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ЛЛюдство за свою історію пе-
режило багато хвилюючих 
наукових відкриттів у різ-

них галузях народного госпо-
дарства, в тому числі в медици-
ні і фармакології. Що стосується 
останньої, то слід відмітити такі досяг-
нення:

1. Засоби для наркозу, що дозволи-
ло проводити операції без болю.

2. Протимікробні (антисептики, 
сульфаніламіди, антибіотики, 
протитуберкульозні) препарати 
дозволили врятувати життя мі-
льярдів людей.

3. Серцево-судинні препарати (бета-
блокатори, антагоністи кальцію, 
блокатори ангіотензинперетво-
рюючого ферменту, протискле-
ротичні засоби, антикоагулянти) 
сприяли значному зниженню 
кількості ускладнень при захво-
рюваннях серця і судин та покра-
щанню якості життя хворих. 

4. Ендокринні препарати (інсулін, 
тироксин) здатні забезпечити 
життя і працездатність хворих 
на діабет і мікседему.

Таких прикладів, що свідчать про 
досягнення сучасної фармакології, 
можна навести багато. 

Від початку ХХІ століття слова з 
приставкою «нано» (від грецького 
nanos – карлик, гномик) стали майже 
звичними у лексиконі людей різних 
спеціальностей. Сьогодні слова нано-
технології, нанобіотехнології, наночас-
тинки, наноматеріали, наномедицина, 
нанопрепарати, нанофармакологія, на-
нотоксикологія і, навіть, наносвіт, на-
нонаука стали вживати спеціалісти різ-
них професій [1, 3, 25, 35].

Природно, виникає запитання: «З 
чого розпочалась ера нанонауки?» В 
цьому аспекті слід розглянути життя і 
наукову діяльність видатного амери-
канського фізика-теоретика ХХ сто-
ліття, лауреата Нобелівської премії за 

1963 рік за створення вчення кванто-
вої електродинаміки Річарда Філліпса 
Фейнмана (1918–1988). Фізики ХХ сто-
ліття вважали американського вченого 
Р.Ф. Фейнмана і російського – Л.Д. Лан-
дау вченими фізиками-універсалами [4, 
16, 19]. В чому полягає універсалізм 
Р.Ф. Фейнмана? 

Р.Ф. Фейнман народився 11 травня 
1918 року в Манхеттені, виріс у Фар-
Рокуей (штат Нью-Йорк). Його батько 
Мелвін Фейнман народився 1890 року. 
Він був сином Ганни і Якоба Фейнманів, 
які жили в Мінську і у 1895 році емі-
грували до Америки. Дідусь матері Рі-
чарда в період з 1860-х по 1870-і роки 
займався антидержавною діяльністю, 
за що був заарештований і засуджений 
до страти, проте зумів втекти з тюрми 

та перебратися до Америки. 
Батьки Люсіль Філліпс, матері 
Річарда, переїхали до США слі-
дом за батьком, коли були ще 
дітьми. В Америці той відкрив 
часову майстерню, де працю-

вала також його дочка Джоанна. 
Дідусь Річарда по батьківській лі-

нії Генрі Філліпс народився в Польщі, 
в ранньому дитинстві втратив батьків, 
жив деякий час у сирітському притулку 
в Англії, звідки поїхав до Америки. Мати 
Річарда Люсіль народилась у 1895 році, 
отримала гарну освіту, закінчивши ін-
ститут етики і культури (цей інститут 
закінчив також Роберт Оппенгеймер). 
Коли їй виповнилося 18 років, вона по-
знайомилася з Мелвіном Фейнманом, 
батьком Річарда. 

Батьки Річарда Мелвіл і Люсіль з 
дитячих років відмітили здібності сина 
до науки, особливо до фізики, матема-
тики і техніки. Ще під час навчання у 
середній школі Річард прославився як 
учень, який легко розв’язував задачі 
з геометрії, алгебри і фізики не тільки 
своїм однокласникам, а й учням стар-
ших класів, навчився ремонтувати де-
текторні радіоприймачі. Вже в цьому 
віці Р.Ф. Фейнман проявляв великий 
інтерес до науки, зокрема, до матема-
тики і фізики. Слід відмітити, що Річард 
не тільки був відмінником у навчанні, а 
ще й відвідував гурток танців, де нав-
чився добре танцювати, чудово грав 
на музичних інструментах, і навіть ви-
ступав у концертах. Отримавши найви-
щий бал за навчання у гімназії, Річард у 
1935 році вступає до Масачусетського 
технологічного інституту (МТІ). Спо-
чатку першокурсник Р.Ф. Фейнман ін-
тенсивно вивчав математику, проте 
пізніше захопився фізикою і квантовою 
механікою. Вже під час навчання в МТІ 
викладачі вважали студента Фейнмана 
видатною особистістю. Тому після за-
кінчення вузу його в 1939 році було за-
раховано до аспірантури з одночасним 
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виконанням обов’язків наукового асис-
тента кафедри, що дало можливість 
активніше працювати над виконанням 
дисертації, а також отримувати додат-
кову фінансову підтримку. 

