
)l;OBmJ(A
npo TBOpqMH BHeCOK BenUK020 MUKOllU MUKOllaiio6Ulla, npeTeH.n;eHTa Ha
3.n;06YTT~~ep)l<aBHol npeMil YKpalHM B rarrY3i HayKM i TeXHiKM 2018 p. 3a P060TY
«P03p06Ka BiTaMiHHMx npenapaTiB HOBoro nOKoJIiH~ Ta IX BnpoBa.n;)I(eH~»

BemiKMH M.M., .n;OKTOP6ioJIoriqHMX HaYK (1988p.), npo4Jecop (1990p.). Y
1965-1988pp. npaU;IOBaBY BiMiJIi 6ioxiMii BiTaMiHiB IHcTMTYTY 6ioxiMii iM. O.B.
IIarrJIa.n;iHa HAH Y KpalHM ni.n; KepiBHMU;TBOM aKa.n;eMiKa HAH Y KpalHM
P.B.qaroBU;~, .n;e BMBqaB peryJI~TopHY POJIb HiKoTMHaMi.n;HMx KoeH3MMiB Y
KJIiTMHHOMY MeTa60JIbMi. 1988-2000 pp. - 3aBi.n;YBaq Ka4Je.n;pM 6ioxiMii
JIbBiBcbKoro Hau;ioHarrbHoro YHiBepcMTeTY iMeHi IBaHa <l>paHKa,2006-2006 pp. -
npoepecop Ka4Je.n;pM 6ioopraHiqHoi Ta 6ioJIoriQHoi XIMll KMIBcbKoro
Hau;ioHarrbHoro Me.n;MQHOrOYHiBepcMTery iM. O.O.EorOMOJIbU;~. 3 2006 p. no
TenepillIHiH Qac npau;IOc B IHcTMTYTi 6ioxiMii iM. O.B. IIarrJIa.n;iHa HAH YKpalHM
Ha noca.n;ax 3aBi.n;YBaQaJIa60paTopii Me.n;J1qHol6ioxiMii Ta 3aBi.n;yBaQaBiMiJIY
6ioxiMii BiTaMiHiB i KoeH3MMiB.

BeJIMKMH M.M. 3 KOJIeKTMBOMcniBp06iTHMKiB Bneprne 06rpYHTYBaB. . ... .. - ..
MOJIeKYAApHl MexaHl3MM yqaCTl HIKOTMHaMI.n;HMXKoeH3MMlB Y lHTerpau;n
MeTa60JIiQHMX npou;eciB, :w;0 pearri3YCTbC~ B KJIiTMHaX 3a npMHU;MnaMM
cTexioMeTpMQHOrO KOHTpOJIIOTa rnJI~XOM nOCTTpaHCAAu;iHHMX(MOHO- Ta nOJIi-
ADP-pM603MJIIOBaH~) Mo.n;M4JiKau;iHnpoTelHiB. BHeceHO BarOMMH BKJIa.n; B
P03BMTOKTeopil a.n;anTau;il CMCTeMTpaHcnopry i .n;enOHYBaHH~KMCHIO .n;o .n;il
eKCTpeMarrbHMX 4JaKTopiB Ta CTPYKTYPHo-MeTa60JIiQHOI Teopil .n;il MarrMX .n;03. . .
10H13yroQOrOBMnpOMlHIOBaH~.

Y .n;oCJIi.n;)I(eHH~XBiTaMiH D eH.n;oKpMHHol CMCTeMM Ta MeTa60JIbMY
BiTaMiHY D] 3a yqacTIO TKaHMHO cneU;M4JiQHMXboeH3MMiB U;MTOXPOMYP-450,
BCTaHOBJIeHOMOJIeKYAApHi MexaHbMM .n;il BiTaMiHY D] Ha eKcnpecilO U;iJIbOBMX
reHiB Ta CMHTe3npoTelHiB, :W;03arryqeHi B peryJIIOBaH~ npou;eciB npoJIi4Jepau;il,

.n;M4JepeHu;ioHYBaH~, anonT03Y Ta cneU;M4JiQHi npO~BM 4JYHKu;ioHarrbHol
aKTMBHOCTi KJIiTMH. OC06JIMBa YBara npM.n;iAACTbC~ BMBQeHHIO TKaHMHHMX
OC06JIMBOCTeHnopyrneHb D]-BiTaMiHHoro Ta MiHeparrbHoro 06MiHY 3a U;YKpOBoro
.n;ia6eTY Ta naToJIoril KicTKOBol TKaHMHM (arriMeHTapHMH i rJIIOKOKOPTMKoI.n;-
iH.n;YKOBaHMHOCTeonop03) acou;iHOBaHMX 3 D]-BiTaMiHHOIO He.n;OCTaTHICTIO,a
TaKO)l(p03p06u;i rnJI~XiB IX KOpeKu;i1.

Bneprne npo.n;eMoHcTpoBaHo POJIb ropMoHarrbHo aKTMBHMX MeTa60JIiTiB
BiTaMiHY D] (250HD] Ta 1,25(OH)2D]) Y perYJIIOBaHHi NF-Kl3-3arre)l(HMX
oCTeoTponHMx U;MTOKIHOBMXCMCTeM(peu;enTopa aKTMBaTopa ~.n;epHoro 4JaKTopa



2

KB Ta HOrO JIiraH)l;a - RANKIRANKL, OCTeOKaJIb:QMHYi <l>aKTOPYPOCTY
eH)l;OTeJIiIo CY)l;MH (VEGF), ~o KOHTpOJIlOlOTb rrp0:QeCM )l;M<l>epeHu;iIOBaHIDI,
aKTMBYBaHIDI OCTeOKJIaCTlB 1 rri)l;TpMMaHIDI oCTeo6JIaCTHO/OCTeOKJIaCTHo'i
piBHOBarM Y rrpou;eci peMO)l;eJIIOBaHIDI KicTKOBO'i TKaHMHM. B HOpMi Ta 3a

OCTeOrrOp03Y·
ITpO)l;eMOHCTpOBaHO,~O raJIbMYBaHIDI aKTMBHOCTi eH3MMiB MeTa6oJIi3MY

