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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Фізика систем з наночастинками є 

новим напрямком, що бурхливо розвивається та об’єднує молекулярну фізику та 

фізику біофізику. Особлива увага в цій області приділяється наночастинкам фулеренів, 

їхнім електронним властивостям, впливу на них розчинників і проблемі управління 

агрегацією в таких системах. Як відомо, рідинні системи фулеренів у різноманітних 

розчинниках демонструють такі цікаві явища як сольватохромізм, еволюція з часом 

електрооптичної константи, а також спектрів фотолюмінісценції, ІЧ та раманівського 

спектрів, що супроводжується зміною електронної структури фулеренів, а відповідно, і 

їхніх властивостей. Грунтовні дослідження вказаних явищ останніми роками 

спрямовані на розширення використання фулеренів у різноманітних галузях. Так, 

явище зміни електронної структури фулеренів широко використовується в оптиці, 

зокрема в оптичних затворах. Керування агрегацією фулеренів у розчинниках, зокрема 

у воді, є перспективним з точки зору створення принципово нового методу синтезу 

водних монодисперсних рідинних систем фулеренів, що є на сьогодні актуальною 

задачею. Так, останніми роками активно вивчають можливості медичного 

використання фулеренів та їхніх комплексів. Зазначимо, що сьогодні ефективність 

використання фулеренів у тій чи іншій галузі медицини визначається суто емпіричним 

шляхом, що вимагає значних часових і фінансових витрат. У зв'язку з цим назріла 

необхідність у проведенні систематичних досліджень, що зв'язують біологічні 

властивості із структурними та фізико-хімічними характеристиками розчинів, що 

дозволить прогнозувати і змінювати параметри системи під конкретні медичні задачі. 

Оскільки біосумісність систем з фулеренами визначається певною мірою структурною 

організацією, яка отримується в результаті переходу фулеренів з неполярного 

розчинника у воду, необхідне повне розуміння процесів, що протікають в розчинах 

фулеренів при варіації полярності. Тому дана робота присвячена проблемі агрегації 

фулеренів у системах різної полярності, в тому числі у водному та фізіологічному 

середовищах, і дослідженню супутніх ефектів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

складовою частиною наукових досліджень, які проводяться на кафедрі молекулярної 

фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках Комплексної наукової програми «Конденсований стан – фізичні 

основи новітніх технологій». Зміст роботи узгоджений з планами роботи за 

держбюджетними темами “Фундаментальні дослідження молекулярних процесів в 

рідинних, полімерних, медико-біологічних і наносистемах, які визначають їх 

рівноважні та кінетичні властивості” (№ д/р 0106U006363); «Конденсований стан 

(рідинні системи, наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – 

фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини» (№ д/р 

0114U003475).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи − визначити 

структуру та фізичні властивості рідинних систем з фулеренами С60 і С70 за різної 

полярності розчинника, а для водних рідинних систем − структуру і стабільність при 

їхньому переході до фізіологічного розчину, а також в комплексах з 



протипухлинними препаратами. Для оцінки нейропротекторної активності 

фулеренів − проаналізувати зміни структури білкових амілоїдних агрегатів під 

впливом водних рідинних систем з фулеренами С60 і С70.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити два блоки завдань: 

1. Дослідити процеси агрегації та супутні ефекти в рідинних системах з 

фулеренами при зміні полярності розчину: 

 Провести структурну діагностику рідинних систем з фулеренами за різної 

полярності системи. 

 Визначити вплив агрегації фулеренів та комплексоутворення між фулереном 

та молекулами розчинника на сольватохромні ефекти в рідинних системах з 

фулеренами. 

2. Дослідити структуру та стабільність водних рідинних систем фулеренів та 

їхніх комплексів з медичними препаратами: 

 Провести структурну діагностику водних рідинних систем з фулеренами, 

отриманих згідно різних методик синтезу. 

 Дослідити процеси агрегації в водних рідинних системах з часом, при 

підвищенні температури та при переході їх до фізіологічного розчину. 

 Визначити структуру та процес комплексоутворення фулеренів з медичними 

препаратами. 

 Проаналізувати руйнацію амілоїдних агрегатів під дією фулеренів. 

Об’єктом дослідження є багатокомпонентні рідинні системи з фулеренами 

С60 і С70 та їхні комплекси з протипухлинними препаратами. 

Предметом дослідження є структура рідинних систем з фулеренами як 

наслідок процесів агрегації у розчинниках різної полярності, в тому числі в 

фізіологічному середовищі, а також комплексоутворення фулеренів з медичними 

препаратами. 

Методи дослідження. Для дослідження структури та взаємодії рідинних систем з 

фулеренами С60 та С70 в роботі застосовано методи малокутового розсіяння нейтронів 

та рентгенівських променів, динамічного розсіяння світла, атомно-силової мікроскопії, 

спектрофотометрії, ІЧ-спектроскопії та комп’ютерного моделювання.  

Наукова новизна отриманих результатів.  

Розроблено новий метод синтезу водних рідинних систем з фулеренами С60 і С70, 

в яких спостерігаються як агрегати, так і окремі молекули фулерену. Нова методика 

дозволяє отримувати водні рідинні системи з малими розмірами агрегатів фулеренів, 

аж до 6 нм, що дає змогу оцінити вплив розміру агрегатів фулеренів в водних системах 

на токсичність цих систем. Зазначимо, що розміри агрегатів фулеренів в усіх водних 

системах, отриманих за відомими методиками синтезу, були ~ 100 нм, що не дозволяло 

виявити кореляції між структурними параметрами та біосумісністю. 

Одержані експериментальні результати пояснюють процеси сольватації 

фулеренів у розчинниках різної полярності. Запропоновано феноменологічну теорію 

кінетики кластероутворення в полярних рідинних системах з фулеренами, що враховує 

явище утворення комплексів фулерен-розчинник, в рамках якої можуть бути описані 

будь-які полярні рідинні системи з фулеренами, де спостерігається повільний ріст 

кластерів. 



Практичне значення одержаних результатів. Використання структурних 

методів дослідження у поєднанні з біологічними тестами прояснило кореляцію між 

структурою та біосумісністю водних рідинних систем фулеренів. Детальна структурна 

характеризація та дослідження стабільності водних рідинних систем фулеренів з часом, 

за різної температури та при переході до фізіологічного розчину, відкриває можливість 

їхнього подальшого використання у біологічних тестах та медицині. Результати 

структурних досліджень систем фулеренів з амілоїдними фібрилами відкриває новий 

напрям подалання нейродегенеративнимх захворювань. Дослідження взаємодії водних 

рідинних систем С60 з протипухлинними препаратами дає важливу практичну 

інформацію для вдосконалення та отримання більш ефективних протиракових 

препаратів. Іншими словами, отримані результати суттєві для становлення систем з 

фулеренами як ліків для лікування онкологічних та нейродегенеративних захворювань. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і висновки, що 

виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. У роботах, опублікованих у 

співавторстві, особистий внесок дисертанта є визначальним для структурних 

досліджень, та у більшості випадків полягав у постановці завдання, плануванні 

експериментів та безпосередній участі у проведені цих експериментів. Структурний 

аналіз проведено особисто здобувачем, ним особисто зроблено доповіді на більшості 

конференцій. Вибір проблематики, постановка мети та завдань дослідження здійснено 

разом із науковим консультантом академіком НАН України, д.ф.-м.н., професором 

Л. А. Булавіним. 

У роботах [1 – 18] особистий внесок здобувача полягав у постановці задачі 

досліджень, безпосередній участі у проведенні експериментів з малокутового розсіяння 

нейтронів, спектрофотометрії, мас-спектрометрії, динамічного розсіяння світла та 

подальшому аналізі експериментальних даних для рідинних систем різного типу, а 

також участі в написанні та обговоренні статей. У [19-28] дисертант брав участь у 

плануванні та проведенні експериментів з малокутового розсіяння нейтронів та 

рентгенівських променів, в обробці отриманих експериментальних даних та 

обговоренні результатів. У роботах [29-32, 35-64] здобувачем обговорено плани та 

завдання з дослідження впливу агрегації на сольватохромний ефект, а саме − 

проведення структурних та спектрофотометричних експериментів для аналізу 

сольватації та агрегації в рідинних системах з фулеренами; пошукач взяв участь у 

постановці задачі та аналізі даних, а також ним особисто проведено експерименти з 

малокутового рентгенівського розсіяння та за його участі написано статті. Дисертант 

брав активну участь у плануванні загальної структури оглядових робіт та їхньому 

написанні [33, 34]. 

Апробація результатів дисертації. Результати, представлені в роботі, 

оприлюднювалися на численних міжнародних конференціях, семінарах та нарадах, 

зокрема: “Nanotechnology and Nanomaterials: NANO-2017”, ‒ Chernivtsi, Ukraine, ‒ 

August, 23 – 26, 2017 ‒ oral report; 7th Intern.Conf. "Physics of Liquid Matter: Modern 

Problems", – Kyiv, Ukraine, – May 27-30, 2016, – oral report; “8th International 

Conference Advanced Carbon NanoStructures: ACNS-2013”, ‒ Saint-Petersburg, ‒ July 1-

5, 2013 ‒ oral report; 18th International Seminar on „Neutron Scattering Investigation in 

Condensed Matter”, – Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, – 

May 12-14, 2016, – oral report; ”NANOCON 2017”, ‒ Brno, Czech Republic, ‒ October 



18th - 20th 2017, ‒ poster report; 8 th International Discussion Meeting on Relaxations in 

Complex Systems, ‒ Wisła, Poland, ‒ July 23th -28th, 2017‒ oral report; Institute of 

Experimental Physics, ‒ Kosice, Slovakia, ‒ March 9, 2016, ‒ seminar; Hospital Reina 

Juana, ‒ Sofía, Bulgaria, ‒ December 6, 2016, ‒ seminar; 5th International Conference 

Physics of Liquid Matter: Modern Problems, ‒ Kyiv, Ukraine, ‒May 23-26, 2010, ‒ poster 

report; 9th Biennial International Workshop Fullerenes and Atomic Clusters, ‒ St. 

