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rз виконання наукових дослижень i розробок
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Пiдстава для реалiзацii Проекту з виконання 
"ur*ou"* оо*о"*"о" i розробок феестрацiйниЙномер та назва Проекту) 2020.0110516 "Створення фпуоресцентних дiагнЬстичних Йатерiалiв для

гiбридизаЦiйниХ ана_шiзiв та дослiджень. методом полiмеразноi лаIIцюговоi реакцii',

рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiъи щодо визначення переможця
конкурсу НФДУ "Наука для безпеки людини та суспiльстваll
IIротокол вiд < 1 6- 1 7D вересня 2020 року М21 .

1. зАгАльнА IнФормАцIя про про€кт

Тривалiсть виконання Проекту
Початок -29.|0.2020;
Закiнчення - 2021 piK.

Загальна BapTicTb Проекту, грн. __ 9 590.0 тис. грн

BapTicTb Проекту по роках, гl]н.:
1-й piK 3 000.0 тис. грн.
2-й piK б 590.0 тис. грн.

2. IНФОРМАЦIЯ ПРО ВИКОlНАВЦIВ ПРО€КТУ

до виконання ПроектУ буде ЗOJI}ЧеН,о 12 виконавцiв, з них:
доктори наук Q ;

кандидати наук 7 ;

iншi працiвники 5



3. IНФОРМАЦIЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА
суБвиконАвця(Iв) про€кт у

тА оргАнIзАцIю(i)

просlст виконувався сумiсними зусиллями двох установ: [ерrкавною науковою установоюкНауково-технологiчний комплек(] кIнститут монокристалiв> нАну> (грантоотримувач) та
Iнститутом молекулярноi бiологii i генетики НАн Украiни (субвиконавець).

4. опис про€кту

4.1. Мета Проскry(до 200 знакiв)
Обрання найбiльш перспективних барвникiв-iнтеркаляторiв для поl{аJIьшоi функцiоналiзацii та
покращення ix властивостей i олержання мономер}Iих барвникiв_iнтеркаляторiв, якi будуть
придатнi для синтезу димер}Iих барвникiв.

4.2. OcHoBHi завдання Проскry (до 40О знакiв)
Jiiтературний i патентний пошук сполук, потенцiйно придатних як барвники-iнтеркалятори, та
МеТОДiВ iХ ОДеРЖаННЯ. ОТРИМаlrня флуоресцентних барвникiв Дu""* nnu.i", u iunorr,
реакцiйноздатних мономерних барrrникiв-iнтеркаляторiв, Вивчетtня ik спектраJIьних та
фотофiзичних властивостей у водн-их розчинах, органiчних розчинниках та при взасЙодii з [НК.визначення кореляцiй спектральних та фотофiзичних властивостей барвникiв з Ь< молекулярнок)
бу/{овою.

4.3. /{етальний змiст Проекry:

- Сучасний стан проблеми (до 400 знакiв).
На даний час в YKpaiHi вiдсутнi флуоресцентнi барвники власного виробництва, придатнi для
детекцiт результатiв Плр. Розробка власноi дiагнос,rичноi бази на rэсновi вiтчизняних TecTiB tl
актуальною проблемою сьогодення, KpiM того, через недолiки iснукlчих аналогiв, пошук нових
бi:rьпr чутливих флуоресцентних бlервникiв-iнтеркаляторiв, а також 1эозробка бiльш ,ujiйr"" ,о
дlостовiрних методiв дiагносr:ичних дослiдх(ень заJIиIпаються актуаJIьними.

- Новизна Проекту (до 400 знаLкiв)
HoBi флуоресцентнi зонди для ПЛ]] з покращеною здатнiстю до iнтеркаляцiТ, одlеlэжанi шляхом
функцiоналiзацiТ iснуючих барвникiв, I_{i барвники мають бiльш ,nr.uny фонову флуоресценцiю унезв'язаному з flHK cTaHi, що пiдв;иlдить чутливiсть ПЛР аналiзу. Обраirо .rруп..урЙ-лiдери для
подальшоi функцiоналiзацii та одержання димерних барвникiв, якi за своiмй *upunr.pr.i"*uш
будуть перевершувати вiдомi анало ги.

- Методологiя дослiдтtення (дlэ 400 знакiв).
на ocHoBi лiтературного та патентного пошуку, а також досrIiдхtення спектральних та
фотосРiзичних властивостей барвнлtкiв з власноi бiблiотеки сполук вiдiбрано сполуки-лiдери. З
використанням методiв органiчного синтезу одержано реакцiйноздатнi MoHoMepHi барвники-
iнтеркалятори, структура та чистота яких пiдтвердrкенi хроматогtrlафiчними методами, ЯМР
спектроскопiсю, мас-спекlрометрiеlо та даними елементного аналiзу.

5. оТРИМАнI HAYKOBI АБо нАУкоВо-ТЕхнIЧНI РЕЗУ.ЛьТАТи (до 2 cTopiHoK) в
поточному роцi/ в рамках реалiзаllii Проекry, зокрема:

5.1. опис наукових або науково-технiчних результатiв, отриманих в рамках виконання
Проск,ry (iз зазначенням Тх якiсних та кiлькiсних (технiчних) харiктеристик)
Вiдiбрано прототипи флуоресцентних барвникiв-iнтеркалятЬрiв, 

- 
чутливих д(о присутlтостi

двохланцюхtковоi ДНк (длДНк). На ocHoBi отриманих даних про спектральнi та фЬтофiзичнlвластивостi флуоресцентних спол)Iк, встановлено кореляцii мiж .rруоrурою барвникiв та Тх
властивостями як iнтеркаляторiв. Запропоновано шляхи ik подалiшоi функп,iоналiзацii л:rя



