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ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НА МАГНІТНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНІТОЧУТЛИВОГО ПРОТИПУХЛИННОГО 

НАНОКОМПЛЕКСУ 
  

У статті описано отримані данні щодо високої позитивної кореляції значення площі петлі гістерезису та 
значень вібраційного впливу на магніточутливий нанокомплекс на основі оксиду Fe3O4 та магнітного моменту 
насичення із характеристикою вібраційного впливу для суміші оксиду Fe3O4 з протипухлинним препаратом 
доксорубіцином. Також визначено високу негативну кореляцію значення вібраційного впливу із магнітним 
моментом насичення магніточутливого нанокомплекса оксиду Fe3O4 та із значенням коерцитивної сили суміші 
оксиду Fe3O4 та доксорубіцину. За допомогою експериментальних досліджень підтверджено гіпотезу вищої 
протипухлинної ефективності в порівнянні із дією офіцінального доксорубіцину або магніточутливого 
нанокомплекса без електромагнітного опромінення. 
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Стрімкий розвиток нанотехнології, який 

щоденно збагачується завдяки розширенню 

фундаментальних досліджень, відкриває 

перспективу застосування новітніх методів для 

якісно нового рівня терапії онкологічних захво-

рювань. Проблеми створення нових протипух-

линних препаратів а також методів їх застосу-

вання в процесі тераностики є найбільш акту-

альними в сучасній онкології. Відсутність вибір-

ковості дії відомих препаратів, а також висока за-

гальна токсичність обумовлює як подальший по-

шук нових сполук, так і удосконалення лікар-

ських форм існуючих засобів з метою підвищен-

ня їх селективності та безпечності. Сучасні 

нанотехнології дозволять вирішити не ли-ше це 

завдання, але й досягти багатовекторності в 

механізмі протипухлинної дії нанокомплексу [1].  

Дослідники, що залучені до розробки та 

удосконалення методів онкотерапії, дійшли 

висновку що саме таргетна доставка лікарських 

агентів є фундаментальною частиною у розроб-

ці нових препаратів. Враховуючи здобутки на-

нотехнології та відомості щодо застосування 

новітніх лікувальних комплексів в останніх 

дослідженнях, одним із шляхів вирішення пост-

авлених завдань є використання комплексної 

дії наночастинок оксиду заліза та протипухлин-

них препаратів [2]. Завдяки своїм магнітним 

властивостям та токсичності для деяких клітин 

ракових пухлин вони можуть стати інструмен-

том як для візуалізації, так і для лікування 

онкологічних захворювань. 

 Магніто-механо-хімічний реактор призна-

чений для електромагнітного опромінення та 

одночасної механо-хімічної активації комп-

лекса мікро- та наночастинок та протипухлин-

ного препарату доксорубіцину. На рис. 1 

наведена його структурна схема [3]. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема ММХР: 1 – високочастотний генератор, (1-1 – генератор 

імпульсу, 1-2 – підсилювач потужності, 1-3 – блок живлення, 1-4 – інтерфейс, 1-5 – пульт 

керування); 2 – механо-хімічний реактор, (2-1 – аплікатор, 2-2 – камера з магнітними мікро- та 

наночастинками та ДР, 2-3 та 2-4 – постійні магніти, 2-5 – вузол прецизійного керування, 2-6 – 

електронно-механічний генератор, 2-7 – блок керування, 2-8 – таймер, 2-9 – блок живлення, 2-10 

– пульт керування); 3 – частотомір Ч3-54 (3-1 – панель індикації, 3-2 – пульт керування) 
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В ході виконання роботи було синтезовано 

та використано в подальших дослідженнях 

магніточутливий нанокомплекс з 

наночастинками Fe3O4 та доксорубіцином.  

Наночастинки Fe3O4, діаметром 20 – 40 нм, 

отримані з застосуванням технології електронно–

променевого випаровування та конденсації в ва-

куумі неорганічних матеріалів [4] виготовленні 

на замовлення в Інституті електрозварювання ім. 

Є.О. Патона НАН України. Протипухлинний 

препарат доксорубіцин (Пфайзер, Італія) – анти-

біотик антрациклінового ряду. Протипухлинна 

фармакологічна дія викликана подавленням син-

тезу ДНК та РНК: інтеркалює в подвійну спіраль 

ДНК між парами азотистих основ та викликає 

розщеплення ДНК внаслідок утворення вільних 

радикалів. Крім цього, протипухлинна дія 

викликана зміною клітин-них функцій в 

результаті зв’язування з ліпідами клітинних 

мембран та взаємодією з топоізомеразою II.  