XOJIeKaJIbU;M<l>epOJIY- BiTaMiH D 25-ri)l;pOKCMJIa3M, iT MiKPOCOMaJIbHOrO
(CYP2Rl) Ta MiTOXOH)l;piaJIbHOrO(CYP27 AI) i30eH3MMiB, aKTMBHoCTi BiTaMiH
250HD la-ri)l;poKcMJIa3M (CYP27Bl), eKcrrpeci'i rrpoTe'iHY peu;errTOpy BiTaMiHY D
(VDR), 3MiHM eKcrrpeci'i MapKepiB peMO)l;eJIIOBaHHHKicTKOBO'iTKaHMHMrrpoTe'iHiB
oCTeoTporrHo'i :QMTOKiHOBO'i CMCTeMM RANKL-RANK-OPG, 06YMOBJIeHi

P03BMTKOMoCTeorropo3Y, MO)l(YTb 6YTM e<l>eKTMBHoKoperoBaHi 3aCTOCYBaHIDIM
p03po6JIeHMX crriBpo6iTHMKaMM BiMiny 6ioxiMi'i BiTaMIHIB i KoeH3MMiB
KOMrrJIeKCHMMMBiTaMiHHMMM rrperrapaTaMM, 30KpeMa rrperrapaTaMM «Bi)l;e'iH»,
«Me6iBi)l;», «KaJIbMiBi)l;», «MiKpo)l;eBin) TO~O.

Pe3YJIbTaTM )l;oCJIi)l;)I(eHb Bi)l;o6pa)l(eHi B 1 MOHorpa<l>i'i, 95 CTaTTHX, 2
rri)l;pyqHMKax Ta B 10 HaBQaJIbHMXrroci6HMKax.

B eJIeKTpOHHiH 6a3i SCOPUS pe<l>epoBaHo 86 cTaTeH, 3araJIbHa KiJIbKicTb
U;MTYBaHb- 77 , h = 4. B eJIeKTpOHHiH 6a3i Google Scholar pe<l>epoBaHo 85
cTaTeH, 3araJIbHa KiJIbKicTb U;MTYBaHb- 142, h = 6.

3a Qac rrpOBe)l;eHIDI)l;aHMX)l;oCJIi)l;)I(eHbrri)l; KepiBHM:QTBOMBemfKoro M.M.

BMKOHaHOTa 3aXM~eHO 1 )l;OKTOpCbKai 9 KaH)l;M)l;aTCbKMX)l;MCepTau;iHHMxpo6iT Ha
3)l;o6YTTHHaYKoBoro cTyrreHH )l;OKTOpaTa KaH)l;M)l;aTa6ioJIoriQHMX HaYK.
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Il:OBI~A
rrpo TBOpqH:ll BHeCOKITapxoMeHKO IOniI MHxallniBHH, rrpeTeH,[(eHTa Ha 3,[(06YTT~
,[(ep)l(aBHol rrpeMil YKpalHH B ranY3i HaYKH i TexHiKH 2018 p. 3a P060TY «Po3po6Ka
BiTaMiHHux npenapaTiB HOBoro nOKoJliHHSI Ta IX BnpoBa)J.iKeHHSI»

ITapxoMeHKO IO.M., ,[(OKTOP 6ionoriqHHX HaYK, cTapIIIHll HaYKoBHll

crriBp06iTHHK, rrpoBi,[(HHll HaYKoBHll crriBp06iTHHK BiMiny 6ioxiMil BiTaMiHiB 1

KOeH3HMiB IHCTHTYTY 6ioxiMil iM. O.B. ITanna,[(iHa HAH YKpalHH. Y 1964 p.

BCTyrrHna ,[(0 acrripaHTypH IHcTHTYTY 6ioxiMil AH YPCP Y Bi,[(,[(in 6ioxiMil

BiTaMiHiB, ~KHM KepYBaB aKa,[(eMiK P. B. lIaroBeI(b, Y 1969 p. IO.M. ITapxoMeHKo

3aXHCTHna KaH,[(H,[(aTcbKY,[(HcepTaI(ilO, Y 1993 p. - ,[(HcepTaI(iIo Ha 3,[(06YTT~

HaYKOBOcTyrreH~ ,[(OKTopa6ionoriqHHX HaYK 3a TeMOIO: «,[(ocni,[()l(eHH~ MexaHi3MiB

peani3aI(il HeKo<pepMeHTHHx <PYHKI(iMTiaMiHY B TKaHHHax TBapHH».

ITo HacTyrrHHM qac rrpaI(lOe Y I(bOMYBi,[(,[(ini Ha rroca,[(i rrpoBi,[(Horo HaYKoBoro

crriBp06iTHHKa. Kepye rpyrrolO rro ,[(ocni,[()l(eHHIOMexaHi3MiB yqacTi BiTaMiHY B 1

(TiaMiHY) Y rrp0I(ecax )l(HTTe,[(i~nbHocTi KniTHH. HaMBa)l(nHBiIIli HaYKoBi ,[(oc~rHeH~

Ta HaYKoBo-rrpHKna,[(Hi p03p06KH rpyrrH B ranY3i 6ioxiMil BiTaMiHY B1: 1)
P03p06neHo ,[(eKinbKa opHriHanbHHx MeTo,[(iB, IIJ:OBHKOPHCTOBYIOTbC~rrpH ,[(ocni,[(-

)l(eHHi 06MiHY TiaMiHY; ,[(ocni,[()l(eHOHeKo<pepMeHTHiMexaHi3MH yqacTi <pOC<P0PHHX

e<pipiB TiaMiHY B peryn~I(il <PYHKI(ioHYBaHH~ TiaMiH,[(H<poc<paT-3ane)l(HHXeH3HMiB,

30KpeMa rrOKa3aHOpi3HoHarrpaBneHY ,[(ilO ,[(H- Ta TPH- <poc<paTiBTiaMiHY Ha aKTHB-
. ... .. .

