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ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертаційну роботу Семінька Владислава Вікторовича
«Дефектна структура, механізми релаксації електронних збуджень та
антиоксидантна активність нанокристалів CeO2-x»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Актуальність роботи
Семінько Владіслав Вікторович підготував дисертаційну роботу за
актуальною і ємною науковою проблемою – отримання багатих на кисень
кристалів оксидів рідкісноземельних металів і вивчення механізмів
формування

люмінесцентних

та

антиоксидантних

властивостей

їх

нанокристалів, що містять іони змінної валентності. Нанокристали з іонами
змінної валентності відомі давно, але лише зараз вони стали об’єктом
численних досліджень як з точки зору їх фізичних характеристик, так і їх
прооксидантної/антиоксидантної активності у органічному і біологічному
оточенні в залежності від розмірів нанокристалів і їх хімічного складу.
Відомо, що на поверхні нанодисперсних оксидів диспергованих в
рідких середовищах утворюються/зникають заряджені радикали, і їх
рівноважною концентрацією можна керувати. Зокрема, можна збільшувати
або зменшувати концентрацію так званих ефективних форм кисню (АФК).
Саме антиоксидантині характеристики нанокристалів оксидів, а також їх
висока селективність до певних типів АФК та висока швидкість
антиоксидантної дії, що нещодавно були виявлені у низці біологічних
досліджень, дозволили говорити про ці нанокристали як про новий клас
штучних ферментів (наноферменти або наноензими). Природа та механізми
редокс-активності зазначених нанокристалів та роль дефектної структури
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нанокристалів у формуванні цієї активності наразі є предметом широких
дискусій і результати, що отримані у дисертації Семінька В.В. є
актуальними.
У роботі Семінька В.В. проведено мультидисціплінарне дослідження,
що притаманне сучасним нанотехнологіям і біотехнологіям. Ключовим
аспектом роботи є роль дефектної структури нанокристалів оксиду церію в
яких

механізми

утворення

дефектів

пов’язані

з

ізовалентним

та

аліовалентним заміщенням і електронно-іонної компенсації. Виключно
дефекти

кристалічної

структури

обумовлюють

діелектричні

і

напівпровідникові властивості цих стехіометричних і нестехіометричних
оксидів. Автор використав широкий діапазон фізичних експериментальних
методів, перш за все, методів оптичної спектроскопії. Дослідження Семінька
В.В. дозволяють досить чітко виокремити вплив різних типів дефектів
(комплекси Ce3+-Vo-Ce3+ або Ce3+-Vo-Re3+, кисневі вакансії, домішкові іони)
на формування антиоксидантної активності нанокристалів оксиду церію,
виявляючи тим самим глибинний зв'язок між фізичними та біологічними
властивостями нанокристалів з іонами змінної валентності. Сукупність
об’єктів і методів досліджень, результатів і їх інтерпретація дозволяє
кваліфікувати

роботу

в

рамках

фізико-математичних

наук

за

спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Обгрунтованість та достовірність результатів дисертаційної роботи

Всі експериментальні результати, які отримані у дисертаційній роботі,
детально проаналізовані та успішно інтерпретовані у рамках запропонованих
автором фізичних моделей. Достовірність отриманих автором результатів
базується на широкому залученні низки сучасних експериментальних
методів

дослідження

до

аналізу

дефектної

структури,

електронних

властивостей та динаміки антиоксидантної дії нанокристалів оксиду церію, а
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також на коректності та універсальності побудованих автором моделей, що
дало

автору

можливість

показати

загальність

запропонованих

ним

механізмів редокс-активності оксидних нанокристалів та визначити фактори,
що впливають на цю активність, а також закласти основу для подальшого
аналізу механізмів анти-/прооксидантної дії інших нанокристалів з іонами
змінної валентності.
Всі результати, наведені в дисертаційній роботі, неодноразово
обговорювались на вітчизняних та закордонних міжнародних конференціях.
Результати дисертації опубліковано у провідних наукових журналах з
високими значеннями імпакт-фактору, 15 з 32 публікацій, що увійшли у
дисертаційну роботу, відображені у базі Scopus. Таким чином, достовірність
наукових положень, що виносяться на захист, а також їх обґрунтованість не
викликають сумніву.