Роботу над дисертацією було призу-
пинено, коли Р.Ф. Фейнмана запросили 
вирішувати складні проблеми, пов’язані 
з відомим Манхеттенським проектом зі 
створення атомної бомби. Після завер-
шення цієї роботи Р.Ф. Фейнман захистив 
дисертацію і почав працювати над вирі-
шенням проблем квантової електроди-
наміки. За ці дослідження Р.Ф. Фейнман 
спільно з С. Томоната і Ю. Зінгером у 
1965 році отримали Нобелівську премію 
з фізики. Крім досліджень у галузі кван-
тової електродинаміки, теорії слабких 
взаємодій, математичного апарата те-
орії взаємоперетворень елементарних 
частинок (діаграми Фейнмана), кван-
тових вихрових взаємодій у надтекучо-
му гелії та інших теоретичних аспектів 
фізики Р.Ф. Фейнман зацікавився робо-
тами з молекулярної біології, структури 
ДНК, що переносить генетичну інфор-
мацію. Протягом 1959–1960 років він 
проводив дослідження з молекулярної 
біології спільно з М. Дельбрюком (лау-
реат Нобелівської премії за 1969 рік із 
фізіології та медицини за відкриття ме-
ханізмів реплікації і генетичної структу-
ри вірусів) та М. Мезельсоном, а також 
читав лекції з біології, математики і ста-
тистики в Калтесі. 

У грудні 1959 року на щорічному за-
сіданні Американського фізичного това-
риства зробив доповідь-лекцію: «Внизу 
багато місця: запрошення увійти в нову 
галузь фізики» (There is plenty of room 
at the bottom: an invitation to enter a 
new field of physics), яка сьогодні вва-
жається першою прямою вказівкою на 
необхідність розпочинати наукові до-
слідження в масштабі атомів і молекул. 
Пізніше японським ученим Норіо Тані-
гучі це було названо нанотехнологіями 
[15]. Під час лекції Р.Ф. Фейнман запро-
понував за свій рахунок видати дві пре-
мії по 1000 доларів за вирішення двох 
завдань. Перше – сконструювати пра-
цюючий електродвигун, який би розміс-
тився в кубі зі стороною 1/64 дюйма. Вже 
в листопаді 1960 року місцевий інженер 

У. Маклеллан прийшов до Р.Ф. Фейнма-
на з ящиком, в якому був такий елек-
тродвигун. Другу премію мала отримати 
людина, яка розмістить 24 томи Британ-
ської енциклопедії на голівці шпильки: 
зменшення у 25000 разів від стандарт-
ного розміру літери. Цю премію отримав 
у 1985 році Т. Ньюман – аспірант Стен-
фордського університету, який записав 
першу сторінку книги Ч. Діккенса «По-
вість про два міста» в тому масштабі, 
який «замовив» Фейнман. Десять років 
потому вчені Лос-Аламоської лаборато-
рії розробили технологію запису книг на 
носіях, з яких можна читати і передава-
ти на відстань. Те, що у 1959 році вва-
жалось далекою фантазією, за 35 років 
стало реальністю.

Хоча науковці світу багато разів ци-
тували цю доповідь-лекцію, реальні на-
нотехнології почали впроваджуватися в 
зарубіжних країнах наприкінці 80-х ро-
ків ХХ століття. Сприяла цьому книга 
співробітника МТІ Е. Дрекслера «Маши-
ни творення: прихід ери нанотехноло-
гій», видана в Бостоні 1986 року. В цій 
книжці автор розвинув ідеї Фейнмана 
та вказав на реальне впровадження на-
нотехнологій у промисловість [1].