HICTbperyn~TopHHX eH3HMIBmpYBaT,[(en,[(poreHa3HOrO KOMrrneKCY1, BI,[(rrOBI,[(HO,Ha

CHHTe3I(HM KOMrrneKCOMaI(eTHn:..KoA i3 rripYBaTY; ,[(oCni,[()l(eHOOC06nHBOCTi06MiHY

TiaMiHY, 30KpeMa TiaMiHTpH<pOC<paTY,B HepBOBHX KniTHHaX, BrrepIIle BH~BneHO

Ha~BHicTb BHCOKOITiaMiHTpH<poc<paTa3HOlaKTHBHOCTiB CHHarrTHqHHX Be3HKynaX.

Ha OCHOBi aHani3y CYKyrrHocTi O,[(ep)l(aHHXBnaCHHX ,[(aHHX Ta ,[(aHHX niTepaTypH

p03p06neHO opHriHanbHY rirrOTe3Y .I.l(0,[(0MoneKyn~pHHx MexaHi3MiB HeMpoTporrHol

,[(il TiaMiHY, B OCHOBY ~KOI rrOKna,[(eHO Y~BneHH~ rrpo Crrp~)l(eH~ rrpOI(eCiB

cPOCcPOpHnIOBaH~-,[(e<pOC<pOpHnIOBaH~TiaMiH<pOC<paTiB3 06MiHOM aI(eTHllXOniHY B

HepBOBlH KniTHHi. 2) BrrepIIle i30nboBaHo TiaMiH3B'~3YBanbHHM rrpoTelH 3

M03KY .I.l(ypiB Ta ,[(oCni,[()l(eHO MOrO BnaCTHBOCTi; 3 BHKOpHCTaHH~M acPiHHOrO

COp6eHTY BH~BneHO HH3KY iHIIlHX rrpoTelHiB, 3,[(aTHHXB3aeMO,[(i~TH3 TiaMiHoM in

vivo. 3) BrrepIIle BH~BneHOHaKOrrHqeHH~OKHcneHHX rroxi,[(HHX BiTaMiHY B1 rrpH ,[(il

Ha opraHi3M iOHi3YlOqOro orrpoMiHeHH~, .I.l(0 CTano rrOIIlTOBXOM ,[(n~ 6inbIIl
. . .

peTenbHoro BHBqeH~ OKHCHO-BI,[(HOBHHXrrepeTBopeHb I(bOrO BITaMIHY Ta rrornyKY

IIln~xiB rrorrepe,[()l(eHH~ PYMHiBHol ,[(il Hecrrp~TnHBHx qHHHHKiB eK30reHHoro Ta

eH,[(oreHHoro rrOXO,[()l(eHH~Ha CTaH I(bOrO BiTaMiHY B opraHi3Mi. <PYH,[(aMeHTanbHi

,[(ocni,[()l(eH~ rrpoBo,[(HnHcb B crriBrrpaI(i i3 crriBp06iTHHKaMH BiMiny qneH-



кореспондента НАН України А.І.Вовка Інституту біоорганічної хімії НАН
України.

По результатам фундаментальних та науково-прикладних досліджень
оформлено декілька авторських свідоцтв на кормові домішки для с/г тварин та

. . . .патенти на КІлька комплексних ВІтамІННИХпрепараТІВ для медицини, зокрема
препарат "Кардіовіт" , призначений для профілактики та лікування серцево-
судинних захворювань, "Препарат для підвищення життєстійкості організму"
(товарний знак «Метовітан»), очні краплі (товарний знак «Оковітам).
Завдяки зусиллям співробітників та керівника відділу член-кореспондента Г.В.
Донченко, препарат Метовітан доведений до втілення у виробництво. В
проведенні ДОКЛІНІЧНОГОвипробування препарату приймали участь
співробітники відділу біохімії вітамінів і коензимів під безпосереднім
керівництвом доктора біол. наук Ю.М.Пархоменко (вивчення специфічної
біологічної дії препарату) та співробітники відділу токсикології ДУ «Інститут
фармакології та токсикології НАМН України» під керівництвом доктора біол.
наук В.М. Коваленко (вивчення токсичності та нешкідливості препарату).
Підготовка Реєстраційного дос' є на препарат та інших документів, необхідних
для державної реєстрації препарату проводили співробітники ПрАТ «Технолог»
(виробник препарату) при безпосередній участі його керівника А.М.Беккермана

безперервному спілкуванні ІЗ авторами препарату (Донченко Г.В.,
Пархоменко Ю.М., Протасова З.С. та ін.).

В процесі проведення досліджень по теМІ, що подається, під
безпосереднім керівництвом Пархоменко Ю.М. було виконано та захищено 5
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних
наук. Отримано 1О авторських свідоцтв та патентів України, опубліковано 2
монографії. Результати досліджень відображено в 225 публікаціях, з яких 152
статті (15 у зарубіжних виданнях). В електронній базі SCOPUS реферовано 52
статті, загальна кількість посилань на публікації згідно бази даних SCOPUS -
139, h-index=7; згідно бази даних Google Shcolar загальна кількість посилань -
складає 235, h-індекс = 8.
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ДОВІДКА
про творчий внесок кандидата біологічних наук Протасової Зої Степанівни у
виконання наукової роботи <<Розробкавітамінних препаратів нового покоління

та ІХ впровадження»

Протасова З.С., кандидат біологічних наук (1997), старший науковий
співробітник (2005). Під час виконання досліджень, які складають творчий
внесок до наукової роботи «Розробка вітамінних препаратів нового покоління
та їх впровадження» працювала у відділі коферментів з 1972 р. Інституту
біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України на посадах інженера, молодшого
наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового
співробітника. У 1997 році захистила дисертацію на здобуття вченого
ступеня кандидата біологічних наук на тему "Вивчення взаємодії тіаміну з
нервовими закінченнями мозку щурів" із спеціальності 03.00.04-біохімія
(місце захисту - Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ).
З 1998 р. займає посаду ученого секретаря інституту біохімії ім.
о.в.Палладіна НАН України. .,

З.С.Протасова займається дослідженням похідних вітаміну ВІ (тіаміну),
перспективних для дослідження молекулярних механізмів дії тіаміну у
клітині та можливості використання їх як нових нейротропних лікарських
засобів.