Наукова новизна
Автором

дисертації

було

отримано

низку

важливих

наукових

результатів. Зокрема, автором було вперше:


Застосовано

методи

люмінесцентної

спектроскопії

до

аналізу

електронної структури нанокристалів оксиду церію з різним ступенем
кисневої нестехіометрії та показано, що переважна локалізація
електронної густини на іонах церію приводить до формування
люмінесцентних центрів (Ce3+) в нанокристалах CeO2-х. Встановлено
зв'язок між ступенем кисневої нестехіометрії нанокристалів та вмістом
іонів Ce3+, показано вплив розміру та середовища обробки на дефектну
структуру нанокристалів.


Показано, що кисневі вакансії в нанокристалах CeO2-х приймають
участь у формуванні F0 та F+-центрів, рівні енергії яких знаходяться
нижче дна 4f0 підзони. Показано, що F0-центри мають власну
люмінесценцію, тоді як F+-центри відіграють роль електронних пасток,
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забезпечуючи

низку

актів

захоплення-вивільнення

електронних

збуджень за час життя збудження.


Виявлено формування різних типів дефектних центрів у змішаних
оксидних нанокристалах. Встановлено, що в нанокристалах, в яких в
ролі домішок виступають аліовалентні іони, головним типом дефектів є
комплекси

Ce3+-Vo-Re3+,

тоді

як

в

нанокристалах

допованих

ізовалентними іонами - комплекси Ce3+-Vo-Ce3+, які відрізняються
енергією формування та стійкістю.


Встановлено роль процесів накопичення та вивільнення кисню
нанокристалами оксиду церію у процесах регенерації антиоксидантних
властивостей нанокристалів при взаємодії з активними формами кисню.



Встановлено роль дефектної структури поверхні нанокристала оксиду
церію у процесах взаємодії нанокристалів з активними формами кисню.
Виявлено, що як тип редокс-активності нанокристалів (анти- або
прооксидантна) та швидкість нейтралізації АФК залежить від типу
дефектів на поверхні нанокристалів (комплекси Ce3+-Vo-Ce3+ або Re3+Vo-Ce3+).



Встановлено, що збудження нанокристалів CeO2-х випромінюванням з
довжиною хвилі, що відповідає переходам з перенесенням заряду
приводить до зміни дефектної структури нанокристалів внаслідок
формування додаткових комплексів Ce3+-Vo-Ce3+, а також суттєво
прискорює процеси вивільнення кисню з нанокристалів після взаємодії
з АФК за рахунок пришвидшення процесів кисневої дифузії, що впливає
як на динаміку релаксації електронних збуджень в опромінених
нанокристалах, так і на їх антиоксидантну активність.
Практичне значення результатів дисертаційної роботи
Отримані в роботі результати викликають значний інтерес не лише з

загальнофізичної точки зору, але і виходячи з низки можливих практичних
застосувань, що відкриваються при використанні цих результатів при
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розробці

нових

наноматеріалів

з

контрольованими

структурними

параметрами та біологічними властивостями. Запропоновані автором
механізми керування редокс-активністю нанокристалів з іонами змінної
валентності,

зокрема,

встановлені

ним

шляхи

перемикання

між

антиоксидантною та прооксидантною активністю нанокристалів, можуть
знайти широке практичне застосування для селективного захисту або
знищення клітин різних типів (зокрема, при радіотерапії онкологічних
новоутворень). Дослідження, проведені автором, показали, що нанокристали
оксиду церію можуть виступати також в якості сенсорів активних форм
кисню, що дає можливість розглядати їх як новий клас поліфункціональних
наноматеріалів, здатних як до нейтралізації активних форм кисню, так і до
візуалізації цієї зміни за допомогою їх люмінесценції.

Повнота опублікованих результатів дисертації
Результати дисертації знайшли відображення у 32 наукових працях; з них
17 статей в міжнародних і вітчизняних фахових журналах (в тому числі 8
статей у виданнях, що належать до першого (Q1) та другого (Q2) квартилю,
7 статей у виданнях, що належать до третього (Q3) квартилю), а також 1
стаття за матеріалами конференції та 14 тез доповідей на конференціях.
Серед публікацій тотожних за змістом немає і всі ключові результати, що
увійшли у дисертаційну роботу, попередньо були опубліковані.

Оцінка змісту роботи
Дисертація Семінька В.В. складається зі вступу, семи розділів, висновків
та переліку використаних джерел. Обсяг дисертації складає 302 сторінки
друкованого тексту, дисертація містить 109 рисунків. Список використаних
джерел складається з 339 найменувань. Дисертація добре структурована,
логічну

послідовність

викладення

отриманого

матеріалу повністю дотримано у всіх розділах.