Petersburg, ‒ July 6-10, 2009, ‒ oral report; XIV International conference on Small-angle 

scattering SAS-2009, Oxford, 12 September 2009 – poster report та інш. 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 32 

статті у наукових фахових журналах [1-32] та 2 розділи в монографіях [33, 34], 

близько 40 матеріалів та тез міжнародних конференцій, найвагоміші з яких наведено 

у авторефераті. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовою, переліку праць здобувача, вступу, семи 

розділів, висновків та списку використаних джерел, що містить 314 найменувань, та 

додатку. Дисертація містить 151 рисунків і 14 таблиць. Загальний обсяг дисертації 

складає 332 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі висвітлено стан наукової проблеми дослідження структури та 

фізичних властивостей рідинних систем з фулеренами, обґрунтовано актуальність 

теми, сформульовано мету та задачі дослідження, аргументовано наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. Представлено інформацію про зв’язок 

роботи з науковими темами та апробацію результатів дисертації, описано особистий 

внесок автора у публікації, у яких викладено основний зміст дисертаційної роботи. 

У розділі 1 проаналізовано основні роботи, присвячені структурним 

дослідженням рідинних систем із фулеренами та їхнім фізичним властивостям у 

рідинних системах різної полярності. Проведено аналіз перспектив застосування 

рідинних систем із фулеренами. Розглянуто фактори, що впливають на процеси 

агрегації та стабілізації фулеренів у рідинних системах.  

У розділі 2 досліджується структура рідинних систем з фулеренами за різної 

полярності систем. Зокрема, досліджено агрегацію фулеренів в системі N-

метилпірролідон (NMP)/толуол при збільшенні та зменшенні полярності системи 

внаслідок зміни співвідношення між компонентами. Так, показано, що при 

зменшенні полярності в такій системі відбувається руйнування агрегатів фулеренів 

за рахунок відщеплення фулеренів з поверхні великих агрегатів. Процес руйнування 

агрегатів має пороговий характер, а саме спостерігається коли вміст 

слабкополярного розчинника перевищує 40 об.% для системи з фулеренами С60 та 

більше 60 об.% для системи з фулеренами С70 (рис. 1). Як видно, розсіяння на 

системі С60,70/NMP/толуол з вмістом толуолу 20% знаходиться на рівні фону. Це 

свідчить про існування в системі утворень розмірами понад 100 нм, які знаходиться 

поза межами чутливості використаної експериментальної установки малокутового 

розсіяння нейтронів. Ці дані підтверджуються результатами динамічного розсіяння 

світла які свідчать, що в системах наявні великі агрегати з характерним розміром до 



500 нм [29,32]. Збільшення частки толуолу в системі приводить до збільшення 

сигналу нейтронного розсіяння. Різке підвищення сигналу спостерігалося при 

додаванні 50 об. % толуолу в рідиннії системі з фулеренами С60 та 70 % з 

фулеренами С70. Таким чином, був спостережений пороговий характер реорганізації 

агрегатів фулеренів в системі при зменшенні полярності розчинника.  
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Рис. 1. Малокутове розсіяння нейтронів на системі С60/NMP/толуол та С70/NMP/толуол з 20% 

(●) та 80% (□) вмістом толуолу. На вкладинках наведено залежності інтегральної 

інтенсивності малокутового розсіяння нейтронів від вмісту толуолу в системі. 

 

Дослідження системи С70/NMP/толуол методом малокутового 

рентгенівського випромінення дозволило провести детальний аналіз змін структури 

агрегатів фулеренів при зменшенні полярності системи. Як і у випадку нейтронного 

експерименту, зміна форми спектрі розсіяння має пороговий характер та 

спостерігається, коли вміст толуолу перевищує 60 об. %. Також спостерігається 

зміна показника степеневого спадання інтенсивності розсіяння I~q
-p

 (рис. 2). Так, 

степеневі показники інтенсивності розсіяння рідинних систем C70/NMP/толуол з 20 – 

60 об. % вмістом толуолу складають р = 4, що свідчить про формування гладких 

сферичних агрегатів в системі. Проте інший тип структури агрегатів реалізується 

при 70 об. % толуолу в системі та вище. Спадання інтенсивності розсіяння за 

степеневим законом відповідає р = 4,8 ± 0,2 (див. вкладинку до рис. 2), що вказує на 

формування дифузної поверхні великих і щільних кластерів [1*]. Враховуючи, що 

розмір агрегатів фулеренів зменшується при збільшенні вмісту толуолу, можна 

припустити, що при додаванні толуолу агрегати частково руйнуються на поверхні. 

Разом з тим, розмір кластерів залишається більшим, ніж 100 нм. 

З метою отримання повноцінної картини процесів агрегації фулерену в 

рідинних системах при переході до полярного середовища, що застосовується в 

методиці отримання водних рідинних систем з фулеренами, досліджено систему 

С60/толуол/ацетонітрил. Порівняно з NMP ацетонітрил є полярним розчинником з 

низькою розчинністю фулеренів. Отримані малокутові криві рідинних систем 

C60/толуол/ацетонітрил представлено на рис. 3.  

Відсутність специфічних особливостей на кривих дозволяє припустити, що 

частинки мають полідисперсний розподіл за розмірами. Для оцінки розміру 

кластерів у системах з фулеренами криві малокутового рентгенівського розсіяння 



були оброблені за допомогою непрямого методу перетворення Фур'є, розробленого 

О. Глаттером [2*] та J. S. Pedersen [3*] при використанні програми GNOM. 
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Рис. 2. Експериментальні криві малокутового рентгенівського розсіяння початкової 

системи С70/NMP (■) та після додавання до неї 20 ‒ 80 об. % толуолу (1-6). На вкладках 

представлено зміни залежностей інтенсивності розсіяння за різного вмісту толуолу. 

В результаті отримано відповідні характеристичні розміри: 42 нм в толуолі та 

134, 132, 128 нм для розчину зі співвідношенням толуол/ацетонітрил 1:1; 3:2 та 7:3, 

відповідно. Таким чином, при збільшенні об'ємної фракції ацетонітрилу в сумішах 

С60/толуол/ацетонітрил спостерігаєтся зростання розміру агрегатів і зменшення 

їхньої полідисперсності. В ході експерименту також було виявлено залежність 

фрактальної структури агрегатів фулеренів від полярності системи. 
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Рис. 3. Експериментальні криві малокутового рентгенівського розсіяння рідинними 

системами С60/толуол/ацетонітрил з різними пропорціями між компонентами розчинника. 

Суцільні лінії відповідають моделі, що була отримана в результаті процедури оберненого 

Фур’є перетворення. 

Так агрегати в початковій системі С60/толуол з концентрацією фулеренів 1,2 мг/мл 

формують розгалужені масові фрактали з розмірністю Dm = 2,2, які при додаванні 

ацетонітрилу в пропорції 3:2 реформуються в агрегати, які відповідають 



поверхневим фракталам з розмірністю Ds = 6 – 3,8 = 2,2, де 3,8 – ступінь спадання 

кривої розсіяння (рис. 3). Збільшення частки ацетонітрилу в системі до 50% 

приводить до формування щільних агрегатів з гладкою поверхнею, що відповідає 

фрактальній структурі з розмірністю 6 – 4 = 2. При подальшому збільшенні 

кількості ацетонітрилу в системі агрегати фулерену випадають в осад. Таким чином, 

збільшення вмісту полярної компоненти в системах з фулеренами приводить до 

збільшення розмірів та щільності пакування агрегатів фулеренів.  

Фактично, виявлені ефекти вказують на різний механізм агрегації фулеренів в 

толуолі при додаванні ацетонітрилу або NMP. Попри те, що в обох системах 

спостерігається збільшення розмірів агрегатів при підвищенні полярності системи, 

рідинні системи з фулеренами в суміші толуол/NMP залишаються стабільними з 

часом, що вказує на наявність стабілізаційного механізму. Стабілізація агрегатів 

фулеренів в системах, де однією з компонент є NMP, може відбуватися завдяки 

формуванню специфічних зв’язків між фулеренами та молекулами розчинника. 

Навпаки, ацетонітрил є класичним полярним розчинником, який не формує будь-

яких специфічних зв’язків з фулереном, що дозволило порівняти процеси агрегації 

за наявності та відсутності специфічної взаємодії між молекулами розчинника та 

молекулами фулеренів.  

Завдяки виявленій специфічній взаємодії між фулеренами та молекулами NMP 

нами отримано новий метод синтезу водних рідинних систем з фулеренами. 

Структурні дослідження таких водних рідинних систем, а саме NMP/nC60 та 

NMP/nC70, проведені у порівнянні з водними рідинними системами son/nC60 та 

son/nC70, які були отримані згідно поширеного методу заміни розчинника. Так, 

методом динамічного розсіяння світла було виявлено, що у системах NMP/nC60 

фулерени переважно утворювали агрегати в діапазоні розмірів від 4 нм до 11 нм з 

середнім значенням 7 нм та PDI 0,15 (рис. 4). Проте пік інтенсивності в області (20 –

 50) нм вказує на наявність невеликої кількості агрегатів більших за розміром 

~ 30 нм. У випадку з NMP/nC70 розмір великих кластерів дещо більший і досягає 

40 нм. Відносно піку, що відповідає агрегатам з невеликими розмірами, то середній 

розмір агрегатів складає ~ 8 нм у діапазоні від 4 нм до 13 нм та PDI 0,2. Аналіз 

динамічного розсіяння світла для дисперсій, отриманих методом заміни розчинника 

son/nC60 та son/nC70, дає мономодальні розподіли розмірів частинок з високою 

полідисперсністю від 35 нм до 100 нм з середнім значенням 76 нм і від 30 нм до 

100 нм (середне значення 57 нм), відповідно. 