Область наукових досліджень Протасової З.С. в рамках представленої
роботи зосереджена на питаннях вивчення біохімії вітаміну ВІ (тіаміну),
особливостей обміну тіаміну в нервових закінченнях і їх взаємозв' язоку з
функціонуванням нервових клітин.

Дослідження Протасової З.С пов'язані з вивченням некоферментних
механізмів участі фосфорних ефірів тіаміну у регуляції функціонування
тіаміндифосфатзалежних ферментів, а також дослідження молекулярних
механізмів нейротропної дії тіаміну.

В процесі виконання роботи було розроблено метод синтезу та очистки
тіамінтрифосфату , що використовується при вивченні обміну тіаміну;

Показано різнонаправлену дію ди- і три- фосфатів тіаміну на активність
регуляторних ферментів піруватдегідрогеназного комплексу і, відповідно, на
синтез ацетил-КоА із пірувату;

Досліджено особливості обміну тіаміну в нервових клітинах. Показано,
що транспорт тіаміну через плазматичні мембрани нервових клітин при
фізіологічних концентраціях здійснюється за допомогою переносника і є
структурно специфічним стосовно молекули тіаміну і описується кінетикою
насичення;

На внутрішній поверхні плазматичної мембрани виявлено ділянки, що
специфічно зв'язують тіамін фосфати тіаміну.

Обrpунтовано наявність рухомого пупу тіаміну в нервовому закінченні,
відмінного від метаболічного пулу і участь фосфорних ефірів тіаміну в
регуляції синтезу ацетилхоліну.

Ідентифіковано регуляторні ділянки на тіамінкіназі, які відрізняються



від активного центру ферменту і у взаємодії з якими беруть участь
гідрофобні фрагменти молекули тіаміну.

Дослідження З.С. Протасової в галузі фізико-хімії, біохімії і фізіології
тіаміну і його коферментних форм (тіамінфосфатів ) дозволили одержати
принципово нові дані про молекулярні механізми біологічної дії тіаміну і
його природних біологічно активних метаболітів, наблизитись до розуміння
їх нейротропної функції і механізму дії, участі специфічних протеїнів-
акцепторів в реалізації Їх біологічної функції.

Результатати виконаних фундаментальних та науково-прикладних
досліджень зі з'ясування закономірностей функціонування вітаміну В 1 в
живих клітинах та модельних системах забезпечили наукове підгрунття для. . .створення ряду нових комплексних ВІтамІННИХпрепараТІВ медичного
призначення - "Кардіовіт" призначений для профілактики та лікування
серцево-судинних захворювань.

З.С.Протасова брала активну участь у розробці препарату для
підвищення життєстійкості організму за умов негативної дії ендогенних
(патології) та екзогенних факторів навколишнього середовища "Метовітан".
Композиція біологічно активних речовин, що лежить в основі препарату
«Метовітан», була розроблена на основі багаторічних досліджень в галузі
молекулярної вітамінології, проведених у відділі біохімії вітамінів і
коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, розробка
закріплена патентом (Патент України N~ 39228 ). Разом з виробником
препарату - ПрАТ «Технолог» (м.Умань) розроблено «Протоколи» для ІІ
фази клінічного випробування препарату «Метовітан».

На базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України проведено
додаткові доклінічні випробування препарату «Метовітан» з метою
розширення сфери його використання як такого, що попереджає негативні
зміни в клітинних процесах за дії на організм іонізуючого випромінювання, а
також у схемі лікування діабету. Підтверджено безпечність і перспективність
використання препарату «Метовітаю> за вищезазначених умов.

З.С.Протасова має 50 опублікованих праць (серед яких 27 статей). Після
захисту кандидатської дисертації опублікувала 14 робіт (серед яких 8 статей),
1 авт свідоцтво, 2 патенти України.

В електронній базі SCOPUS реферовано 20 статей, загальна кількість
посилань на публікації згідно бази даних SCOPUS - 29 , h=4.

К.б.Н.

Директор Інст
академік НАН

З.С.Протасова

С.В. Комісаренко



Довідка

про творчий внесок Вовка Андрія Івановича у виконання наукової роботи
"Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження"

Вовк А.І. - член-кореспондент НАН України, доктор ХІМІЧНИХнаук,
професор, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
завщувач відділу механізмів біоорганічних реакцій. Під час виконання
досліджень, які складають творчий внесок до наукової роботи "Розробка
вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження" працював в
Інституті органічної хімії НАН України, а після 1987 р. - в Інституті
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України на посадах молодшого
наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового
співробітника, провідного наукового співробітника, завідувача ВЩДІЛОМ,
заступника директора з наукової роботи і директора Інституту.

Область наукових досліджень А.І. Вовка в рамках представленої роботи
стосується механізмів біоактивності вітаміну В І, його природних похідних і
синтетичних структурних аналогів. Вперше описано закономірності, вивчено

. . . ... -.... . . .КІнетику І мехаНІЗМИкаталІТИЧНОІДll ТІаЗОЛ1ЄВИХаналоГІВ ТіаМІНУв модельних
окисно-відновних реакціях карбонільних сполук як природних субстратів.
З' ясовано механізми впливу молекулярного кисню на перебіг каталітичних
перетворень в присутності тіаміну та інших солей тіазолію. Методом ЕПР
вивчено радикальні продукти побічних окисно-відновних реакцій і на основі
отриманих результатів обгрунтовано гіпотезу про механізми паракаталітичної
інактивації тіаміндифосфат-залежних ферментів. В результаті вивчення
кінетики і механізмів окисно-відновних перетворень тіаміну, його похідних і
структурних тіазолієвих аналогів було встановлено залеЖНОСТІ МІЖ ІХ
структурою реакційною здатністю. Врахування особливостей таких
перетворень є важливим для з'ясування можливих причин виникнення І
розвитку патологій, що супроводжуються зниженням тіамінового статусу
організму, а також для цілеспрямованого створення лікарських композицій, які
включають вітамін ВІ та складові, що виявляють антиоксидантні властивості.