експериментального
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У вступі коротко проаналізовано сучасний стан проблем, розв’язанню
яких присвячена дисертація, та показано доцільність виконання досліджень,
проведених при виконанні дисертаційної роботи.
Перший розділ дисертаційної роботи являє собою літературний огляд, в
якому викладено відомі на сьогодні експериментальні та теоретичні дані
відносно структурних характеристик нанокристалів оксиду церію, динаміки
іонного транспорту в оксиді церію та змішаних оксидах, можливих типів
дефектних центрів і їх впливу на оптичні властивості нанокристалів,
обговорюється
електронної

вплив

нестехіометрії

структури.

Особливу

нанокристалів
увагу

на

формування

приділено

біологічним

експериментам, в яких були показані унікальні антиоксидантні властивості
нанокристалів

оксиду

церію,

після

чого

детально

розглядаються

запропоновані іншими авторами фізичні моделі виникнення редоксактивності нанокристалів, зазначені їх сильні та слабкі сторони.
У другому розділі наводиться опис експериментального обладнання, що
використовувалось у процесі проведення досліджень, детально викладені
методики

проведення

експериментів

та

методики

отримання

експериментальних зразків, наведено ПЕМ-зображення та результати
рентгенофазового аналізу отриманих нанокристалів.
Третій розділ дисертаційної роботи присвячено аналізу природи
центрів люмінесценції у нанокристалах оксиду церію. Автором показано, що
комплекси Ce3+-Vo-Ce3+, існування яких раніше було запропоновано у низці
теоретичних робіт для пояснення аномально низької енергії формування
кисневих вакансій у нанокристалах оксиду церію, безпосередньо проявляють
себе у спектрах люмінесценції. Також автором показана залежність вмісту
комплексів Ce3+-Vo-Ce3+ від середовища попередньої обробки та розміру
нанокристалів. Проведено детальне дослідження механізмів формування
дефектної структури нанокристалів та визначено різні типи дефектних
центрів в нанокристалах, встановлено роль іонів церію та кисневих вакансій
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у процесах релаксації енергії електронних збуджень в нанокристалах.
У

четвертому

розділі

проаналізовано

дефектну

структуру

та

люмінесцентні характеристики нанокристалів змішаних оксидів. Показано,
що введення домішкових іонів (як тривалентних, так і менших за іонним
радіусом, ніж іони Ce4+) приводить до формування додаткових кисневих
вакансій у нанокристалах, які утворюють комплекси Ce3+-Vo-Re3+ (при
введенні

тривалентних

іонів)

Ce3+-Vo-Ce3+

або

(при

введенні

чотиривалентних іонів). Встановлено, що збільшення вмісту домішкових
іонів значно змінює люмінесцентні властивості нанокристалів оксиду церію
та показано як одночасне варіювання розміру нанокристалів та вмісту
домішкових іонів дозволяє контролювати вміст кисневих вакансій та
співвідношення іонів Ce3+/Ce4+ в отриманих нанокристалах.
П’ятий розділ роботи присвячено аналізу можливостей використання
люмінесцентних властивостей нанокристалів оксиду церію для встановлення
механізмів редокс-активності нанокристалів оксиду церію та визначення
ролі дефектної структури нанокристалів у цій активності. Автором показано,
що взаємодія нанокристалів з активними формами кисню супроводжується
процесами накопичення та вивільнення кисню, що дало змогу встановити,
що у динаміці антиоксидантної дії нанокристалів оксиду церію важливу роль
відіграє

не

лише

проаналізована

поверхня,

динаміка

але

і

об’єм

накопичення

нанокристала.

та

вивільнення

Автором
кисню

нанокристалами при варіюванні температури водного розчину та розмірів
нанокристалів та визначено ключову роль кисневої дифузії у відновленні
антиоксидантних властивостей нанокристалів при взаємодії з активними
формами кисню.
Шостий розділ дисертаційної роботи містить аналіз ролі різних типів
дефектів на поверхні нанокристалів оксиду церію та змішаних оксидів у
формуванні

особливостей

редокс-активності

нанокристалів.

Наведено

результати дослідження процесів взаємодії нанокристалів з активними
формами кисню різних типів: перекисом водню, гідроксил-радикалами,
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гіпохлорит-аніонами та супероксиданіонами та встановлено загальні
механізми

антиоксидантної

встановлено

ключову

дії

роль

отриманих

комплексів

нанокристалів.