Проте нанотехнології того часу ви-
магали затрат значної кількості енер-
гії з малим виходом продукції. Суттє-
во сприяло практичній реалізації ідей 
Р.Ф. Фейнмана створення електро-
ніки і обчислювальної техніки. Тоб-
то з’явилась можливість максимально 
зменшити розміри деяких елементів до 
атомно-молекулярних, на що звертав 
увагу у своїй доповіді-лекції Р.Ф. Фейн-
ман. Він також стверджував, що можна 
отримати значно кращі результати за 
наявності відповідної апаратури, зо-
крема, мікроскопів. Відомо, що перший 
електронний мікроскоп було розробле-
но у 1931 році М. Кноль і Е. Руска. Він 
дозволяв значно поліпшити можливості 
вивчення мікророзмірів у техніці, біо-
логії та медицині. Проте, такий прилад 
не задовольняв дослідників, які вивча-
ли наночастинки. Тому значним досяг-
ненням в цьому напрямі була розробка 
фірмою Carl Zeiss нового електронного 
мікроскопа LIBRA 200FE, що дозволяв 
досліджувати частинки < 0,14 нм. У 

2005 році фірма Carl Zeiss повідоми-
ла про розробку трансмісивного елек-
тронного мікроскопа ультрависокого 
розрішення (UHRTEM). Прилад може 
аналізувати субангстремні розрішення 
0,08 нм, і навіть 0,07 нм [1]. 

Ще у 1959 році Р.Ф. Фейнман у своїй 
доповіді-лекції стверджував: «Які най-
важливіші і фундаментальні проблеми 
сьогоденної біології? Це такі питання: 
яка послідовність основ у ДНК; що, 
власне, відбувається при мутації; як 
співвідноситься послідовність основ у 
ДНК з послідовністю амінокислот у син-
тезованому білку; що являє структура 
РНК, чи є вона одинарним чи подвійним 
ланцюгом; яка послідовність основ у 
РНК і ДНК; яка структура мікросом; як 
здійснюється синтез білка; куди пере-
міщується РНК, де вона розміщена; як 
надходять амінокислоти; щодо фотосин-
тезу: де знаходиться хлорофіл, яка його 
структура, де розташовані каротиноїди, 
що беруть участь у цьому процесі, який 
механізм перетворення світла на хімічну 
енергію? Відповісти на більшість таких 
фундаментальних запитань досить про-
сто: слід лише подивитись! І ви побачи-
те послідовність основ у ДНК, структуру 
мікросом. На жаль, сучасні мікроскопи 
не дають таких можливостей. Тож скон-
струюйте мікроскоп у 100 разів доскона-
ліший, і багато проблем у біології будуть 
виглядати значно простіше» [15]. 

Дійсно, необхідно не тільки бути ге-
ніальною людиною, а й мати сміливість 
та мужність, щоб передбачити розвиток 
вчення про наносвіт не тільки у фізи-
ці, електроніці, промисловості, а ще й у 
біології, фізіології, медицині. 

Це був перший поштовх, який ви-
явився надзвичайно плідним. На по-
чатку 80-х років ХХ століття скануюча 
зондова мікроскопія досягла атомного 
рівня, що дозволило не тільки маніпу-
лювати окремими атомами, а й збирати 
конструкції шляхом додавання атом за 
атомом. Наприкінці минулого століт-
тя було сконструйовано електронний 
мікроскоп, який дав змогу побачити 
практично окремі атоми. Перші при-
лади для досліджень на нанорівні були 
розроблені в швейцарських лаборато-
ріях IBM: у 1982 році створено растро-



www.health-medix.com

№2 (58) / 2009 р.

88

вий тунельний мікроскоп, а в 1986-му – 
атомний силовий мікроскоп.

Англійський біофізик і генетик Френ-
сис Крик, американський біохімік Джейн 
Уотсон і англійський біофізик Моріс Уїл-
кінс ще тільки розпочинали досліджен-
ня зі встановлення структури ДНК, а 
Р.Ф. Фейнман уже в 1959 році передба-
чив можливість такого відкриття. За три 
роки, у 1962-му Нобелівський комітет «за 
відкриття молекулярної структури нукле-
їнових кислот та їх значення в передачі 
інформації у живій матерії» (відомої у на-
уковій літературі як «подвійна спіраль») 
присудив цим вченим Нобелівську пре-
мію з фізіології і медицини [5, 7]. 