Для моделювання механізмів біологічного транспорту вітаміну ВІ А.І.
Вовком синтезовано спін-мічені солі тіазолію, досліджено кінетику утворення
нейтральної трициклічної форми і розкриття тіазолієвого циклу вітаміну В І та
тіамінфосфатів. Вперше синтезовано N-алкілоксикарбонілметильні похідні
тіазолію, що виявляють транквілізуючу дію і ефективно блокують нервово-
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м'язову передачу в скелетних м'язах тварин. Ці сполуки було використано для
вивчення механізмів нейротропності вітаміну Б І. Деякі з синтезованих речовин
конкурують з ТІамІНОМ при взаЄМОдll з Ізольованими синаптичними
мембранами, знижують нейротоксичний вплив а-латротоксину, специфічно
облаштовуються в іонні канали мембранних структур тощо. Синтезовано
оригінальні афінні адсорбенти, які були застосовані для виділення та
ідентифікації білків, що зв'язують вітамін Б І. Модифікація матриці залишком
N- децилоксикарбонілметильного структурного аналога тіаміну забезпечила
більші МОЖЛИВОСТІрозділення і виділення тіамін-зв'язувальних білків, що
значно розширило існуючі уявлення в цій області знань молекулярної

.. ...впаМІНОЛОГll.
Результати виконаних ДОСЛІджень ЗІ з'ясування закономірностей

функціонування вітаміну Б І в живих КЛІтинах та модельних системах
забезпечили наукове підrpунтя для створення нових вітамінних препаратів. Ці
дослідження були проведені в тісній, плідній співпраці та постійному
спілкуванні з науковцями Інституту біохімії ім. О.Б. Палладіна НАН України -
доктором біологічних наук Ю.М. Пархоменко та кандидатом біологічних наук
З.С. Протасовою.

За темою наукової роботи "Розробка вітамінних препаратів нового
покоління та їх впровадження" А.І. Бовком опублікувано монографію (у
співавторстві), 62 статті, 1 авторське свідоцтво та 7 патентів України. Загальна
кількість цитувань робіт А.І. Бовка складає 465 (Scopus) та 636 (Google
Scholar). Індекс Гірша дорівнює 13 (Scopus) і 14 (Google Scholar). За цією
тематикою захищено одну докторську та 4 кандидатські дисертації.

Претендент

Заст. директора,
докт. ХІМ.наук, про

А.І. Бовк

Б.С. Броварець



ДОВІДКА
про творчий внесок КовШlЄНКО ВШlєнтини Миколаївни, претендента на

здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р. за роботу
«Розробка вітамінних препаратів нового покоління та Їх впровадження»

Коваленко В.М., доктор біологічних наук (1992), професор (2003). У

1971-1981 рр. працювала у відділі біохімії вітамінів Інституту біохімії

ім. О.В. Палладіна НАН України під керівництвом ЧЛ.-кор. НАН України

Г.В.Донченка, де вивчала механізми вітамінної активності та фармакологічну

ефективність похідних та метаболітів вітаміну Е. З 1982 р. по теперішній час

працює в ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», де

займає посаду завідувача відділу токсикології.

В.М. Коваленко з колективом співробітників показала, що метаболіти і

синтетичні похідні а-токоферолу відтворюють всю сукупність метаболічних

ефектів, включаючи контроль за внутрішньоклітинними біоенергетичними

процесами в оргаНІЗМІ тварин. На моделях Б-авітамінозу та за умов

інтоксикації сполуками з прооксидантною ДІЄЮ було доведено, що

біологічна роль а-токоферолу та його похідних реалізується не лише завдяки

антиоксидантним властивостям, але й шляхом регуляції обміну убіхінону та

функціонування убіхінон-залежних комплексІВ дихального ланцюга

мітохондрій. Отримані дані розширили уявлення щодо взаємозв'язку будови

та біологічної активності в ряду модифікованих токоферолів, зокрема ролі

бічного ланцюга в механізмах E-вітамінноЇ дії. Вперше було доведено що в

реалІзаЦll антиоксидантних та мембранопротекторних властивостей

токоферолів вирішальну роль відіграє будова хроманолового циклу, а не

довжина ізопреноїдного ланцюга молекули. Коротколанцюгові похідні а-

токоферолу успішно пройшли випробування на базі Українського НДІ

фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин (нині - Інститут фізіології

і біохімії тварин НААН) і рекомендовані як кормова добавка.

В.М.Коваленко та співробітники на різних моделях токсичного

ураження печінки ксенобіотиками вперше довели, що завдяки синергічній дії

складових, препарат Метовітан сприяє зниженню рівня експресії мРНК та



ферментативної активності ряду ізоформ цитохрому Р-450, які беруть участь

у першій фазі біотрансформації речовин, що супроводжується активацією

ВІЛьнорадикальних процесІВ І утворенням реактивних гепатотоксичних

метаболітів. Також показано, що Метовітан здатен ОПТИМІЗуватипроцеси

глутатіонзалежної кон'югації І забезпечувати ефективне виведення

токсичних продуктів метаболізму, що позитивно впливає на процеси

детоксикації, забезпечуючи реалізацію захисної дії Метовітану на печінку в

ЦІЛому.

в результаТІ ДОСЛІджень, проведених П1Д керІВНИЦТВОМ

В.М. Коваленко, вперше експериментально доведено, що завдяки ефектам

біологічно активних складових: регуляція метаболізму в організмі ссавців,

наявність антиоксидантної дії, модуляція активності ключових ізоформ

цитохрому Р-450 У сім'яниках, збереження балансу статевих гормонів -

препарат Метовітан проявляє гонадопротекторні властивосТІ, позитивно

впливаючи на структуру та функції сім'яників за дії гонадотоксичних

ксенобітиків. Отримані дані фармакологічної активності та результати

ДОКЛІНІчнихдосліджень токсичності увійшли до матеріалів досьє на препарат

Метовітан, поданих на реєстрацію до дп «Державний експертний центр

МОЗ України».

Науково- дослідні роботи в галузі фундаментальної фармакології та

токсикології в 2009, 2012, 2015рр. відзначені дипломами Президії НАМН

України. Отримано 2 патенти України. Результати досліджень опубліковані в

33 статтях. В електронній базі Google Scholar загальна кількість посилань на

публікації - 239, h=7. Також під керівництвом Коваленко В.М. було виконано

та захищено 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню кандидата

біологічних наук.

