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 В роботі досліджено основні спектрофотометричні характеристики 

алкалоїдів препарату коніум у водному середовищі та протипухлинного 

антибіотика доксорубіцин (ДР) з транспортним білком бичачим сироватковим 

альбуміном (БСА) за допомогою методів ІЧ спектроскопії, фотолюмінесценції, 

УФ та видимої спектроскопії, квантово-хімічного та докінг-моделювання. 

Окрім цього було описано механізми комплексоутворення алкалоїду в складі 

коніума γ-коніцеїну з фулереном С60 та гетероасоціації доксорубіцину і БСА в 

розчинах з наночастинками Au.  

Актуальність роботи визначається постійною потребою у вдосконаленні 

хіміотерапевтичних препаратів з огляду на різноманітну чутливість різних 

злоякісних клітин до дії препаратів, а також численні побічні реакції організму, 

що виникають в процесі лікування за рахунок їх токсичності. Оскільки 

протипухлинна активність сильно обмежена цими факторами, отримані 

результати можуть бути використані при розробці модифікованих форм 

хіміопрепаратів з метою зменшення їх токсичної дії на здорові тканини та 

подолання резистентності злоякісних клітин. 

Робота складається з анотації, вступу, 5 розділів, розділених на 

підрозділи, висновків та списку використаних джерел.  

В першому розділі представлено огляд літературних даних, що 

описують загальні характеристики нестероїдного протизапального препарату 

мелоксикаму, хіміотерапевтичних агентів коніуму та доксорубіцину, а також 
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висвітлено теоретичний та експериментальний досвід науковців, пов’язаний з 

даними агентами та біоструктурами. Зокрема, в підрозділі 1.1 проілюстровано 

результати теоретичних розрахунків структури та енергетичних 

характеристик деяких лікарських засобів за допомогою методів, що 

використовувались під час виконання деяких завдань даної дисертаційної 

роботи. 

В підрозділі 1.2 розкрито відомості про молекулярну будову 

перспективного протипухлинного препарату коніум, основних алкалоїдів, що 

входять до його складу, та притаманні їм відомі фізичні властивості. В 

підрозділі 1.3 представлені різні форми, методи виявлення та вивчення 

взаємодії лікарських агентів з біоструктурами організму. 

Відомості про молекулярну будову, механізми дії, оптичні, 

конформаційні, електронні властивості доксорубіцину, аспекти його взаємодії 

з металевими наноструктурами та біооб’єктами розглядаються в 

підрозділі 1.4. 

В другому розділі приділяється увага методикам виконання 

дисертаційної роботи. Зокрема, в підрозділі 2.1 в загальних рисах 

представлено теоретичне підґрунтя виконаних квантово-хімічних обчислень. 

У підрозділі 2.2 описано методику та умови приготування зразків, а також 

наведені у вигляді таблиць використані концентрації препаратів, білків і 

наноструктур у вихідних розчинах. У підрозділах 2.3-2.5 наведені 

експериментальні та теоретичні методики, наведено назви та основні 

характеристики відповідних приладів, а також розкрито відповідний фізичний 

механізм, покладений в основу вимірювання досліджуваних в роботі об’єктів.  

В розділі 3 представлені результати квантово-хімічних розрахунків 

характеристик молекул нестероїдного протизапального препарату (НПЗП) 

мелоксикам та алкалоїдів коніума з огляду на найближче оточення молекули, 

визначено вплив середовища на енергетичні та оптичні властивості молекули 

та проведено порівняння з експериментально отриманими спектрами.  

В підрозділі 3.1 наведено результати розрахунків енергій, абсолютного 
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значення та напрямку дипольного моменту, величини зарядів на атомах 

молекули мелоксикаму та проаналізовано його здатність взаємодіяти з 

різноманітними агентами в середовищі. В підрозділі 3.2 розглянуті результати 

розрахунків енергетичного стану молекул основних алкалоїдів коніума у 

водному середовищі. За допомогою використання моделі самоузгодженого 

поля було обраховано енергії, дипольні моменти молекул алкалоїдів та 

представлено відповідні коливні спектри з урахуванням розчинника. 

