:
ТОВ “НВО Телеоптик”

Характеристики методів діагностики

Томосинтез дозволяє отримати
переріз в площині приймача в рази
більш високою роздільною
здатністю в площині, паралельній
площині приймача, та меншою
роздільною здатністю в
перпендикулярній площині. При
цьому істотно знижується
променеве навантаження на
пацієнта.



МЕДИЧНАМЕДИЧНА РАДІАЦІЙНАРАДІАЦІЙНА ФІЗИКАФІЗИКА: : 
ДОСЛІДЖЕННЯДОСЛІДЖЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХБАКТЕРІАЛЬНИХ РЕАКЦІЙНИХРЕАКЦІЙНИХ ЦЕНТРІВЦЕНТРІВ

Розроблено й запатентовано технологію виробництва
темплатів, використання яких дозволяє керувати структурою та
фотофізичними властивостями тонких нанокомпозитних плівок органічних
напівпровідників з фулеренами. Це відбувається за допомогою створення
просторово впорядкованих плазмонних електромагнітних полів, 
генерованих наноструктурами

Додавання до таких систем бактеріальних реакційних
центрів суттєво підвищує квантовий вихід носіїв
заряду під дією іонізуючого випромінювання. У
композитах карбазолмістких полімерів, допованих
вуглецевими наноструктурами, встановлено нові
фізичні уявлення фотообумовлених процесів, що
враховують специфіку просторової невпорядкованості
матеріалів

Зображення
сконструйованого на
кафедрі золотого

темплату, одержане
за допомогою

скануючого атомно-
силового мікроскопу Бактеріальний реакційний

центр
•Барабаш М.Ю., Заболотний М.А., таінш. Формування наноструктур темплати синтезом. – К: ТЦ
НАНУ, 2010. - 232с.
•Физические процессы в термопластических темплатах /Заболотный М.А., БарабашМ.Ю., 
Дмитренко О.П., Кулиш Н.П.// Полимерный журнал. – 2011. – Т.33, №4. –С. 361 – 369. 
•Формування поверхневих періодичних наноструктур темплатним методом /Гринько Д.О., 
Заболотний М.А., Куницька Л.Ю.та інш // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології -2009.- Т. 7, 
№ 1.- С. 1001—1009.
•Нелинейные оптические свойства нанокомпозитов ПВК-C60, /Заболотный М.А., Дмитренко О.П., 
Кулиш Н.П., Довбешко Г.И., та інш,// Физ. тверд.тела - 2010,-Т.52, №4. –С. 826 - 830.
•Спектральна залежність квантового виходу фотогенерації в аморфних молекулярних
напівпровідниках (АМН) /Заболотний М.А., Куліш М.П., Харкянен В.М., Дмитренко О.П. та інш. // 
Фізика і хімія твердого тіла – 2009.-Т.10, №2. –С.258 – 265.
•Заболотний М.А., Барабаш Ю.М.,Гринько Д.И., ., Барабаш.МЮ, Кулиш Н.П., Прилуцький Ю.І., 
Електрогафічний метод створення двовимірної надгратки з упорядкованих нанокластерів на
поверхні фотопровідного шару, патент №55127, від 10.12.2010.
•Заболотний М.А., Мартинчук Е.Л..,Гринько Д.И., ., Барабаш.М Ю, Кулиш Н.П., Дмитренко О.П., 
Буско Т.О.., Спосіб створення двовимірно надграти з на поверхні фотопровідного
термопластичного шару, патент №58732, від 26.04.2011.
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•Інститут фізики поверхні НАН України
•Московський Державний університет ім. 
М.В.Ломоносова (Москва, Росія)
•Інститут біофізики РАН (Пущино, Росія)



• розроблено чисельні методи аналізу керування
діапазоном конформаційних змін полімерних
органічних і біомолекул за допомогою радіаційної та
домішкової модифікації;

• створено методи реалізації заданого конформаційного
стану фоточутливих органічних та біомолекул;

• визначено деякі особливості фізичних механізмів
впливу домішок вуглецевих наноструктур на лікувальні
та біофізичні властивості деяких онколіків
алкалоїдного, полісахарідного та стильбенового рядів з
метою розробки методів модифікації їх медичних
властивостей;

• запропоновано темплатні методи керування фізичними
параметрами лікувальних препаратів і відповідної
модифікації їх медичних характеристик

МЕДИЧНАМЕДИЧНА РАДІАЦІЙНАРАДІАЦІЙНА ФІЗИКАФІЗИКА: : 
СТВОРЕННЯСТВОРЕННЯ НОВИХНОВИХ ТАТА МОДИФІКАЦІЯМОДИФІКАЦІЯ ІСНУЮЧИХІСНУЮЧИХ

ПРОТИПУХЛИННИХПРОТИПУХЛИННИХ ЛІКУВАЛЬНИХЛІКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВЗАСОБІВ

Молекула онкопрепарату
оксирезвератрол

M. A. Zabolotnyy, Yu. M. Barabash, O. P. . Dmytrenko, M. P. 
Kulysh, Eh. L. Marttynchuk, A. I.Kostyna, and Yu. Yu. Sidelnikova, 
Radiation-Induced Dynamics of Conformational State of NADH 
Molecules in Subsurface Layers of Water Distillate, Nanosystems,
Nanomaterials, Nanotechnologies, 2010, Vol.8, №4, 713 -726.
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МЕДИЧНАМЕДИЧНА РАДІАЦІЙНАРАДІАЦІЙНА ФІЗИКАФІЗИКА: : 
РОЗРОБКАРОЗРОБКА МЕТОДІВМЕТОДІВ МОДИФІКАЦІЇМОДИФІКАЦІЇ ТАТА ЗМІНИЗМІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

ПРОТИПУХЛИННОЇПРОТИПУХЛИННОЇ АКТИВНОСТІАКТИВНОСТІ КОНІУМУКОНІУМУ ПРИПРИ ВИКОРИСТАННІВИКОРИСТАННІ
ВУГЛЕЦЕВИХВУГЛЕЦЕВИХ ІІ МЕТАЛЕВИХМЕТАЛЕВИХ НАНОЧАСТИНОКНАНОЧАСТИНОК ТАТА РАДІАЦІЙНОГОРАДІАЦІЙНОГО

ОПРОМІНЕННЯОПРОМІНЕННЯ
•розробка шляхів стабілізації
прооксидантних властивостей
оксирезвератролу для
забезпечення його здатності
інгібувати пухлинний процес
за рахунок (прямого чи
опосередкованого через
регуляцію функціональної
активності макрофагів) 
потенціювання метаболічного
стресу в пухлинних клітинах, 
• створення моделі взаємодії
молекули онколіків з
клітинною злоякісної пухлини
з метою вибору оптимального
конформаційного стану
молекули ліків та оточуючого
середовища.

N

N

Алкалоїд
γ-коніций, що

входить до складу
онкопрепарату

“Коніум” у різних
конформаційних

станах
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• Гринько Д.О., Заболотний М.А., Барабаш Ю.М., Харкянен В.М., 
Дмитренко О.П., Куліш М.П. // Газофазний спосіб виготовлення
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