Структуру водних рідинних систем фулеренів С60 та С70 досліджено за 

допомогою малокутового рентгенівського розсіяння (рис. 5). Отриманв дані 

оброблені за допомогою програми SAS View. Різна форма кривих малокутового 

розсіяння вказує на різну морфологію кластерів фулеренів внаслідок специфічних 

процедур синтезу водних рідинних систем. В результаті апроксимації 

експериментальних даних в рідинній системі son/nC60 виявлено наявність щільних 

та великих ~ 100 нм агрегатів фулеренів з гладкою поверхнею, на що вказує 

фрактальна розмірність Ds = 6 – 4 =2, де 4 – степінь спадання кривої розсіяння. 

Як видно з рис. 5, крива розсіяння на системі NMP/nC60 має дворівневу 

структурну організацію, що вказує на наявність агрегатів як великих за розміром до 

40 нм, так і малих агрегатів ~ 8 нм. При цьому частка агрегатів меншого розміру є 



більшою, ніж 50%. Враховуючи показник степеневого спадання кривої, можна 

зробити висновок, що великі агрегати мають структуру, близьку до ланцюжка. 

Дослідження методом ІЧ-спектрометрії водних рідинних систем з фулеренами, 

отриманих за методикою заміни розчинника, показало, що стабілізація фулеренів у 

воді виникає внаслідок гідроксилювання їхньої поверхні.  
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Рис. 4. Розподіл гідродинамічних розмірів 

агрегатів фулеренів за даними динамічного 

розсіяння світла на водних рідинних системах 

з C60 і С70. 

Рис. 5. Експериментальні криві 

малокутового рентгенівського розсіяння 

водних рідинних систем son/nC60 та 

NMP/nC60. Суцільна лінія – модельна 

крива. 

Таким чином, у другому розділі розглянуто механізм агрегації фулеренів за 

умови зміни полярності розчинника, що в першу чергу зумовлено необхідністю 

з’ясування процесів, які відбуваються при переведенні фулеренів в водне 

середовище. Як було показано в цьому розділі, ці процеси суттєво залежать від 

вибору розчинників, що приводить до різного типу сольватації фулеренів. Таким 

чином, головним питанням є природа стабілізації агрегатів фулеренів у полярних 

рідинних системах. У випадку рідинних систем із ацетонітрилом збільшення 

полярної компоненти однозначно приводить до стрімкого зростання агрегатів та 

подальшого формування осаду з фулеренів. У водному середовищі стабілізація 

агрегатів фулеренів відбувається за рахунок гідроксилювання їх поверхні. При 

цьому виникає природне запитання – чому стабілізуються кластери в рідинній 

системі С60/NMP? Виявлені в цьому розділі ефекти вказують на специфічну 

взаємодію між фулеренами та молекулами N-метилпірролідону, що детальніше 

досліджено в наступному розділі.  

У третьому розділі досліджуються сольватохромні ефекти фулеренів С60 та 

С70 в рідинних системах з полярною та неполярною компонентами розчинника за 

умови зміни полярності cистеми. Як відомо, різкий сольватохромний ефект – значна 

зміна спектру поглинання системи при незначній зміні її складу або концентрації, 

зазвичай пов’язують з процесами агрегації в системах з фулеренами. Приклад такого 

сольватохромного ефекту представлений на рис. 6, де наведені спектри оптичного 

поглинання системи С60/толуол при додаванні різної кількості NMP. На спектрі 

присутній пік в області λ = 330 нм, характерний для рідинних систем з фулеренами 

[4*]. Як бачимо, додавання толуолу приводить до повільного росту коефіцієнту 



екстинкції (див. вкладинку до рис. 6). Додавання до системи лише до великої 

кількості толуолу (90 ‒ 95%) приводить до значних спектральних змін. Так, на 

спектрі з’являється чітко виражений пік при 330 нм, який має зсув у довгохвильову 

область, тобто спектр набуває вигляду, характерного для рідинної системи 

фулеренів в толуолі.  
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Рис. 6. Спектри поглинання світла рідинною системою C60/NMP одразу після її виготовлення 

при додаванні певної кількості толуолу. Спектри нормовані на концентрацію фулеренів. На 

вкладинці наведена залежність коефіцієнта екстинкції на довжині хвилі 400 нм від об'ємної 

частки толуолу в суміші. Трикутником помічено коефіцієнт екстинкції на довжині хвилі  = 

400 нм для С60 в толуолі. 

Враховуючи, що руйнація агрегатів С60 спостерігається у випадку, коли вміст 

толуолу складає більше ніж 40 об.% (рис. 1а), процеси руйнування агрегатів не 

впливають на спектри оптичного поглинання. Оскільки толуол має більшу 

концентрацію насичення фулеренів, наявність змін в поглинанні світла лише при 

переважній кількості толуолу в суміші вказує на наявність специфічної взаємодії 

між фулеренами та молекулами NMP, тому що у випадку неспецифічної сольватації 

в бінарних системах, зміна спектру поглинання відбувається поступово, відповідно 

до зміни складу бінарного розчину. Таким чином, спостережені ефекти вказують на 

наявність в системі так званої селективної сольватації [5*], коли відносний склад 

сольватної оболонки відрізняється від складу розчину в об’ємі внаслідок утворення 

специфічних комплексів між молекулами розчинника NMP та фулеренами. Це може 

бути пояснено значною різницею в полярності обох розчинників та наявністю 

електровід’ємного атома у складі NMP. Cклад сольватної оболонки різко змінюється 

лише при високому вмісті толуолу в системі. Тим не менше, не всі зв’язки C60-NMP 

заміняються на зв’язки з молекулами толуолу, оскільки поглинання в області 400 –

 450 нм для системи С60/NMP/толуол значно вище, ніж для C60 в толуолі (вкладника 

до рис. 6). Це фактично вказує на те, що в дослідженій системі відбувається 

розчинення саме комплексів C60-NMP у розчині NMP/толуол. Крім того, спектри 

поглинання для систем з малою часткою NMP стають гладкими з часом, що 

характерно для рідинних систем фулеренів в NMP. Це вказує на присутність 

комплексів C60-NMP навіть за умови малої частки NMP в системі. 



Проведені вимірювання методом ядерно-магнітного резонансу (ЯМР) рідинної 

системи С60/NMP одразу після виготовлення підтвердили утворення комплексів між 

молекулами фулеренів та NMP, що відображалось в спектрах ЯМР хімічними 

зсувами для всіх протонів NMP. Квантово-хімічними обчисленнями проведено 

оптимізацію комплексу C60-NMP із різною кількістю молекул NMP: зафіксувано 

переорієнтацію молекули NMP навколо фулерену C60 (рис. 7). Молекули розчинника 

поверталися атомом кисню до ядра C60 та займали положення в центрі 

шестикутників молекули фулерену. Паралельна орієнтація молекул NMP 

змінювалася та переходила до нахиленої над шестикутником молекули C60. Відстань 

від площини шестикутника до атома кисню складала 3,3 Å. Розрахована енергію 

комплексоутворення в системі складає 15,7 кДж/моль. 
 

 (а) 

 
 

(б) 
Рис. 7. Оптимізовані методами DFT (а) та PM6 (б) геометричні структури молекулярних 

комплексів, що складаються з молекули C60 та шести молекул NMP і С70 з двома 

молекулами NMP і однією молекулою толуолу. Виділені шестикутники на поверхні фулерену 

є найближчими до відповідної площині молекули. 

Механізм взаємодії молекули фулерену C70 з молекулами розчинників NMP і 

толуолу та аналіз змін взаємодії C70 в присутності двох розчинників різної 

полярності, а саме, розчину NMP-толуол, було отримано з ab initio розрахунків. При 

взаємодії одної або двох молекул NMP з фулереном С70, а саме C70 @ NMP та 

C70 @ 2NMP, отримано комплекси з перенесенням заряду C70-NMP з молекулами 

NMP як донором електрона та C70 як акцептора. Як і в розрахунках для С60, NMP 

орієнтує атом кисню до середини площини ароматичного шестикутника молекули 

С70. Відстань між киснем і площиною становить 2,99 Å. Додавання другої молекули 

NMP якісно не змінює ситуацію. Друга молекула NMP розташовується трохи далі 

від молекули С70 на відстані 3,03 Å. При взаємодії толуолу з C70 ароматичні 

шестикутні кільця з C70 і толуолу розташовуються паралельно, при цьому відстань 

від площини становить 3,7 Å. Подальші розрахунки показали, що додавання 

молекули толуолу до системи C70 @ 2NMP істотно не змінює відповідних орієнтацій 

і відстаней між молекулами NMP і фулереном. Водень метильної групи толуолу 

підходить до атома кисню молекули NMP формуючи водневий зв'язок з довжиною 

2,09 Å (рис. 7б). Таким чином, результати цих розрахунків підтверджують той факт, 

що лише надмірна кількість толуолу здатна впливати на комплекси з перенесенням 

заряду C70-NMP, які були сформовані у початковій рідинній системі C70/NMP. 