покрап\ення здатностi до iнтерка-rrяцii. Загалом було дослiджено спектрапьнi властивостi длябiльш нiж 60-ти сполук рiзних кла;iв флуоресцентних барвникiв, .onp.*u похiдних нафталiмiду,
оксазолу, антрацЕну, aHTpaxiHoHy, бензантрону, птеридинону, акридину, а також ксантенових,
цiанiнових та сквараiнових барвпикiв, серед якиi було фань проrоrrпи флуоресцентних
барвникiв-iнтеркаляторiв, чутливих до присутностi длДНК.
Бiльшiсть дослiджених барвникiв, oKpiM похiдних акридину та монометинцiанiну, не проявили
суттевого пiдвищення iнтенсивнос,гi флуоресценцii при зв'язуваннi з длДНК. KpiM того, похiднi
нафталевоi киспоти, антрацену, бензаrrтрону та aHTpaxiHoHy м.tли Дуже низьку розчиннiсть уводному середовищi, що лiмiтуе ik використання у ПЛР дослiдженнях.
Одержано ряд моЕомерних реакцiйноздатних барвникiв-iнтерка_lrяторiв на ocHoBi похiдних
акридину та несимотричних моноIиетинових барвникiв, придатних для подаJIьшого створення
димерних барвникiв, та дослiджено ik спектральнi властивостi у етанолi, Тris-буф"рi у вiлirrому
cTaHi та при зв'язуваннi з длЩНК. Щi барвники поглинають та випромiнюютu с*йоо в областях,
що добре спiвпадають з оптичними каналами для збудж"rr"" np" 470 нм та детектування tIри
520 нм приладiв для проведення ПJtР дослiджень.
Показано, що KBaHToBi виходи похiдних акридинового оранжевого при зв'язуваrrнi з дл.ЩНК
збiльшуються у два рапи та бiльше, порiвняно з квантовимиЪиходами барвникiв у вiльному cTaHi.У випадку монометинцiанiну, яки,й взага-rri н9 флуоресцiюе у uод"оr], буферному розчинi та
етанолi, при зв'язуваннi з лл,ЩНК спостерiгаеться збiльшенЕя квантового виходу до 3),Й.
Встановлено, що кватернiзацiя атому азота в акридиновому циклi знижуе KBaHToBi виходи
флуоресценцii барвника у водному середовищi та пiдвищуе у комплексах з дл,ЩНК до 52Yо упорiвняннi з вихiдним барвником, акридиновим оранжевим
Отриманi данi дозВоJUIютЬ припуститИ, Що димеризацiя отриманих мономерних барвникiв-
iнтеркаляторiв пiдвищить чутливiсть барвникiв до присутнЬстi длДНК, що, u .uой чергу,
покращить детекцiю продуктiв амплiфiкацii Плр. Тому на наступних етапах проекту плануеться
синтез та вивчення впливу природи лiнкеру, зокрема його довжини, гiдрофiльностi, жорсткостi та
заряду, на спектр€Iльно-флуоресцен,гнi та iнтеркалюючi властивостi димерних барвникiв.

5.2. За наявностi науково-технiчноi продукцii обrрунryвання iT переваг у порiвняннi з
iснуючими аналогами
Одержано три реакцiйноздатнi Molroмepнi барвники-iнтеркалятори на ocHoBi похiдних
акридиIIового оранжевого та несиметричного монометинового барвника, якi мають високу
фотостабiльнiсть, та високу яскравiсть свiтiння .при шаемодii з 

-длщнк. 
Завдяки наявностi

реакцiйноi групи цi барвники придатнi для одержання димерних барвникiв, якi за своiми
характерисТикап,Iи будуть переверIIIувати вiдомi аншtоги. Виконання цiеi роботи плануеться на
наступних етапах про€кту.

5.3. Практична цiннiсть отриманих резулътатiв реалiзацii Проекry для економiки та
суспiльства (стосуеться проектilr, що передбачають проведення прикладних наукових
дослiджень i науково-технiчних розробок)
практична цiннiсть запланованих результатiв реалiзацii е високою завдяки заллiнi кошторисни4
iмпортних дiагностичних матерiалiв бiльш дешевими та бiльш якiсними вiтчизняни*", u також
завдяки можливостi налагодження експорту високотохнологiчноi продукцii та технологiй.

5.4. опис шляхiв та способiв подальшого використання результатiв виконання Проскry
в суспiльнiй практицi.

Виконання цього проекту дозволить :

- частково замiнити iснуючi на украihському ринку iмпортнi люмiнесцентнi бiомедичнi
дiагностичнi матерiали бiльш дешевшими вiтчизняними, що незважаючи на меншу BapTicTb
матимуть полiпшенi експлуатацiйнi характеристики;

- пiлвищити якiсть, чутливiсть та надiйнiсть люмiнесцентIIих методiв у медичнiй дiагностицi,
медико-бiологiчних та фармакологi,rних дослiдженнях шляхом створення HoBiTHix дiагностични*
матерiалiв з полiпшеними характерIIстиками;



- збiльшити експортний потенцiал Украiни у галузi HoBiTHix люмiнесцентних дiагностичних
матерiалiв та технологiй.
Ми впевненi, що медико-бiологiчri компанii, лабораторii з еколоl,i.lн<lго контролю) а також
академiчнi науковцi будуть зацiкав.пенi у результатах цього дослiдження.

Анотований звiт не мiстить вiдомостей, заборонених до вiдкритого опублiкування.

Науковий керiвник Проскту
к.х.н., с.д., зав. вiддiлу люмiнесцентних MaTepia_lliB

та барвникiв !НУ "НТК "Iнс,гитут пtонокристалiв"
НАН Украiни"

А.JI. Тагарець

(пiдпис)