Розраховані дані порівнювалися з експериментально отриманими в цій роботі 

та з наведеними в літературі результатами розрахунків у вакуумі. Результати 

розрахунків даних параметрів були представлені в залежності від обраного 

методу обчислення та набору базисних функцій. Окрім цього, в підрозділі 

представлено отриману об’ємну візуалізацію та характеристики 12-ти стійких 

конформаційних станів молекули основного алкалоїду коніума γ-коніцеїну з 

урахуванням впливу водного розчинника. В підрозділі 3.3 розглядається вплив 

розчинника на розрахунки коливних мод комплексу γ-коніцеїну і молекули 

фулерену С60. Тут представлені результати геометричної оптимізації 

комплексу та розрахунки основних спектроскопічних властивостей у водному 

розчиннику.  

В розділі 4 висвітлено результати дослідження електронних 

властивостей протипухлинного препарату доксорубіцину, а також механізмів 

його взаємодії з білком БСА в присутності наноструктур золота за допомогою 

квантово-хімічних обчислень та спектроскопії оптичного поглинання. 

Характеристики отримані з використанням розрахункових методів наведені в 

підрозділі 4.1.  

Підрозділ 4.2 ілюструє аналіз результатів вимірів оптичного поглинання 

доксорубіцину з БСА в розчинах. Тут представлені специфічні залежності 

величини оптичної густини від концентрації БСА в розчинах та пов’язані з 

ними характеристики комплексоутворення ДР з БСА, такі як константа 

стійкості та стехіометричне співвідношення складових комплексів.  

В підрозділі 4.3 наведені і описані оптичні спектри поглинання розчинів 
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ДР постійної концентрації ДР і різної концентрації БСА певної однакової 

кількості колоїдного розчину наночастинок золота. Результати спостережень 

за часовими змінами в даних спектрах наведені в підрозділі 4.4.  

В  розділі 5 приділяється увага розкриттю механізмів гетероасоціації ДР, 

БСА та AuНЧ в розчинах та плівках. Специфічні залежності оптичної густини 

від співвідношень концентрації та характеристики комплексоутворення ДР з 

БСА, наведені в підрозділі 5.1, дозволяють прослідкувати за зміною 

параметрів асоціації при зміні кількості наночастинок золота в розчинах. 

В підрозділі 5.2 представлені молекулярні коливні спектри 

доксорубіцину з БСА розраховані квантово-хімічно та виміряні 

експериментально. Тут зафіксовано зміну положення найбільш інтенсивних 

характеристичних піків в експериментальних та теоретичних спектрах ДР з 

БСА в присутності AuНЧ та описано пов’язані з цим конформаційні зміни. Для 

більшої інформативності спектри ІЧ-поглинання було представлено як 

адитивну суму максимумів Гауса. Їх графіки та основні характеристики також 

наведені в даному підрозділі. 

В підрозділі 5.3 інтерпретовано результати вимірювання спектрів 

флуоресценції та її гасіння. За допомогою теорії Фьорстера розраховано 

відстань між молекулами донора (молекул ДР) і акцептора (молекул БСА і 

золотих наночастинок) r та відстань R, за якої ступінь перенесення енергії між 

ними Е складає 50%. Також, використовуючи перекриття спектрів 

флуоресценції та поглинання розчинів БСА і ДР було розраховано квантовий 

вихід донора (ДР) за відсутності акцептора (БСА). За допомогою докінг-

моделювання було представлено локалізацію молекули ДР між 

амінокислотними залишками макромолекули БСА і визначено величину 

енергії зв’язку при утворенні комплексу. 

В підрозділах 5.4-5.5 наведено розрахунок констант гетероасоціації та 

термодинамічні параметри системи ДР-БСА-AuНЧ, визначені за допомогою 

теорії гасіння флуоресценції Штерна-Вольмера. За допомогою 

термодинамічних величин визначено характер взаємодії молекул ДР і БСА в 
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залежності від температури. 