Ce3+-Vo-Ce3+

у

Автором

формуванні

антиоксидантної активності нанокристалів оксиду церію при взаємодії з
перекисом водню та гіпохлорит-аніонами та співвідношення іонів Ce3+/ Ce4+
при взаємодії з гідроксил-радикалами та супероксиданіонами. Показано, що
кінетика антиоксидантної дії є подібною до дії біологічних ферментів,
зокрема, описується за допомогою того ж математичного апарату. На основі
проведеного аналізу автору вдалось пояснити виникнення довготривалих
осциляцій інтенсивності люмінесценції іонів Ce3+ в нанокристалах при
додаванні великих концентрацій перекису водню та запропонувати загальну
модель динаміки взаємодії нанокристалів з АФК при варіюванні як
концентрації АФК, так і співвідношення іонів Ce3+/Ce4+ в нанокристалах.
В

останньому,

сьомому

розділі

автор

обговорює

можливості

покращення антиоксидантних властивостей нанокристалів оксиду церію та
пропонує шляхи розширення діапазону застосувань цих нанокристалів.
Зокрема, автором показано, що лазерне опромінювання колоїдних розчинів
нанокристалів оксиду церію з певною довжиною хвилі перед додаванням
АФК дозволяє збільшити здатність нанокристалів до нейтралізації АФК
внаслідок

формування

додаткових

кисневих

вакансій

на

поверхні

нанокристалів, яке супроводжується зростанням вмісту комплексів Ce3+-VoCe3+. При цьому встановлено, що таке ж опромінювання після додавання
АФК приводить до прооксидантної активності нанокристалів. Таким чином,
автором показано можливість переходу від анти- до прооксидантної
активності нанокристалів та навпаки. Також автором показано, що
домінування про- чи антиоксидантної активності нанокристалів залежить від
розміру нанокристалів. В свою чергу, встановлена автором можливість
застосування нанокристалів оксиду церію в якості сенсорів концентрації
АФК дозволяє розширити діапазон застосувань цих нанокристалів.
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Загалом дисертаційна робота справляє дуже позитивне враження, хоча
вона не позбавлена і певних недоліків:

Зауваження до дисертаційної роботи
1.

Згідно до аналізу спектрів люмінесценції нанокристалів після
обробки в окиснювальному середовищі на спектрах спостерігаються
смуги, які приписуються автором F-центрам. Але відомо, що дані
дефекти зазвичай формуються у кисень-дефіцитних середовищах,
таким чином незрозуміло як вони можуть формуватися після обробки
в окиснювальному середовищі. При цьому автор не обговорює
можливість формування катіонних вакансій, що є більш імовірним при
даних умовах високотемпературної обробки нанокристалів.

2.

Автор дисертації досить детально обговорює ефект зростання
вмісту іонів Ce3+ у нанокристалах оксиду церію при зменшенні
розмірів нанокристала. Оскільки іонний радіус іона Ce3+ більше, ніж
радіус іона Ce4+, зменшення розміру нанокристала має привести до
зростання значень міжплощинних відстаней, і, отже, до зсуву
рентгенівських максимумів у бік менших кутів. Проте на спектрах
РФА

для

нанокристалів

різних

розмірів

такого

зсуву

не

спостерігається.
3.

У підписі до рис. 2.13 (ПЕМ нанокристалів) зазначено, що розмір
нанокристалів становить 2 нм. Але з рисунку визначити це дуже
важко, оскільки ціна шкали на рисунку становить 20 нм. Також бажано
було б навести гістограму розподілу отриманих нанокристалів за
розмірами.

4.

В розділі 2 наведено рентгенограми тільки для нанокристалів
оксиду церію та церій-цирконієвих оксидів. Бажано було б навести
результати РФА і для інших нанокристалів змішаних оксидів (церійітрієвих, церій-тербієвих, церій-європієвих).
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Треба зазначити, що вказані зауваження не знижують загальної високої
оцінки проведеної автором роботи. В цілому вважаю, що представлена
дисертація

Семінька

Владислава

Вікторовича

«Дефектна

структура,

механізми релаксації електронних збуджень та антиоксидантна активність
нанокристалів CeO2-x» за повнотою викладення отриманого матеріалу,
науковою новизною та актуальністю є завершеною науковою працею,
що відповідає всім вимогам МОН України до докторських дисертацій,
зокрема, п. 9,11,12 "Порядку присудження наукових ступенів", а її автор
Семінько Владислав Вікторович заслуговує присудження наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика
напівпровідників і діелектриків".