Як було зазначено вище, спектри поглинання системами С60-NMP/толуол та 

С60-толуол/NMP через місяць після їхнього синтезу набувають гладкого вигляду 

незалежно від співвідношення NMP/толуол. Причинами такого повільного 

сольватохромного ефекту можна розглядати як агрегацію так і утворення донорно-

акцепторних комплексів. Оскільки повільний сольватохромний ефект 

спостерігається для усіх зразків, навіть в яких значення відносної діелектричної 

проникності значно менше за характерне порогове значення відносної діелектричної 

проникності системи ( = 13), при якому спостерігається обернений різкий 

сольватохромізм [6*], можна заключити, що причиною цього ефекту є 

комплексоутворення фулерен-NMP. Більше того, методом динамічного розсіяння 

світла виявлено, що рідинна система C70/NMP/толуол з часткою NMP 20 об.% 

(ε = 4), як і система С60/толуол також має у своєму складі агрегати. Саме тому 

розглядати агрегацію як основну причину повільного сольватохромізму недоцільно. 

Наявність необерненого сольватохромізму, в першу чергу, вказує на те, що 

причиною цього явища є формування донорно-акцепторних комплексів. 

Таким чином, визначено обернені і необернені сольватохромні ефекти в 

рідинних системах з фулеренами. Причинами виникнення останніх, виходячи з 

досліджених процесів агрегації та руйнування агрегатів при зміні полярності, не 

може бути формування агрегатів і є більш складна взаємодія між молекулами 

фулеренів та молекулами розчинника. Цей висновок підтверджують теоретичні 

розрахунки, які виявили можливість формування комплексів з перенесенням заряду 

між атомом кисню в молекулі NMP та фулереном, що впливає на взаємодію 

фулерену з молекулами толуолу в бінарних системах. 

У четвертому розділі досліджуються системи з фулеренами в органічних 

розчинниках толуол, бензол та N-метилпірролідон методом мас-спектрометрії. 

Мас-спектр плівки, яка була одержана з рідинної системи С60/толуол, 

представлено на рис. 8. В області 500 ‒ 800 Да спостерігається найбільш 

інтенсивний пік молекулярного іона [С60]
+
, який відповідає 720 Да. Також у цій 

області присутня група ліній з масами 696, 972, 648, 624, 600, 576 Да, що 

відповідають фрагментам молекулярного іона [С60]
+
 із загальною формулою 

[С60−2k]
+
, де k = 1, 2, …, 6. Утворення таких фрагментів пов’язане з мультифотонним 

поглинанням лазерного випромінювання молекулами фулеренів, що призводить до 

їх фрагментації шляхом попарного відщеплення атомів вуглецю (С2). Відносна 

інтенсивність піків відповідних фрагментів знижується з поглибленням 

фрагментації молекули фулерену. У діапазоні мас 1200 – 1500 Да можна 

спостерігати групи піків, які також відрізняються на 24 Да, що відповідає 

відщепленню С2. Природа цих піків пов’язана з іон-молекулярними реакціями, що 

протікають в іонному джерелі мас-спектрометра. Відомо, що в результаті зіткнення 

збуджених нейтральних молекул С60 або їх фрагментів з іонами може відбуватися їх 

злиття, наприклад злиття збудженого [C60]
*
 та іона [С58]

+
 призводить до утворення 

[C118]
+
. Внаслідок цих процесів відбувається утворення фулереноподібних структур, 

спектр яких може бути описаний загальною формулою [С120-2n]
+
, де n =1, 2, …, 11, а 

максимальна інтенсивність припадає на масу іона [C118]
+
. Інтенсивність цих піків 

знижується із зростанням n, що корелює зі зниженням інтенсивності іонів-

фрагментів [С60−2k]
+
 при зростанні k. Таким чином, можна зробити висновок, що в 



процесі лазерної десорбції/іонізації молекул фулеренів, осаджених з рідинної 

системи C60/толуол на поверхню стандартної металевої підкладинки, відбувається 

утворення високомолекулярних фулереноподібних структур шляхом злиття 

заряджених та нейтральних молекул фулеренів та їхніх фрагментів в іонному 

джерелі мас-спектрометру. 

Слід зазначити, що спектральні лінії з вищою масою, такі як C(60-2к)×3, не 

спостерігаються для С60, осадженого з рідинних систем на основі органічних 

розчинників таких як толуол чи бензол. Таке явище було відоме лише у випадку, 

коли плівка C60, яка осаджена з рідинної системи С60/толуол чи С60/бензол, 

попередньо фотополімеризована перед мас-спектрометричними вимірюваннями 

[7*]. У такому випадку мас-спектри містили групи ліній, які відповідають C(60-2k)×N, 

де N = 1 ‒ 20. Проте мас-спектр іонів фулеренів С60, осаджених з рідинної системи 

С60/NMP характеризується наявністю таких ліній (рис. 9).
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Рис. 8. Мас-спектр позитивних іонів 

фулеренів C60 плівки, отриманої з рідинної 

системи C60/толуол. На вкладниці 

представлено спектр з більш високою 

роздільною здатністю в діапазоні мас, що 

покриває розподіл іонізованих фрагментів 

кластерів (С60)2. При цьому тонка структура 

піків відображає коалесценцію при 

лазерному опроміненні. 

Рис. 9. Мас-спектр позитивних іонів 

фулеренів C60 плівки, осадженої з 

рідинної системи C60/NMP. На 

вкладниці представлено спектр з 

більш високою роздільною здатністю в 

діапазоні мас, що покриває розподіл 

іонізованих фрагментів кластерів (С60)2 

та (С60)3: тонка структура піків 

відображає полімеризацію. 
 

В спектрі домінує пік мономера С60
+
 (m/z = 720,6 Да), в помітній кількості 

присутні його фрагменти, кластери вуглецю СN
+
, які мають характерний 

бімодальний розподіл ‒ парні фрагменти з N = 46 ‒ 58. Як і у випадку С60/толуол, в 

спектрах С60/NMP розрізняють низку додаткових спектральних ліній, розташованих 

у групах з вищими масами. Тонка структура цих груп (див. вкладинку до рис. 9) 

представлена набором піків, зсунутих один до одного на 24 Да, в повній згоді з тим, 

що збуджені молекули фулеренів втрачають однакове число атомів вуглецю при 

десорбції/іонізації лазера [8*,9*]. Подібні набори піків зазвичай асоціюються з 

іонізованими кластерами (С60)N, що з'являються в результаті коалесценції С60 при 

лазерному опроміненні в процесі лазерної десорбції/іонізації [10*,11*]. Найбільш 

цікавою особливістю цього мас-спектру є наявність піків в області груп великих 

мас, що відповідають часткам С60N-2n, які утворилися при втраті вихідним кластером 



фулерену кінцевого числа n молекул С2. Всього представлено п'ять груп кластерів 

(група «димера», «тримера» і т.д. у відповідності зі значенням N). На відміну від 

мас-спектру плівки, отриманої з рідинної системи С60/толуол, де розподіл димеру і 

парних фрагментів мономеру С60-2n монотонно зменшуються з ростом n, розподіл за 

розмірами в мас-спектрі плівки, отриманої з рідинної системи C60/NMP має 

максимум всередині груп (С60)N (рис. 10). У той же час інтервал мас для фрагментів, 

що становлять кожну групу, майже не залежить від розміру вихідних кластерів і не 

відрізняється для обох мас-спектрів.  

 
Рис. 10. Мас-спектр позитивних іонів фулеренів C60 плівки, отриманої з рідинних систем (a) – 

C60/NMP (n=1,2,…12); (b) – C60/толуол ( n = 1,2,…7). 

Слід зазначити, що з часом мас-спектри для C60/толуол, C60/бензол не 

змінюються. Однак мас-спектр плівки, отриманої з рідинної системи C60/NMP 

змінюється в залежності від віку вихідної системи, тобто залежить від інтервалу 

часу між приготуванням рідинної системи та осадженням її на підкладку. Зі 

збільшенням віку системи кількість груп у мас-спектрі зростає з N = 4 до N = 10 для 

зразку, що був осаджений через тиждень після приготування вихідної системи 

C60/NMP. Враховуючи, що після приготування рідинної системи C60/NMP з часом 

спостерігається формування агрегатів, найбільш важкі продукти синтезу (групи 

дев'яти- і десяти-мерів) спостерігаються лише за наявності великих кластерів в 

рідинній системі. Таким чином, цей ефект побічно пов'язаний з розподілом за 

розмірами кластерів у початковій рідинній системі. Слід зазначити, що рідинні 

системи з фулеренами в толуолі також мають агрегати, що не відображається на їх 

мас-спектрах. Тим не менше кластерний стан в рідинній системі C60/NMP завдяки 

формуванню комплексів впливає на розподілення іонів в мас-спектрі. Оскільки 

розчинення фулеренів не викликає полімеризації С60, а полімери в рідинних 

системах утворюються лише в результаті фотохімічних реакцій [12*,13*], можна 

припустити, що під дією лазера частина агрегатів в рідинній системі C60/NMP 

ефективно фотополімеризується під час мас-спектрометричного експерименту. Слід 



зазначити, що полімеризація зразків, зокрема, зростання кількості ковалентних 

зв'язків суттєво корелює з поглибленням фрагментації [14*], що спостерігається в 

мас-спектрах плівки, отриманої з рідинної системи C60/NMP. Зміщення піку до 

фрагментів з меншими масами означає, що під час лазерної десорбції значна 

кількість полімерних подвійних зв'язків між фулеренами, утворених під час 

лазерного імпульсу, руйнується під час лазерної десорбції. Глибока фрагментація 

також спостерігається для однієї молекули фулерену, що вказує на десорбцію як C60 

з неполімеризованих Ван-дер-Ваальсових агрегатів, що були осаджені, так і на 

десорбцію молекул мономерів фулеренів зі сформованою новою полімерною фазою. 