Зважаючи на те, що магніточутливий нано-

комплекс містить наночастинки Fe3O4, який є 

феромагнетиком, та протипухлинний препарат 

доксорубіцин, що є діамагнетиком, то 

піддаючись впливу зовнішнього постійного 

магнітного поля, відбувається явище електрон-

ного парамагнітного резонансу та має місце 

однонапарвлена орієнтація спінів електронів 

речовини. Важливим є вивчення магнітних ха-

рактеристик магніточутливого нанокомплексу 

та його залежності від вібраційних параметрів 

впливу на нанокомплекс [5]. 

Аналізуючи вищенаведені параметри віб-

рації магніто-механо-хімічного реактора та 

проведені раніше технічні, технологічні та біо-

логічні дослідження магніто-механо-хімічно 

синтезованого нанокомплекса на різних моде-

лях в дослідах in vitro та in vivo [3], були обрані 

наступні дискретні значення параметрів віб-

рації: 15, 20, 25, 30 та 35 Гц. Контрольні зразки 

досліджувались без вібраційного впливу. 

Для дослідження магнітних характеристик 

використовувались зразки  на основі лише 

опромінених наночастинок оксиду Fe3O4 без 

механічної обробки або магніто-механо-хіміч-

но активногоFe3O4, синтезованого при різних 

частотах механічних коливань. Аналіз наведе-

них на рис.2 даних проводився за допомогою 

критерію Пірсона в середовищі Microsoft Excel 

2016.  

 
Рисунок 2 – Магнітні характеристики зразків Fe3O4 

 

На рис.3 наведено петлі гістерезису до 

зразків магніто-механо-хімічно активованого 

Fe3O4. Візуальний аналіз свідчить про те, що 

досліджені нами зразки відносяться до м’яких 

феромагнетиків у зв’язку з невеликою їх 

коерцитивною силою. Проаналізувавши вище 

наведені данні слід відмітити наступне: для 

магнітного моменту насичення 

прослідковується висока негативна кореляція із 

значенням вібраційного впливу на 

магніточутливий нанокомплекс, тобто із збіль-

шенням значення частоти механічних коливань 

робочої камери магніто-механо-хімічного реак-

тора магнітний момент насичення наноком-

плекса зменшується (коефіцієнт r-Пірсона ста-

новить -0,62893). В свою чергу, площа петлі гі-

стерезису має високу позитивну кореляцію із 

значенням вібраційного впливу (коефіцієнт r-

Пірсона становить +0,797885). Це свідчить про 

лінійну залежність між ними.
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Рисунок 3 – Петлі гістерезису зразків Fe3O4 

 

Що стосується значення коерцитивної сили 

нанокомплекса, то тут відсутня позитивна 

кореляція із значенням вібраційного впливу 

(коефіцієнт r-Пірсона ста-новить +0,041454). 

Як зазначено вище, це характеризує 

нанокомплекс як м’який феромагнетик. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ НА МАГНИТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО НАНОКОМПЛЕКСА 

В статье описано полученные данные по высокой положительной корреляции значения площади петли 

гистерезиса и значений вибрационного воздействия на магниточувствителый нанокомплекс на основе оксида 

Fe3O4 и магнитного момента насыщения с характеристикой вибрационного воздействия для смеси оксида Fe3O4 

с противоопухолевым препаратом доксорубицином. Также определена высокая отрицательная корреляция 

значения вибрационного воздействия с магнитным моментом насыщения магниточувствительного 

нанокомплекс оксида Fe3O4 и со значением коэрцитивной силы смеси оксида Fe3O4 и доксорубицина. С помощью 

экспериментальных исследований подтверждена гипотеза высшей противоопухолевой эффективности по 

сравнению с действием официнального доксорубицина или магниточувствительного нанокомплекса без 

электромагнитного облучения. 
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Shevchuk A. 

INFLUENCE OF REGULATION OF VIBRATION PARAMETERS ON MAGNETIC CHARACTERISTICS OF 

MAGNETIC-SENSITIVE ANTI-TUMOR NANO COMPLEX 

The article describes the obtained data on the high positive correlation of the value of the hysteresis loop area and the 

values of the vibration effect on the magnetosensitive nanocomplex on the basis of Fe3O4 oxide and the magnetic 

saturation moment with the vibration response characteristic for the mixture of Fe3O4 oxide with the antitumor drug 

doxorubicin. Also, a high negative correlation of the value of the vibrational action with the magnetic moment of 

saturation of the magnetically sensitive nanocomplex of Fe3O4 oxide and the value of the coercive force of the oxide 

mixture of Fe3O4 and doxorubicin was determined. With the help of experimental studies, the hypothesis of higher 

antitumor efficacy in comparison with the action of officinal doxorubicin or a magnetosensitive nanocomplex without 

electromagnetic irradiation has been confirmed. 

Key words: doxorubicin, electromagnetic irradiation, magnetosensitive nanocomplex, magneto-mechanical-chemical 

reactor, magneto-mechanical-chemical synthesis, nanoparticles. 