Доповідь-лекція Р.Ф. Фейнмана 
спри яла тому, що розпочались інтенсив-
ні дослідження з молекулярної біології, 
квантової хімії, генетики. Нобелівські 
премії отримують у 1964 році англій-
ський вчений Д.К. Ходжкін «за визна-
чення за допомогою рентгенівських 
променів структури біологічно активних 
речовин», у 1972 році американський 
вчений К.Б. Анфінсен – «за роботи по 
дослідженню рибонуклеази, особливо 
зв’язку між амінокислотною послідов-
ністю і біологічно активною конформаці-
єю», у 1980 році американський вчений 
П. Берг – «за фундаментальні роботи з 
біохімії нуклеїнових кислот, особливо ре-
комбінантної ДНК», у 1989-му – канад-
ський вчений С. Олтмен і американський 
вчений Т.Р. Чек – «за відкриття каталі-
тичних властивостей РНК», у 1993-му 
канадський вчений М. Сміт – «за фун-
даментальні дослідження направленого 
мутагенезу, що ґрунтується на олігону-
клеотидах, та його впливу на розвиток 
вчення про білок» та інші [5, 7, 17]. 

На сьогодні наноматеріалами є: 
фулерени, фулерити, ліпосоми, нано-
плівки, нанотрубки, нанокомпозити, 
нанокристали, нанодротинки, нано-
порошки, нанороботи, нанокапсули, 
біосенсори, аналізатори, нанопристрої, 
нанобіоматеріали, наноструктурні ріди-
ни (колоїди, гелі, полімери) та інші [3, 
6, 12, 18, 23, 31, 32, 34].

Слід відмітити, що українські вчені 
під керівництвом академіків Б.Є. Патона 
і Б.О. Мовчана вже у 60-х роках ХХ сто-
ліття розробили електронно-променеву 

технологію отримання сплавів металів 
нанорозмірів, які застосовували в авіа-
будуванні, космічній техніці, військовій 
промисловості, вони запатентували свої 
винаходи в різних зарубіжних країнах 
(автор статті читав публікації американ-
ських вчених про ці технології) [9, 10]. 
Проте, на жаль, їх розробки не було на-
звано нанотехнологією. Ця технологія 
є високорентабельною і може застосо-
вуватися в біології, медицині, фармації. 
Тому за сприяння директора Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона ака-
деміка Б.Є. Патона і академіка Б.О. Мов-
чана, а також ректора Національного 
медичного університету ім. О.О. Бого-
мольця члена-кореспондента АМН Укра-
їни В.Ф. Москаленка цими колективами 
створена спільна лабораторія з розроб-
ки нових нанопрепаратів. 

Інститутом хімії поверхні 
ім. О.О. Чуйка НАН України (дирек-
тор – член-кореспондент НАН України 
М.Г. Картель) спільно з вітчизняними 
науково-медичними закладами роз-
роблено, досліджено та впроваджено 
в медичну практику новий препарат 
сорбційно-детоксикаційної дії «Силікс» 
на основі нанокремнезему [2]. Його 
основу становить високодисперсний 
кремнезем (діоксид кремнію, SiO2) у 
вигляді сферичних непористих аморф-
них частинок розміром ~ 10 нм. На-
нодисперсний аморфний кремнезем є 
субстанцією для одержання ентеро- та 
аплікаційних сорбентів. На кафедрі 
фармакології та клінічної фармаколо-
гії Національного медичного універ-
ситету ім. О.О. Богомольця спільно з 
Інститутом хімії поверхні НАН України 
ім. О.О. Чуйка ведуться дослідження з 
розробки нових лікарських препаратів 
на основі нанодисперсного кремнезему. 
Зокрема, встановлено, що суспензія ви-
сокодисперсного кремнезему зменшує 
токсичність сполук різної хімічної струк-
тури та механізму токсичної дії: натрію 
фторид і натрію нітрит, а також проти-
туберкульозних препаратів: ізоніазиду, 
піразинаміду, етамбутолу [11, 18].

В інших науково-дослідних устано-
вах України також проводяться дослід-
ження нанотехнологій, наномедицини 
та нанофармакології. У Національній 

академії наук такі роботи виконуються в 
Інституті металофізики ім. Г.В. Курдю-
мова (директор – академік А.П. Шпак), 
Інституті експериментальної патології, 
екології і радіобіології ім. Р.Є. Кавець-
кого (директор – академік В.Ф. Чехун), 
науково-технічному комплексі «Інсти-
тут монокристалів» (директор – акаде-
мік В.П. Семиноженко) та інших.