Оскільки стандартний [C60]
+
 пік переважає над групою фрагментів, десорбція C60 

спочатку неполімеризованої фулеренової фракції набагато інтенсивніше. Цей ефект 

пояснює закономірність збільшення фрагментації кластерів зі збільшенням часу між 

приготуванням початкової рідинної системи і подальшим осадженням зразку. Як 

було зазначено вище, лазерний імпульс поширюється протягом деякого кінцевого 

періоду часу ~3 нс. Спочатку після полімеризації десорбуються тільки дрібні 

агрегати. Коли у зразку з'являються більші за розміром агрегати, кількість 

полімеризованих в агрегаті фулеренів під дією лазерного випромінювання стає 

більшим через більшу кількість фулеренів в кластері. В обох випадках певна 

частина енергії лазера, використовується для полімеризації C60 в агрегаті, тоді як 

надлишок енергії є достатнім для того, щоб викликати десорбцію/іонізацію агрегату 

(фрагментацію). 

Таким чином, комплексоутворення в рідинній системі C60/NMP приводить до 

полімеризації фулеренів в плівці під час мас-спектрометричного експерименту. 

Оскільки до цього часу отримання мас-спектрів фулеренів з великою кількістю піків 

відомо лише для попередньо полімеризованих плівок, вплив розчинника на 

виникнення полімеризації зразку під час експерименту виявлено вперше.  

У п’ятому розділі роботи проведено теоретичні дослідження кінетики 

розчинності та комплексоутворення в рідинній системі C60/NMP. У розділі 

послідовно викладені дві моделі, розроблені для опису кінетики агрегації фулеренів 

С60 в розчиннику NMP та аналогічних полярних розчинниках. Як зазначалося вище, 

ці рідинні системи характеризуються не лише ростом агрегатів, але також і явищем 

комплексоутворення. Отже було запропоновано дві моделі, що враховують 

комплексоутворення в рідинних системах з фулеренами. Перша модель обмеженого 

росту агрегатів враховує, що утворення агрегатів в рідинній системі обмежене 

характерним часом комплексоутворення, тобто утворення комплексів між 

молекулами С60 і молекулами розчинника приводить до уповільнення і, врешті-

решт, зупинки утворення агрегатів. У вихідних рівняннях сегрегації коефіцієнти, що 

відповідають ймовірності зміни розміру агрегату доповнюються експоненціально 

загасаючим множником [12]: 
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де f(n,t) ‒ функція розподілу агрегатів за розмірами в момент часу t, ( )

,n m 
 ‒ 

ймовірність для агрегату приєднати або від'єднати мономер в одиницю часу (рис. 

11). Параметром моделі є τ ‒ характерний час утворення комплексів в розглянутій 

рідинній системі. В рамках теоретичних розрахунків, час вимірюється у відносних 

одиницях, величина яких визначається за формулою [15*]:  
( )' 4 eqdt Dc rdt  ,  (2) 

де D, r – коефіцієнт дифузії і радіус сегрегуючих частинок, відповідно, 

ceq ‒ критична концентрація, вище якої починається утворення кластерів. Остання 

величина не є точно визначеною для рідинних систем з фулеренами і може 

відрізнятися на декілька порядків. Аналогічно, немає точних даних про коефіцієнт 

дифузії в полярних рідинних системах. З цієї причини, в рамках цієї роботи 

тимчасові коефіцієнти були залишені в умовних одиницях, при цьому слід мати на 

увазі, що завжди можна грубо порівняти їх зі шкалою реального часу. 

Другою є модель двоступеневого росту, створена на припущенні, що утворення 

кластерів відбувається у два етапи. На першому етапі молекули фулеренів 

утворюють комплекси з молекулами розчинника, що сприяє подальшому росту 

кластерів [8]: 

2,1 1,2

1, 1, , 1 , 1

1

( )
( ( )) ' ( ),

(1, )
(2, ) (1, ) ' ( ),

( , )
( 1, ) ( 1, ) ( , ) ( , ),

( ,0) 0, ,

( , ) ( ).

sat

n n n n n n n n

n

dA t
k c A t k A t

dt

f t
w f t w f t k A t

t

f n t
w f n t w f n t w f n t w f n t

t

f n n

nf n t c t

 

   
   





  


  




     



 




















 (3) 

де А(t) ‒ концентрація вільних молекул С60 в рідинній системі, сsat – концентрація 

насичення, k, k' − коефіцієнти розчинення і комплексоутворення, відповідно, f(1,t) – 

концентрація мономерів ‒ комплексів молекул фулеренів з розчинником. Оцінка 

часу релаксації τс проводиться за формулою τс~1/k. 

Таким чином, в рамках другої моделі вважається, що початкова система 

С60/NМP є насиченою, проте поступове утворення комплексів між фулеренами і 

молекулами розчинника змінює стан системи ‒ рідинна система комплексів є сильно 

пересиченою по відношенню до утворення агрегатів.  

Отже, запропоновано дві моделі, що відрізняються за характером впливу 

комплексів на зростання кластерів і тим самим на початковий стан рідинної 

системи. Якщо в першій моделі передбачається, що рідинна система С60/NMP 

спочатку сильно перенасичена, а комплексоутворення є причиною обмеження росту 

агрегатів, то в другій моделі рідинна система вільних молекул С60 є ненасиченою до 

концентрації 0,9 мг/мл (розчинність С60 в NMP), а пересиченою є система 

комплексів С60-NMP в NMP [8]. Параметрами моделей є час комплексоутворення τс, 

а також час обмеження росту агрегатів, τ, для другої моделі. Для обох моделей 

розраховано повну еволюцію функції f(n,t) для малих, у порівнянні з реалізованими 



в експерименті, значень параметрів τ, τс і також оцінено значення параметрів 

моделей за даними експерименту, а саме − час зростання кластерів і їхні розміри в 

С60/NMP, що спостерігаються в експерименті. Відповідні значення параметрів: 

τ ~ τc ~ 10
9
. В результаті розрахунків побудовано функції f(R) для чотирьох значень 

τ. Середній радіус частинок для значення τ ~ 10
8
 дорівнює ~200 нм, і при τ ~ 10

9
 вже 

перевищує 300 нм. Для другої моделі вже при τ ~ 2·10
7
 середній радіус частинок 

перевищує 200 нм. Даний результат не узгоджується з експериментальними даними 

динамічного розсіяння світла, де розподіл є ширшим від отриманих оцінок. 

 

  
Рис. 11. Функція розподілу кластерів за розмірами в різний момент часу після виготовлення 

системи згідно моделі обмеженого росту (а) і згідно двоступеневій моделі (б). 

По отриманим теоретичним стаціонарним функціям розподілу агрегатів за 

розмірами f(R) розраховано спектр малокутового розсіяння нейтронів у наближенні 

агрегатів С60 як однорідних куль певного радіуса. Інтенсивність розсіяних нейтронів 

в цьому випадку обчислювались за формулою: 

  dRRfqRIRVRqI
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де ρNMP і ρ(R) середні густини довжини розсіяння нейтронів розчинника і агрегатів 

С60 відповідно, V(R) – об’єм агрегату, I0(qR) – форм-фактор кулі радіусом R: 
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Результати розрахунків для кожної з моделей для різних τ за формулою (4) 

представлено на рис. 12. Як відомо, при досягненні агрегатами фулеренів розмірів 

порядку 100 нм, інтенсивність сигналу малокутового розсіяння падає до малих, 

практично нульових значень, які в експерименті зареєструвати вкрай важко, з 

огляду на наявність некогерентного розсіяння. У цьому сенсі для значень τ ~ 10
8
 або 

τ ~ 2·10
7
 і вище модельні криві відповідають експериментальним даним. На кривих, 

представлених на рис. 12б, спостерігаються значні осциляції інтенсивності 

розсіяння нейтронів, що відповідає досить вузькому розподілу f(R) і не відповідає 

експериментальним даним. Отримані функції розподілу f(R) і спектри малокутового 

розсіяння відповідають кінцевим станам модельних рідинних систем С60/NMP, коли 

зростання кластерів і процеси комплексоутворення практично припиняються (час 

еволюції системи перевищує часи релаксації моделей у декілька разів). У певному 



сенсі, результати оцінок для τ ~ 10
5 
– 10

7
 можна зіставити з проміжними станами 

реальної системи, для якої, τ має порядок 10
8
 або вище. Таким чином, результатом 

теоретичного підходу можна вважати прогноз часових змін спектрів малокутового 

розсіяння нейтронів рідинної системи С60/NMP з моменту додавання фулеренів в 

розчинник до стабілізації системи. 
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Рис. 12. Модельні криві малокутового розсіяння нейтронів, отримані згідно моделі 

обмеженого росту кластерів (а) та згідно моделі двоступеневого росту (б) [15]. 

Отже, за допомогою запропонованих моделей для опису кінетики росту 

агрегатів фулеренів в рідинних системах С60/NMP розраховано еволюції функцій 

розподілу агрегатів за розмірами, f(R,t), для набору малих, в порівнянні з 

експериментом, значень параметрів моделі τ. На підставі цих даних виконана 

екстраполяція по τ параметрів фінального, стабільного розподілу f(R) і в результаті 

отримані оцінки f(R) для τ ~ 10
8
, що відповідає реальній рідинній системі С60/NMP з 

середніми розмірами частинок і часом еволюції. За допомогою отриманих функцій 

f(R) розраховано криві малокутового розсіяння нейтронів.  

У шостому розділі розглянуто проблеми переведення фулеренів з водного у 

фізіологічне середовище, досліджено структуру та стабільність рідинних систем з 

фулеренами у фізіологічних умовах та вплив розмірів агрегатів фулеренів на їхню 

токсичність.  

Як відомо, немодифіковані водні рідинні системи фулеренів С60 і С70 

відносяться до колоїдних систем з характерними розмірами агрегатів до 100 нм. 

