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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 36 с., 13 рис.,  3 таблицы, 24 источника литературы. 

ПОЛИАМИДОАМИННЫЙ ДЕНДРИМЕР, 

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА, АСПАРТАТ-АМИНОТРАНСФЕРАЗА, 

ГАММА-ГЛОБУЛИН, ТРОМБИН, ТРИПТОФАНОВАЯ 

ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ, ТРИПТОФАНОВАЯ ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ ПРИ 

КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ. 

Объектами исследования являлись дендримеры и  белки плазмы крови 

Цель работы: исследовать влияние дендримеров на сывороточные белки 

крови. 

 Методы исследования: триптофановая флюоресценция, триптофановая 

фосфоресценция при комнатной температуре, спектрофотометрия. 

В дипломной работе проводится анализ конформационных изменений 

белков при взаимодействии с дендримерами. Предложены эффективные 

методы исследований взаимодействий белков с дендримерами.  



 

РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 36 с., 16 мал., 3 табл., 24 крыніц. 

ПОЛIАМIДАМIННЫ ДЕНДРIМЕР, ЛАКТАТДЕГIДРАГЕНАЗА, 

АСПАРТАТ-АМIНАТРАНСФЕРАЗА, ГАМА-ГЛАБУЛIН, ТРАМБIН, 

ТРЫПТАФАНАВАЯ ФЛУАРЫСЦЭНЦЫЯ, ТРЫПТАФАНАВАЯ 

ФАСФАРЫСЦЭНЦЫЯ ПРЫ ПАКАЕВАЙ ТЭМПЕРАТУРЫ,  

СПЕКТРАФОТАМЕТРЫЯ. 

Аб’ект даследавання: полiмiдамiнныя  дэндрымеры, якія ў перспектыве 

будуць выкарыстоўвацца ў якасці нанокапсул для дастаўкі лекавага сродку ў 

орган-мішэнь для кропкавай тэрапіі захворванняў.  

Мэта працы: даследаваць уплыў дэндрымераў  на сываратачныя бялкi 

крыві.  

Метады даследавання: трыптафанавая флуарэсцэнцыя, трыптафанавая  

фасфарэсцэнцыя пры пакаёвай тэмпературы, спектрафатамерыя. 

У выніку даследавання ўзаемадзеяння бялкоў плазмы крыві з 

дэндрымерамi спектраметрычныямi метадамі ўстаноўлена, што пры 

утварэннi  комплексаў дэндрымераў  з бялкамi не адбываецца 

канфармацыённых змяненняў бялкоў. Прапанаваны эфектыўныя метады 

даследавання ўзаемадзеяння  бялкоў з дэндрымерамi. 



 

ABSTRACT 

Diploma work:  36 pages, 13 figures, 3 appendixes, 24 sources. 

POLY(AMIDO AMINE) DENDRIMER, LACTATE DEHYDROGENASE,  

ASPARTATE AMINOTRANSFERASE, GAMMA GLOBULIN, THROMBIN, 

TRYPTOPHAN FLUORESCENCE, TRYPTOPHAN PHOSPHRESCENCE AT 

INDOOR TEMPERATURE, SPECTROPHOTOMETRY.  

Object of research: polimidamin dendrimers which are in perspective will be 

used  as nano-capsules for delivering of the medicine to the target organs for the 

point therapy of diseases. 

Work purpose: to research the influence of the dendromers  on serumal 

proteins of  blood. 

Research methods: tryptophan fluorescence, tryptophan phosphorescence at 

indoor temperature, spectrophotometry. 

As a result of the research of plasma proteins interaction with dendrimers by 

spectrometric methods it is established that at formation of dendrimer complexes 

with proteins there are no conformational changes of proteins. Effective methods 

of researches of proteins interaction with dendrimers are offered. 

 

 

 

 