Директор Інституту чл.-КОР.НА
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ДОВІДКА

про творчий внесок завідувача кафедри ендокринології доктора медичних
наук, Комісаренко Ю.І. у роботу "Розробка вітамінних препаратів нового
покоління та їх впровадження", що висувається на здобуття Державної
премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Комісаренко Ю.І. - провідний ендокринолог України, з широким
діапазоном наукових знань в галузі ендокринології. Наукові розробки та
практичні рекомендації Д.мед.Н. Комісаренко Ю.І. широко відомі та активно
застосовуються в медичній праКТlщі. Вона є автором понад 250 наукових праць,
3-х монографій, співавтор 25 видань підручника та навчальних посібників з
ендокринології (українською, російською та англійською мовами). Має 10
посилань (згідно баз даних Scopus), h-індекс 2 (згідно баз даних Scopus), h-
індекс 4 (Google Scholar). Підручник видання 2007 року удостоєний Премії
НАМН України як кращий підручник в галузі «Клінічна медицина». Підручник
з ендокринології 2013 року видання отримав статус національного.

Основними науково-практичними направленнями роботи Комісаренко Ю.І. є
всебічне комплексне дослідження особливостей перебігу цукрового діабету на
тлі поглибленого порушення кальцій-фосфорного обміну та незадовільного
забезпечення організму таких хворих вітамїНом Dз, обrpунтовано ефективне
диференційоване лікування пацієнтів із порушенням кальцій-фосфорного
обміну зі зниженою забезпеченістю організму вітаміном Dз.

Комісаренко Ю.І. встановлено, що хворі на UД І-го та 2-го типу у 57,1% та
54,3% випадків відповідно мають суттєве зниження рівня вітаміну Dз, решта
пацієнтів з цією хворобою мають недостатнє забезпечення організму вітаміном
Dз. Доведено, що суттєве зниження забезпеченості організму вітаміном Dз У
хворих на цукровий діабет, супроводжується поглибленням порушень
вуглеводного, кальцій-фосфорного та ліпідного обмінів і, відповідно, тяжчим
перебігом захворювання та прогресуванням ускладнень. Обrpунтовано
необхідність проведення скринінгу пацієнтів із цукровим діабетом з метою
визначення ступеня забезпеченості організму вітаміном Dз з урахуванням
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Завідувач кафедри
ендокринології НМУ, д.мед.Но

о • •таких ЧИlШИКШ: ВlKY, стап, тривалосп та ТЯЖКОСТІ захворювання,
антропометричних даних, способу житгя, сезонності. Розроблено алгоритм
скринінгу та тактику додаткової медикаментозної терапії, спрямованої на
поліпшення показників кальцій-фосфорного, вуглеводного обміну, зменшення

. .системного ІМУННОГО запалення та уповшьнення прогресування ускладнень у
хворих із браком забезпечення організму вітаміном Dз.

Комісаренко Ю.І. за період своєї науково-практичної та організаційної
діяльності внесла значний внесок в розвиток як теоретичної, так і клінічної
ендокринології та розробила і втілила в практичну медицину алгоритм
діагностики, профілактики та комплексного лікування порушень кальцій-
фосфорного обміну у пацієнтів із цукровим діабетом та прогресуючими
ускладненнями.

Комісаренко Ю.Іо у 2006, 2015рр. виконувала обов'язки головного
позаштатного спеціаліста з ендокринології Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради. Має звання Заслуженого лікаря
України з 2008р та Подяку Міністерства охорони здоров'я за вагомі досягнення
у професійній діяльності (2016). Є членом правління Асоціації діабетологів
України, членом Європейського Товариства Ендокринологів та Європейської
Асоціації по вивченню цукрового діабетуо

Таким чином, доктор медичних наук Комісаренко Ю.Іо за роки своєї
наукової, лікувальної, а також організаційної діяльності зробила значний
внесок в розвиток вітчизняної ендокринології та заслуговує бути
представленою до звання лауреата державної премії України в галузі науки і
техніки за 2018 рік.

Перший проректор
з науково-педагогічної роботи
Національного медичного університету
імені 0.0. Богомольця, член-кор., НАПН
УкраїlШ, професор ...___.7яВ. Цехмістер
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ДОВІДКА

про творчий внесок Беккермана Олександра Михайловича, претендента на
здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р за роботу

«Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», а
саме: лікарського засобу «Метавітан» капсули, тверді.

Для розробки лікарського засобу МЕТОВІТАН, капсули тверді NQ20 (ІОх2) у блістерах,

було використано розробки та дослідження Інституту біохімії ім. о.в. Палладіна НАН

України (Патент на винахід NQЗ9228 від 15.06.2001 р.). Фармацевтична розробка препарату

була розпочата у 2008 році, Беккерман Олександр Михайлович підтримав ідею розробки та
вивчення даного препарату.

На підставі доклінічних випробувань специфічної фармакологічної дії препарату

визначено можливі пріоритетні напрямки використання препарату як гепатопротектора, у

профілактиці і лікуванні серцево-судинних захворювань і ішемічної хвороби, як додаткового

лікувального засобу при реабілітації тяжкохворих, профілактичного засобу при ешдеМІЯХ

інфекційних захворювань. Проведено клінічні випробування:
1. «Оцінка переносимості та попередня оцінка ефективності препарату Метовітан,

капсули виробництва ПрАТ «Технолог» у пацієнтів з некалькульозним холециститом», І фаза;
код дослідження: TEU - КМУ/І-01; версія NQ2 від 18.01.2012 р ..

2. «Оцінка ефективності і переносимості препарату Метовітан, капсули виробництва
ПрАТ «Технолог» у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом», ІІ фаза, код досліджень: TEU
- КМУІІІ -01/1 версія NQ1 від 06.04.2014 р ..

З.Оцінка ефективності і переносимості препарату Метовітан, капсули виробництва
ПрАТ «Технолог» у пацієнтів з гострою алкогольною інтоксикацією», ІІ фаза, код досліджень:
TEU -КМУІІІ -02/1 від 20.10.2013 р..