Агрегаційна стійкість таких систем зумовлена наявністю негативного заряду на 

поверхні кластерів. Значення ζ-потенціалу знижується з ростом іонної сили та зі 

зниженням pH системи, що супроводжується додатковою агрегацією [16*]. З цього 

випливає, що введення рідинної системи фулеренів в біологічне середовище сприяє 

коагуляції кінцевої системи. З метою визначення розмірів агрегатів фулеренів у 

фізіологічному середовищі отримано спектри динамічного розсіяння світла (ДРС) 

рідинних систем фулеренів С60 і С70, отриманих за допомогою різних методик 

синтезу (рис. 13). Діапазон спостережених розмірів кластерів у водній системі 

son/nC60, яка була отримана за методикою заміни розчинника, коливається від 43 до 

350 нм, а функція розподілу розмірів виявляє два типи частинок, яким відповідають 

пік при 65 нм та плато близько 150 ‒ 300 нм. В рідинній системі son/nC70 

спостерігається один тип частинок (пік при 80 нм) з високою полідисперсністю 



(діапазон кластерів 30 ‒ 250 нм) і середнім розміром частинок 130 нм. Системи 

NMP/nC60 та NMP/nC70 мають мономодальний розподіл частинок від 6 нм до 23 нм 

(середне значення 15 нм) та від 4 нм до 13 нм (середне значення 9 нм), відповідно. 

Таким чином, середній розмір кластерів фулеренів в водній системі NMP/nC70 

становить 9 нм і є мінімальним серед досліджених систем. При переміщенні 

досліджуваних систем в фізіологічний розчин спостерігається додаткова агрегація 

кластерів фулеренів, що проявляється у зміщенні значення гідродинамічного радіуса 

в бік більших розмірів. 
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Рис. 13. Розподіл за розмірами кластерів фулеренів за даними динамічного розсіяння світла 

на рідинних системах son/nC60 (а) та NMP/nC60 (б) в воді (□) та фізіологічному розчині (■). 

З ДРС даних випливає, що найбільш інтенсивно процес агрегації в 

фізіологічному розчині відбувається в системах NMP/nC60 та NMP/nC70, які отримані 

без використання ультразвуку. Це пов’язано з різним значенням електрокінетичної 

константи для кожної системи. Так, усі типи досліджуваних рідинних систем мають 

негативний ζ-потенціал відповідно до попередніх даних [17*], який кращий у 

рідинних системах son/nC60 (-36 мВ) та son/nC70 (-35 мВ) у порівнянні з системами 

NMP/nC60 (-25 мВ) та NMP/nC70 (-20 мВ). Зменшення абсолютних значень ζ-

потенціалу для дисперсій NMP/nC60 (-13 мВ) та NMP/nC70 (-11 мВ) під дією солі 

NaCl призводить до появи агрегатів великих розмірів ~ 30°нм. Тим не менше, 

характерний розмір агрегатів фулеренів в NMP/nC60 та NMP/nC70 залишається 

меншим, ніж у водних системах son/nC60 і son/nC70. 

З аналізу ДРС даних зроблено також висновок про стійкість середнього 

розміру агрегатів (z-average) та ζ-потенціалу при збільшенні температури в інтервалі 

(10 ‒ 50)°C (рис. 14). Як бачимо, середній розмір агрегатів при підвищенні 

температури майже не змінюється. Разом з тим, існує думка [18*], що наявність 

агрегатів у водних системах фулеренів може бути причиною токсичності таких 

рідинних систем. Тому до цих пір активно ведуться роботи з удосконалення 

існуючих та розробки нових методів отримання немодифікованих водних 

біобезпечних рідинних систем фулеренів з достатньою мембранотропною дією за 

рахунок низької полідисперсності і менших розмірів агрегатів. В ідеальному 

випадку, це була би система окремих молекул С60. Отримання на основі NMP нової 

водної рідинної системи з малими розмірами агрегатів фулеренів надало змогу 

провести тести та виявити вплив розмірів агрегатів фулеренів на їхню токсичність. 

Отже, проведено дослідження токсичності водних рідинних систем з фулеренами, 



розмір агрегатів в яких відрізнявся в три рази, внаслідок використання різних 

методів синтезу. Біологічні тести були проведені на клітинах китайського хом'яка 

лінії V79 і клітинах Hela (карцинома шийки матки людини). Окремо було вивчено 

вплив вмісту NMP в системах на їх токсичність. 

 
Рис. 14. Температурна залежність середнього розміру частинок (а) та ζ-потенціалу (b) у 

водних рідинних системах з С60 та С70. 

Виживання культури клітин китайського хом'яка в різні періоди часу в процесі 

культивування в середовищі росту з додаванням систем фулеренів C60 і C70 показано 

на рис. 15. Для отриманих концентрацій фулеренів в діапазоні від 0,05 ‒ 5 мкг/мл і 

впродовж інкубаційного періоду, що складав майже 2 тижні, були незначні 

відмінності у виживанні клітин, культивованих з наночастинками son/nC60 і son/nC70, 

у порівнянні з контрольним зразком. У всіх вимірах виживання клітин коливалось 

85 ‒ 99% і 77 ‒ 98% для son/nC60 і son/nC70, відповідно. Слід відзначити, що in vitro 

експерименти на рідинних системах фулеренів з NMP показали, що 0,1 об. % NMP в 

кінцевій системі по відношенню до клітин був нетоксичним. З іншого боку, 1 об. % 

NMP виявився летальним для культур клітин. Тести для концентрації 0,05°мкг/мл 

фулеренів С60 в NMP/nC60, де вміст NMP складав 0,005  об.% в кінцевій системі, 

представлена на рис. 15б. Результати підтверджують відсутність токсичності 

частинок С60, а також самого NMP за цих концентрацій. Виживання клітин 

знаходиться в інтервалі 90 ‒ 97%, практично таке, як і у випадку контрольного 

зразка. Морфологічний аналіз не виявив будь-якого впливу досліджених рідинних 

систем на клітини. Клітини прикріплялися, ділилися, не змінювали морфологію і 

швидкість росту.  

Таким чином, у ході роботи виявлено низьку цитотоксичність водних рідинних 

систем С60 і С70, отриманих різними методиками. Слід відзначити, що окремо було 

досліджено токсичність розчинника N-метилпірролідон, який присутній в кінцевих 

системах NMP/nC60 і NMP/nC70 з часткою меншою за 0,005 об.%. Незважаючи на те, 

що розміри кластерів фулеренів для різних методів приготування водних систем 

фулеренів С60 і С70 відрізнялися практично в 3 рази, кореляції між токсичністю і 



розмірами агрегатів не було виявлено у досліджуваному діапазоні концентрацій 

фулеренів.  

 
 

Рис. 15. Виживання культури фібробластів ссавців китайського хом'яка (лінія клітин V79) 

під дією різних концентрацій фулеренів: водні дисперсії, що отримані методом заміни 

розчинника son/nC60 (а) і NMP/nC60 (б). 

З огляду на низьку токсичність досліджуваних рідинних систем NMP/nC60 і 

NMP/nC70 та son/nC60 і son/nC70 були проведені експерименти з виявлення 

ефективності їхнього використання для руйнування сформованих амідлоїдних 

фібрил, та інгібуванню росту амілоїдів в експериментах in vitro. 

Здатність фулеренів руйнувати попередньо утворені амілоїдні фібрили 

визначали за допомогою зміни інтенсивності флуоресценції теофлавіну Т (ThT-

аналіз), оскільки значне посилення сигналу спостерігається за присутності 

амілоїдних фібрил і відсутнє у нативних зразках протеїна. Експерименти проведено 

на амілоїдах лізоциму та інсуліну. Результати ThT-аналізу водної рідинної системи 

son/nС60 не показали ефективного руйнування агрегатів лізоциму та інсуліну, а 

також зупинки зростання фібріл в усьому діапазоні досліджуваних концентрацій 

С60. В першу чергу це може бути пояснено низькою початковою концентрацією 

фулеренів С60 в водній рідинній системі. На відміну від рідинної системи son/nС60, 

водна рідинна система NMP/nC60 показала ефективне руйнування амілоїдних фібрил 

інсуліну (рис. 16). Слід зазначити, що починаючи зі співвідношення інсулін : С60 як 

10:1 інтенсивність флуоресценції спадає, що свідчить про зменшення розмірів 

фібрил. Як видно з рис. 16, цей ефект не можна пов'язати з присутністю в рідинній 

системі NMP. Аналогічні результати отримано і для системи NMP/nC70. Наступним 

кроком необхідно було підтвердити ефект руйнування та інгібування росту фібрил 

під впливом фулеренів на амілоїдах іншого типу. З цією метою був обраний білок 

лізоциму, для якого була отримана аналогічна залежність за даними атомно-силової 

мікроскопії (АСМ). АСМ-зображення процесу інгібування амілоїдів лізоциму 

рідинною системою NMP/nC60 представлено на рис. 17. Відповідно до результатів 

ThT-тестів, ефективне інгібування росту фібрил спостерігається починаючи зі 

співвідношення лізоцим : фулерен як 10:1 та за ще більшої частки фулеренів. 

Процес руйнування фібрил лізоциму (ФЛ) та інсуліну (ФІ) при додаванні 

рідинних систем С60/NMP та С70/NMP досліджено методом малокутового розсіяння 

нейтронів (МКРН). Оскільки даний метод вимагає високих концентрацій фулеренів, 

то до зразків додавалися не водні рідинні системи NMP/nC60 та NMP/nC70, а 



початкові рідинні системи С60/NMP та С70/NMP з більшою концентрацією 

фулеренів, на основі яких отримано водні системи. 