В інститутах АМН України вико-
нуються роботи з наномедицини і 
нанофармакології. В Інституті фар-
макології і токсикології (директор – про-
фесор Т.А. Бухтіарова) встановлено, що 
наночастинки ліпосоми є безпечним, 
зручним та ефективним носієм для лі-
карських засобів. Основним компонен-
том препарату є нанокапсули фосфати-
дилхоліну, що є природним компонентом 
біомембран [13]. Ліпосоми біосумісні, не 
викликають алергічних, пірогенних, іму-
нолоігчних реакцій, полегшують проник-
нення лікарських препаратів всередину 
клітини [23, 33]. Першим вітчизняним 
препаратом з ліпосомами є Ліпін – спіль-
на розробка Інституту фармакології і 
токсикології АМН України та харківсько-
го фармацевтичного підприємства «Біо-
лік». Препарат проявляє антигіпоксичну 
дію, інгібує процеси перекисного окис-
лення ліпідів, підвищує неспецифічний 
імунітет. При комбінованому застосуван-
ні сприяє кращому проникненню актив-
них компонентів медикаментів в уражену 
патологічним процесом клітину [8, 13]. 

Проводяться цікаві дослідження 
з гігієнічних і токсикологічних про-
блем продуктів нанотехнологій в Ін-
ституті медицини праці АМН України 
(директор – академік Ю.І. Кундієв). В 
Інституті епідеміології та інфекційних 
захворювань імені Л.В. Громашевсько-
го (директор – професор В.Ф. Марієв-
ський) досліджуються протимікробні 
властивості нових наноматеріалів.

При введенні лікарських засобів у 
ліпосоми забезпечується безпосередній 
транспорт до органів і тканин та про-
лонгація дії, а також зменшується ток-
сичність лікарських засобів. В Інституті 
експериментальної патології, екології і 
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького встанов-
лено, що при введенні антраглікозидно-
го антибіотика доксорубіцину у ліпосоми 
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зменшується його токсичність і підвищу-
ється специфічна активність [2].

Отже, можна зробити висновок, 
що нанотехнології та наноматеріали 
широко впроваджуються в різні галузі 
народного господарства. Цей принци-
пово новий напрям вимагає надзви-
чайного пильного вивчення не тільки 
щодо позитивної дії, а й можливого 
негативного впливу нанотехнологій та 
їх продуктів на організм людини та зо-
внішнє середовище. В процесі реакції 
з тканинами організму такі об’єкти мо-
жуть поводитися по-різному, залежно 
від морфологічних і функціональних 
властивостей органів та від впливу зо-
внішнього середовища, перебування у 
воді або ґрунті. Умови навколишнього 
середовища, такі як температура, рН, 
ультрафіолетове випромінювання, мо-
дифікують властивості КНТ. Виникає 
запитання: чи можливо передбачити і 
проконтролювати не тільки лікувальні, 
а й токсичні ефекти продуктів нанотех-
нологій на довколишнє середовище та 
на організм людини? 

Це питання ще потребує всебічно-
го вивчення технологами, медиками, 
гігієністами, фармакологами, токсико-
логами для вирішення технологічних, 
лікувальних і токсикологічних проблем 
продуктів нанотехнологій [18, 22, 25, 
28–30]. Виникають етичні аспекти роз-
робки, вивчення і застосування продук-
тів нанотехнологій [20, 21, 27]. Одним 
із важливих аспектів нанотехнологій є 
розробка принципово нових медика-
ментів для лікування різних захворю-
вань не тільки з вивченням їхніх ліку-
вальних властивостей, а й детальним 
дослідженням токсикології таких пре-
паратів. Це має важливе медичне і со-
ціальне значення [10, 14, 24, 26, 31].

Французький мислитель, історик Га-
брієль Маблі (1709–1785) стверджував: 
«Найбільш суттєве і найбільш благо-
родне з усього притаманного нам – це 
розум». Людство вже вирішувало бага-
то глобальних питань. Слід погодитися 
з думкою Маблі, що природний розум 
людини зможе позитивно застосову-
вати з оптимальною користю здобутки 
нанотехнологій.
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