На основі проведених клінічних випробувань зроблено наступні висновки:

1. Препарат Метовітан, капсули виробництва ПрАТ «Технолог» являється ефективним і

безпечним засобом для ЛІкування хворих неалкогольним стеатогепатитом.

Фармакотерапевтичний ефект препарату Метовітан, капсули полягає у зменшенні вираженості

основних клінічних синдромів НАСГ - астено-невротичного, диспепсичного і больового,

покращення рівня лабораторних показників, що характеризують функціональний стан печінки

(АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТП) і позитивної динаміки сонографічних ознак НАСГ.

АТ "ЛЕКХІМ"
Україна, 01033, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 23
Тел. (+38 044) 246-63-12
Факс (+38044) 246-63-07

АТ "Лекхім-Харків"
Україна, 61115, м. Харків,
вул. Северина Потоцького, 3б.
Тел. (+38057) 714 77 91
Факс (+38057) 714 77 91

ПрАТ "Технолог"
200300, Україна, Черкаська обл., м. Умань,
Стара прорізна, 8.
Тел. (+3804744) 4-03-02
Факс (+3804744) 3-33-32 www.lekhim.ua
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2. При оцінці рОЗМІрІВпечінки за даними узв в обох групах досліджуваних відсутні

значні зміни. Дані обстежень свідчать про деяке зменшення вираженості сонографічних ознак

жирової інфільтрації печінки у досліджуваних, при цьому у пацієнтів основної групи позитивна

динаміка була більш виражена.

3. У ході досліджень була підтверджена ГІПотеза про перевищуючій ефективності

комплексного лікування пацієнтів з НАСГ з використанням досліджуваного препарату

Метовітан на фоні базової терапії у порівнянні з базовою терапією.

4. При оцінці переносимості досліджуваного препарату Метовітан не було виявлено

серйозних і неочікуваних побічних реакцій, негативної динаміки лабораторних показників і

даних об'єктивного огляду. Також не було виявлено значних розбіжностей при оцінці

переносимосТ1 ЛІкування в основній і контрольній групах.

5. Препарат Метовітан, капсули виробництва ПрАТ «Технолог» ефективний у пацієнтів з

гострою алкогольною інтоксикацією. Дія препарату полягає у зменшені вираженності

суб'єктивних і об'єктивних симптомів алкогольної інтоксикації, зменшенні концентрації

молекул середньої маси (МСМ) у плазмі крові, що характеризує рівень ендогенної інтоксикації,

зменшенні вихідного підвищеного рівня АС АТ, АЛАТ, ЩФ.

6. На основі отриманих у ході клінічного дослідження даних можна зробити висновок,

що досліджуваний препарат Метовітан, капсули виробництва ПрАТ «Технолог» є ефективним і

безпечним лікарським засобом і може бути рекомендований для медичного застосування.

Препарат було зареєстровано в Україні РП NQUAl15531/01/01 від 10.11.2016 р.

Лікарський засіб МЕТОВІТ АН, капсули тверді NQ20 СІ Ох2) у блістерах, рекомендується

призначати при лікуванні та профілактиці захворювань і токсичних уражень печінки: різні

форми гепатиту, ураження препаратами миш'яку, хлороформом, бензолом, при тривалій

терапії антибіотиками та іншими токсичними лікарськими засобами; в післяопераційний

період, після важких захворювань, у тому числі інтоксикації різного rенезу; в комбінованій

терапії при хронічному алкоголізмі; при розумовому і фізичному навантаженні; при епідеміях

інфекційних захворювань, зокрема грипу, як профілактичний, так і лікувальний засіб.

Голова пр

С.О. Ренський

П.І. Кирилюк
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ДОВІДКА

про творчий внесок Апуховської Лариси Івановни, претендента на здобуття Державної
премії України у галузі науки і техніки 2018р., за роботу «Розробка вітамінних препаратів
нового покоління та їх впровадження».

Апуховська Л.І., кандидат біологічних наук (1970), старший науковий співробітник
(1999). Прапювала в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України з 1965р. на
посадах: стажер-дослідник (1965-1967), аспірант (1967 -1970), молодший науковий
співробітник (1970-1979), науковий співробітник (1979-1990), зав. лабораторії медичної
біохімії (1990-2010), провідний науковий співробітник (2010-2015).

Науково-дослідні роботи Апуховської Л.І. з колективом співробітників були
спрямовані на:

1. Вивчення фізіологічної функції вітаміну D в організмі, розкриття механізмів його
обміну та функціонування за норми та при деяких патологічних станах (рахіті та
рахітоподібних захворюваннях у дітей, цукровому діабеті, нирковій недостатності,
захворюваннях кісткової системи та серцево-судинної системи, особливостях
обміну вітаміну D при використанні лікарських препаратів тощо).

2. Дослідження взаємозв'язку стану забезпеченості організму вітаміном Dз із ризиком
розвитку мультифакторних захворювань.

3. Створення нових високоефективних препаратів вітаміну D для медицини та
сільського господарства.
Вперше було доказано, що однією з основних причин розвитку цукрового діабету

є дефіцит вітаміну Dз та порушення його обміну у печінці, внаслідок інгібування
транспорту у гепатоцити та активності вітамін Dз 25-гідроксилазної системи. Доведено
(експериментально-клінічні дослідження), що введення вітаміну Dз нормалізує
вуглеводний обмін шляхом регулювання першо причин цих порушень - нормалізації
кількості та функціонування Р-клітин, синтезу інсуліну та рецепторів щодо інсуліну.
Спосіб лікування діабету вітаміном Dз запатентовано. Доведено, що гідроксилювання
холекальциферолу в гепатоцитах здійснюється за участю двох вітамін Dз 25-
гідроксилазних систем - мікросомальної (CYP2Rl) та мітохондріальної (СУР27 Аl), що
відрізняються за активністю та функціонують за різних концентрацій субстрату. Показано
в гепатоцитах щурів низький вміст CYP2Rl та високий СУР27Аl ізоензимів вітамін Dз
25-гідроксилаз.