 
Рис. 16. Дозозалежний ефект інгібування (●) та руйнування (▲) амілоїдів інсуліну під дією 

водної рідинної системи NMP/nC60 та NMP з концентрацією, що присутня в досліджених 

рідинних системах NMP/nC60 згідно даних ThT-аналізу.  

Криві МКРН для систем фібрил лізоциму при додаванні системи С60/NMP за 

різних співвідношень представлені на рис. 18. Крива початкової системи фібрил 

лізоциму в області малих значень q має ступінь спадання I ~ q
-1

, що відповідає 

розсіянню на циліндричних об’єктах. При збільшенні частки фулеренів в зразках 

спостерігається зміна нахилу кривої інтенсивності розсіяння таким чином, що в 

системі зі співвідношенням фібрил лізоциму до фулеренів як 3 : 1 ступінь спадання 

складає 1,6, що відповідає розсіянню на масовому фракталі з розмірністю 1,6. 

 
Рис. 18. АСМ-зображення процесу інгібування амілоїдів лізоциму рідинною системою 

NMP/nC60 за різних співвідношень лізоцим:фулерени. 



Слід зазначити, що інтенсивність розсіяння нейтронів від рідинної системи 

фулеренів з максимальною концентрацією, яка була використана в експерименті, 

знаходиться на рівні фону. Іншими словами, криві розсіяння на рис. 18 повністю 

відповідають розсіянню на фібрилах. З цього факту випливає, що спадання 

інтенсивності, яке ми спостерігаємо при збільшенні концентрації фулеренів, 

свідчить про зменшення розмірів фібрил. 
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Рис. 19. Криві малокутового розсіяння нейтронів на рідинній системі фібрил лізоциму (□) 

при додаванні системи С60/NMP зарізних співвідношень фібрили лізоциму:С60, а саме 25:1 

(■), 10:1 (○), 6:1 (▲), 3:1 (●). Суцільні лінії – модельні криві, отримані в результаті 

апроксимації. На вкладці залежність інтегральної інтенсивності розсіяння від частки 

С60/NMP в системі. 

Таким чином, фулерени С60 та С70 можна розглядати як перспективні 

антиамілоїдні агенти, застосування яких може бути ефективним як для боротьби зі 

сформованими фібрилами, так і для попередження їхнього формування. Результати 

цих експериментів дають підставу для подальшого проведення біологічних тестів in 

vivo для оцінки ефективності використання фулеренів для боротьби з 

нейродегенеративними захворюваннями.  

У сьомому розділі досліджено водні рідинні системи з низкою 

протипухлинних препаратів, зокрема з доксорубіцином, цисплатиною, 

ландоміцином А, берберином, ICR-191. Використання комплексного підходу із 

залученням комплементарних методів, таких як малокутове розсіяння нейтронів та 

рентгенівських променів, динамічне розсіяння світла, ІЧ та УФ-Вид спектроскопій 

та молекулярного моделювання дозволили встановити комплексоутворення в цих 

системах, що згідно даних біологічних тестів приводить до підвищення 

протипухлинного ефекту комплексів в порівнянні з використанням протипухлинних 

препаратів без фулеренів. З метою виявлення комплексоутворення в таких системах 

кожного разу були досліджені як рідинні системи фулеренів з протипухлинними 

препаратами, так і початкові системи лише з фулеренами. Так, наприклад, за даними 

динамічного розсіяння світла фулерени в водному середовищі утворюють декілька 

піків, з максимумами при 5, 100,7 і 134 нм, при цьому найінтенсивніший пік 

відповідає сукупності агрегатів C60 з найменшим розміром. Додавання 



протипухлинного препарату ICR-191 в рідинну систему C60 викликає зсув піків в бік 

більших розмірів для кожної популяції піків. Окремо слід зауважити, що сукупність 

частинок С60 з найбільшим розмірами ~ 134 нм відповідають комплекси ICR+C60 з 

розмірами більше ніж 400 нм (див. вкладинку рис. 19). Це обумовлено тим фактом, 

що більші кластери фулеренів взаємодіють з більшою кількістю молекул ICR. Крім 

того, отримано середнє значення дзета-потенціалів, що для C60 становило -15,1 мВ, 

відповідно для молекул ICR-191 11 мВ, тоді як визначений потенціал для рідинної 

системи C60-ICR-191 дорівнював 1,97 мВ, що є наслідком адсорбції молекул ICR-191 

на C60. Ці результати узгоджуються з даними нейтронної дифракції.  
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Рис. 19. Розподіл середнього гідродинамічного діаметру частинок за даними динамічного 

розсіяння світла у водній рідинній системі фулеренів С60, рідинній системі ICR+C60 та 

рідинній системі ICR. 

Спектри малокутового рентгенівського розсіяння (МКРР) також виявили зміни 

в структурі агрегатів фулеренів при додаванні берберину до рідинної системи з 

фулеренами С70 (рис. 20). При цьому данні МКРР повністю підтверджують 

нейтронні дані, які вказують, що фулерени С70 в водному середовищі формують 

агрегати з фрактальною розмірністю, яка може бути розрахована згідно формули 6 -

 3,2 = 2,8, що відповідає випадку поверхневого фракталу. Цей висновок випливає зі 

ступеню спадання кривої розсіяння I ~ q
-3,2

. Низький сигнал розсіяння від рідинної 

системи берберину у порівнянні з сигналом від системи С70+берберин вказує на 

формування молекулами берберину великих агрегатів. В результаті апроксимації 

кривих розсіяння були отримані значення радіусів гірації, які склали 25,9 ± 2,8 нм 

для водних рідинних систем С70 та 29 ± 5 нм для системи С70+берберин. 

Дослідження водної рідинної системи з фулеренами С60 при додаванні 

ландоміцину А методом нейтронної дифракції також виявили зміни в структурі 

агрегатів. Як видно з рис. 21, в області малих значень q інтенсивність розсіяння 

спадає за степеневим законом I(q)~q
-4

 для початкової системи C60,  і змінюється на 

I(q)~q
-2,2

 для рідинної системи С60-ландоміцин. Така зміна кривої розсіяння вказує на 

те, що компактні сферичні агрегати фулеренів С60 у водному середовищі при 

додаванні ландоміцину замінюються на агрегати фрактального типу, що 

відповідають структурі масового фракталу з розмірністю Dмас = 2,2. 



0,01 0,1

1

~q
-2.6

 son/nC70

 берберин

 son/nC70+берберин

Ін
т

е
н

с
и

в
н

іс
т

ь
, 

в
.о

.

q, нм
-1

~q
-3.2

 

Рис. 20. Криві малокутового рентгенівського розсіяння системи son/nС70 (■), son/nС70 з 

берберином (●) та водної рідинної системи берберину (▲). Суцільною лінією позначені 

модельні криві, отримані методом непрямого Фур'є-перетворення. Ступінь спадання 

інтенсивності додатково зазначено прямими лініями у логарифмічному масштабі.  

При цьому функція розподілу по парних відстанях має характерне друге плече 

та більші значення для рідинної системи С60+ландоміцин, що вказує на збільшення 

розмірів агрегатів при додаванні ландоміцину порівняно з початковою водною 

рідинною системою С60 (рис. 21б).  
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Рис. 21. Криві малокутового розсіяння нейтронів son/nC60 та son/nC60 + ландоміцин (a). 

Суцільна лінія відповідає моделі, отриманої методом непрямого перетворення Фур'є. 

Функціz розподілу за парними відстанями для son/nC60 (суцільна крива) та 

son/nC60 + ландоміцин (пунктирна крива) (б). 

Подібні спостереження та висновки були зроблені за даними малокутового 

розсіяння та динамічного розсіяння світла в рідинній системі фулеренів з ішими 

протипухлинними препаратами, що вказує на можливість взаємодії між фулеренами 

і молекулами медичного препарату.  

Таким чином, структурні дослідження водної рідинної системи son/nC60 з 

низкою протипухлинних препаратів, таких як доксорубіцин, цисплатин, ландоміцин 

А, ICR-191, та інші, показали утворення комплексів між фулеренами та 

протипухлинними препаратами, що приводить до зростання протипухлинних 

властивостей комплексів у порівнянні з використанням антибіотиків в 

експериментах in vivo. 



ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі визначено структуру та фізичні властивості рідинних 

систем з фулеренами С60 і С70 за різної полярності розчинника, стабільність водних 

рідинних систем фулеренів С60 і С70  за різних температур, при переведенні їх до 

фізіологічного середовища, а також в комплексах з протипухлинними препаратами. 

Головні висновки та результати проведених досліджень полягають у вигляді таких 

тверджень: 

1. Методами малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського 

випромінювання проведено структурний аналіз рідинних систем з фулеренами 

як в полярних так і неполярних розчинниках. Доведено, що остаточна 

структура різних рідинних систем з фулеренами утворюється в наслідок 

процесів агрегації та комплексоутворення в цих системах. 

2. Показано, що збільшення вмісту полярної компоненти в розчинах з 

фулеренами приводить до збільшення розмірів та щільності пакування 

агрегатів фулеренів, що в подальшому викликає їх осадження.  

3. Доведено, що зменшення вмісту полярної компоненти в рідинних системах з 

фулеренами приводить до формування агрегатів з дифузною поверхнею, яка 

руйнується при зменшені полярності розчинника.  

4. За допомогою комп’ютерного моделювання знайдено, що молекули фулеренів 

утворюють комплекси з молекулами N-метилпірролідону. Визначено енергію 

комплексоутворення в згаданій рідинній системі з фулеренами, яка складає 

15,7 кДж/моль. 

5. Показано, що формування комплексів фулеренів з молекулами розчинника 

приводить до виникнення селективної сольватації та є причиною різкого 

сольватохромного ефекту в рідинних системах з фулеренами. 