Продемонстровано, що розвиток остеопорозу (аліментарна та глюкокортикоїд-
індукована форми) характеризується зниженням вмісту 250НDз, внаслідок гальмування
загальної вітамін D 25-гідроксилазної активності, змінами вмісту ізоензимів вітамін D 25-
гідроксилази, що призводить до порушення мінерального обміну, остеотропної
цитокінової системи (RANKL-RANK-OPG), внаслідок чого гальмується процес
ремоделювання та посилюється резорбція кісткової системи. Розвиток D- гіповітамінозу
при патологіях кісткової тканини супроводжується дистрофічними змінами цитоплазми та
ядер гепатоцитів, підвищується експресія антиапатичного протеїну Всl-2 та знижується
експресія протиапатичного протеїну Вах. Призначення вітаміну Dз за цих умов було
обрано як спосіб, що сприяє нормалізації порушень структурно-функціонального стану
клітин кісткової тканини та метаболічних процесів у них.
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.lJ:oCJIi,n;)I(eHOMexaHhM 06MiHY BiTaMiHY D Y phHi nepio,n;H BariTHOCTi, Y nJIo,n;a Ta

HOBOHapO,n;)I(eHHX. .lJ:oBe,n;eHO,mO He,n;OCTaTHiCTbBiTaMiHY D Y penpO,n;YKTHBHHii nepio,n; - O,n;Ha

3 npHYJHH BpO,n;)I(eHHXnaToJIoriii Ta BHHHKHeHHHphHHX 3axBoplOBaHb HKY paHHi, TaK i B 6iJIbllI

ni3Hi nepiO,n;H )I(HTIH ,n;iTeii. .lJ:oBe,n;eHO(KJIiHiqHi ,n;aHHi), mO Y ,n;iTeii, HKi HapO,n;HJIHCHBi,n;

MaTepiB 3 06TH)I(eHHM aKYlliepCbKHM aHaMHe30M (HHpKOBa He,n;OCTaTHicTb, UJKpOBHii ,n;ia6eT,

CepueBo-cy,n;HHHi naTOJIoril) nOpYIIIYeTbCH iMYHiTeT, 06MiH peqOBHH, 3HH)I(YlOTbCH 3aXHCHi

CHJIH, mO 3Ha~O ni,n;BHmye qaCTOTY 3axBoplOBaHb. EKCnepHMeHTaJIbHO-KJIiHi~i ,n;oCJIi,n;)I(eHHH

06rpYHTYBaJIH p03po6KY «MeTO,n;HqHHX peKOMeH,n;auiii» ,n;JIHnpo<1>iJIaKTHKH ii JIiKYBaHHH D-

,n;e<1>iUHTHHXCTaHiB.

BCTaHOBJIeHO, mO 6ic<1>oc<1>oHaT (,n;HHaTpieBa CiJIb MeTHJIeH6ic<1>oc<1>oHoBolKHCJIOTH)

CYMiCHO 3 BiTaMiHOM D3 (Ha Bi,n;MiHY Bi,n; iHIlIHX 6ic<1>oc<1>oHaTiB) BHHBJIHe BHpa)I(eHY

B3aeMOnOCHJIlOlOqy ,n;ilOB HOpMaJIhau:il D-BiTaMiHHOrO, MiHepaJIbHOrO 06MiHiB ii CTPYKTypHO-

<1>YHKUioHaJIbHOrOCTaHY KicTKOBol TKaHHHH. P03po6JIeHO cnoci6 O,n;ep)I(aHHH rrperrapaTiB

BiTaMiHY D3 Ta iiora KOMrrJIeKCY 3 BiTaMiHOM E, 6ic<1>oc<1>oHaToM i MiHepaJIbHHMH

KOMrrOHeHTaMH, Ta TeXHOJIoriqHi perJIaMeHTH ii aHaJIiTHqHa HOpMaTHBHa ,n;OKYMeHTauiH Ha

rrperrapaT. EYJIO opraHi30BaHO rrpOMHCJIOBHii BHnycK Me,n;HqHOrO rrperrapaTY «Bi,n;elH»

(KOMrrJIeKC BiTaMiHY D3 i3 6iJIKOM MOJIOKa K03elHoM Ha «KHiBCbKOMY BiTaMiHHOMY 3aBO,n;i»

(l993-2007p ).

OTpHMaHo 10 rraTeHTiB Ha BHHaxi,n;, 7 rraTeHTiB Ha KOPHCHY Mo,n;eJIb, 2 aBTopCbKHX

cBi,n;oUTBa. Pe3YJIbTaTH ,n;oCJIi,n;)I(eHborry6JIiKOBaHi Y CTaTIHX (rrOHa,lJ; 100), MOHorpa<1>iHx Y

crriBaBTopcTBi (4), rri,n;PyqHHKY, HaBqaJIbHoMY noci6HHKY, MeTo,n;HqHHX peKoMeH,n;auiHx ,n;JIH

rrpo<1>iJIaKTHKHii JIiKYBaHHH phHHX naToJIoriii, rrOB'H3aHHX 3 ,n;e<1>iUHToMBiTaMiHY D3.

B eJIeKTpOHHiii 6a3i SCOPUS pe<1>epoBaHo24 cTaTeii, 3araJIbHa KiJIbKicTb UHTYBaHb -

17, h = 3. B eJIeKTpOHHiii 6a3i Google Scholar pe<1>epoBaHo 90 cTaTeii, 3araJIbHa KirrbKicTb

UHTYBaHb - 142, h = 7.

B npoueci npOBe,n;eHHH ,n;aHHX,n;oCJIi,n;)I(eHbni,n; KepiBHHUTBOM AnyxoBcbKol Jl.I. 6yrro

BHKOHaHO3 ,n;HcepTauiiiHi P060TH Ha 3,n;o6yrrH HaYKOBoro cTyneHIO KaH,n;H,n;aTaHaYK.

C.B. KOMicapeHKo

21 6epe3HH 2018 p.

.lJ:HpeKTop IHcTHTYTY 6'
iM. O.B.I1aJIrra,n;iHa

aKa,lJ;eMiKHAH YK