6. Доведено, що комплексоутворення між фулеренами та молекулами 

розчинника приводить до полімеризації плівки з фулеренами внаслідок 

опромінення лазером під час експерименту з мас-спектрометрії.  

7. Структурний аналіз рідинних систем з фулеренами в воді та фізіологічному 

розчині виявили збільшення розмірів кластерів фулеренів під дією солі NaCl 

внаслідок зменшення електрокінетичного потенціалу на поверхні агрегатів.  

8. Показано, що водні рідинні системи з фулеренами залишаються стабільними з 

часом, в фізіологічному розчині та при зміні температури, що зумовлює їх 

перспективність з точки зору їх використання в біомедицині. 

9. Виявлено відсутність впливу розмірів агрегатів фулеренів у водних рідинних 

системах на їх токсичність в діапазоні концентрацій (0,05÷5) мкг/мл в 

експериментах in vitro.  

10.Структурні дослідження проведені методами малокутового розсіяння 

нейтронів та атомно-силової мікроскопії, виявили руйнування амілоїдних 

агрегатів протеїнів лізоциму та інсуліну в водних рідинних системах з 



фулеренами, що вказує на перспективність використання фулеренів як 

антиамілоїдних препаратів.  

11.Детальній структурний аналіз водних рідинних систем фулеренів з низкою 

протипухлинних антибіотиків, а саме доксорубіцину, цисплатину, 

ландоміцину А, ICR-191 та берберину, виявили формування комплексів між 

молекулами С60 та молекулами антибіотиків, які зумовлюють їх кращу 

протипухлинну дію у порівнянні з використанням антибіотиків без наявності 

фулеренів.  
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Кизима О.А. Структура і механізми агрегації та комплексоутворення в 

рідинних системах з фулеренами. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 

спеціальностями 01.04.14  «теплофізика та молекулярна фізика» та 03.00.02. «біофізика 

(фізико-математичні науки)» − Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

У дисертації досліджуються структура і механізми агрегації та 

комплексоутворення в рідинних системах з фулеренами. Проведено детальний 

аналіз агрегації фулеренів у системах різної полярності, в тому числі у водному 

середовищі. Досліджено кореляцію між оптичними спектрами поглинання і 

агрегацією фулеренів в розчинах при варіації складу розчинників. Детально описано 

сольватохромні ефекти в рідинних системах з фулеренами, та визначено їхні 

причини. Проведено аналіз впливу комплексоутворення фулерен ‒ молекули 

розчинника на іоноформування під час мас-спектрометричного експерименту. 

Розглянуто теорію кінетики агрегації в полярних рідинних системах з фулеренами, 

що враховує явище утворення комплексів фулерен ‒ молекули розчинника. В 

результаті досліджень запропоновано новий метод розчинення фулеренів у воді. 

Отримані водні системи фулеренів С60 і С70 характеризуються малими розмірами 

агрегатів фулеренів у порівнянні з системами, синтезованими за відомими 

методиками. Розглянуто проблеми переведення фулеренів з водного у фізіологічне 

середовище. Вивчено структуру та стабільність в фізіологічних умовах рідинних 

систем з фулеренами, отриманих за допомогою різних методик синтезу. Показано, 

що водні рідинні системи мають низьку токсичність і, згідно з даними малокутового 

розсіяння нейтронів, ефективно руйнують амілоїдні фібрили, які відповідають за 

розвиток нейродегенеративних хвороб. В свою чергу структурні дослідження 

водних рідинних систем С60 з протипухлинними антибіотиками показали утворення 

комплексів С60-антибіотик, що приводить до покращення протипухлинної дії 

комплексу в порівнянні з використанням лише антибіотиків. 

Ключові слова: рідинні системи з фулеренами, структура та стабільність, 

сольватохромні ефекти, малокутове розсіяння нейтронів та рентгенівських 

променів, спектрофотометрія, мас-спектрометрія, структурна діагностика. 
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В диссертации исследуются структура и механизмы агрегации и 

комплексообразования в жидкостных системах с фуллеренами. Проведен детальный 

анализ агрегации фуллеренов в системах различной полярности, в том числе в 

водной среде. В работе исследовалась корреляция между оптическими спектрами 

поглощения и агрегацией фуллеренов в растворах при вариации полярности 

раствора. Подробно описаны сольватохромные эффекты в жидкостных системах с 

фуллеренами, и определены их причины. Проведен анализ влияния 

комплексообразования фуллерен − молекулы растворителя на ионоформирование во 

время масс-спектрометрического эксперимента. Рассмотрена теория кинетики 

агрегации в полярных жидких системах с фуллеренами, учитывающая явление 

образования комплексов фуллерен ‒ молекулы растворителя. В результате 

исследований был предложен новый метод растворения фуллеренов в воде. 

Полученные водные системы фуллеренов С60 и С70 характеризуется малыми 

размерами агрегатов фуллеренов по сравнению с системами, синтезированными по 

известным методикам. Рассмотрены проблемы перевода фуллеренов из водной в 

физиологическую среду. Изучена структура и стабильность в физиологических 

условиях жидкостных систем с фуллеренами, полученных с помощью различных 

методик синтеза. Показано, что водные жидкостные системы имеют низкую 

токсичность и, согласно данным малоуглового рассеяния нейтронов, эффективно 

разрушают амилоидные фибриллы, которые отвечают за развитие 

нейродегенеративных болезней. В свою очередь структурные исследования водных 

жидкостных систем С60 с противоопухолевыми антибиотиками показали 

образования комплексов С60-антибиотик, что приводит к улучшению 

противоопухолевого действия комплекса по сравнению с использованием только 

антибиотика. 

Ключевые слова: жидкостные системы с фуллеренами, структура и 

стабильность, сольватохромные эффекты, малоугловое рассеяние нейтронов и 

рентгеновских лучей, спектрофотометрия, масс-спектрометрия, структурная 

диагностика. 

 

SUMMARY 

 

Kyzyma O.A. Structure and mechanisms of aggregation and complexation in 

liquid systems with fullerenes. − Manuscript. 

Thesis for the Doctor’s of Physical and Mathematical Sciences Degree by 

specialties 01.04.14 “thermophysics and molecular physics” and 03.00.02 “biophysics 

(physico-mathematical science)” − Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis concerns the structure and mechanisms of aggregation and complexation 

in liquid systems with fullerenes. A detailed analysis of aggregation of fullerenes in 

systems with different polarity, including an aqueous medium, is carried out. In particular, 

the aggregation of fullerenes in the N-methylpyrrolidone (NMP)/toluene system has been 

studied at increasing and decreasing the polarity of the system. Thus, it is shown that the 

destruction of fullerenes aggregates occurs with decreasing polarity in such system. An 



increase of the aggregates size was revealed with increasing of the acetonitrile part in 

C60/toluene/acetonitrile mixtures. Despite the fact that cluster growth was observed in both 

systems, with addition of acetonitrile or NMP, the stability of fullerene aggregates in the 

mixture of toluene/NMP indicates about some stabilization mechanism in these systems. 

As a result, a new method to produce an aqueous fullerene solution was proposed due to 

the revealed specific interaction between fullerenes and NMP molecules. The water 

systems of fullerenes C60 and C70 are characterized by small aggregates sizes of fullerenes 

in comparison with systems, obtained by solvent-exchange method. 

The correlation between optical absorption spectra and the aggregation of fullerenes 

in solutions was investigated, when the polarity of the solution is changed. As is known, 

the sharp solvatochromic effect is a significant change in an absorption spectrum of the 

system with a slight change in its composition or concentration, which usually associated 

with the fullerene aggregation in systems. Such different type of the solvatochromic 

effects was determined in the fullerene systems. The reasons of these effects, namely 

fullerene aggregation and interaction between fullerenes and solvent molecules, are 

discussed. The results were confirmed by theoretical calculations.  

Fullerene systems in organic solvents as toluene, benzene and N-methylpyrrolidone 

are studied by mass spectrometry. It has been shown that, unlike C60/toluene, C60/benzene, 

the mass spectra of the film obtained from the C60/NMP system depending on the age of 

the age of initial C60/NMP system. Actually the mass spectrum depends on the time 

interval between the preparation of the C60/NMP system and its deposition on the 

substrate. This effect is associated with complex formation in the C60/NMP system, which 

results in a polymerization of fullerenes in the film during the mass spectrometric 

experiment. 

Also, the problems of the fullerenes transfer from water to the physiological 

environment were considered. The structure and stability of fullerene systems in 

physiological solutions and the correlation between the aggregate sizes of fullerenes and 

their toxicity were investigated. Thus, the son/nC60, son/nC70 and NMP/nC60 and 

NMP/nC70 water systems have been investigated during fullerene transition into 

physiological environment. The correlation between aggregate sizes and toxicity in the 

investigated range of concentrations is not revealed. The study of the influence of 

NMP/nC60 and NMP/nC70 water systems on lysozyme and insulin protein fibrils revealed 

effective destruction of fibrils when ratio protein to fullerene was 10: 1 and with further 

increase in the fullerene concentration in the system. 

The fullerene water solutions with a number of antitumor drugs, including 

doxorubicin, cisplatin, landomycin A, berberin, ICR-191 were studied. Complex formation 

between fullerene and antitumor drugs were found by small-angle neutron and X-ray 

scattering, dynamic light scattering, IR and UV-spectroscopy, quantum chemical 

calculations. As a result, it has been shown that the formation of complexes between 

fullerenes and antitumor drugs leads to an increase in the antitumor properties of the 

complex compared with the use of antibiotics in in vivo experiments. 

Keywords: fullerene water solutions, structure and stability, solvatochromic effects, 

small-angle neutrons and X-rays scattering, UV-Vis spectroscopy, mass spectrometry, 

structure characterization. 