Ключові слова: доксорубіцин, альбумін, наночастинки, спектроскопія, 

флуоресценція. 

 

SUMMARY 

Goncharenko N.A. Heteroassociation of conium-C60 and doxorubicin-

albumin-gold nanoparticles - Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Thesis for the Academic Degree of the Candidate of physical and 

mathematical sciences in Speciality 03.00.02 - biophysics (physical and 

mathematical sciences).  - Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv 

National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2021. 

 

The main spectrophotometric characteristics of conium alkaloids and antitumor 

antibiotic doxorubicin (DR) with bovine serum albumin transport protein (BSA) in 

aqueous solution were studied using, quantum-chemical calculations, docking-

modeling, IR-, Raman UV-vis spectroscopy and luminescence. In addition, there were 

proposed the mechanisms’ explanation of γ-coniceine alkaloid-C60 fullerene 

complexation and doxorubicin - BSA heteroassociation in solutions with Au 

nanoparticles. 

The urgency of the work is determined by the constant need for improving the 

chemotherapeutic drugs because of the different malignant cells sensitivity to the drugs` 

action and the side effects due to their toxicity occurring during the treatment. Because 

antitumor activity is severely limited by these factors, the results can be used in the 

development of modified forms of chemotherapeutics to reduce their toxic effects on 

healthy tissues and overcome the resistance of malignant cells. 

The work consists of an annotation, introduction, 5 sections divided into 

subsections, conclusions and a list of sources used. 

The first section provides a review of the literature dedicated to the general 

characteristics of the nonsteroidal anti-inflammatory drug meloxicam, 
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chemotherapeutic agents conium and doxorubicin, and describes the theoretical and 

experimental experience of scientists associated with these agents and biostructures. In 

particular, subsection 1.1 illustrates the results of theoretical calculations of the structure 

and energy characteristics of some drugs using the methods used in performing some 

tasks of this dissertation. 

Subsection 1.2 highlightes the molecular structure data known about the 

promising antitumor drug conium, alkaloids as its main components and corresponding 

physical properties. Various forms, methods of detection and studying of interaction of 

medicinal agents with organism biostructures are presented in subsection 1.3. 

The data about molecular structure, mechanisms of action, optical, 

conformational, electronic properties of doxorubicin, aspects of its interaction with 

metal nanostructures and biological objects are given in subsection 1.4. 

In the second section the main aspects of the dissertation methodology 

highlighted. In particular, subsection 2.1 in general terms presents the theoretical basis 

of the quantum chemical calculations performed. Subsection 2.2 represents the method 

and conditions of sample preparation, concentrations tables of drugs, proteins and 

nanostructures in stock solutions. Subsections 2.3-2.5 consists of the main experimental 

and theoretical techniques used in the work, the names and main characteristics of the 

relevant devices, as well as describe the relevant physical mechanism underlying the 

measurement of the objects studied in the work. 

There were presented the characteristics of nonsteroidal anti-inflammatory drug 

(NAID) meloxicam and conium alkaloids molecules received with quantum chemical 

calculations with regard to the immediate environment in section 3. Its impact on the 

energy and optical properties of the molecule was highlighted and performed the 

comparison to experimentally obtained spectra. 

Subsection 3.1 presents the results of calculations of energies, absolute value and 

direction of the dipole moment, the magnitude of charges on the atoms of the molecule 

of the meloxicam and analyzes its ability to interact with various agents in the 

environment. In the subsection 3.2 the energy state of the main conium alkaloids’ 

molecules in water environment shown. The energies, dipole moments, and the 
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corresponding solvent-adjusted vibrational spectra of the alkaloid molecules were 

calculated using the self-consistent field model. This data was compared to the 

experimentally obtained in current work spectra and to the literature calculations data 

in vacuum. The results were presented depending on the chosen calculation method and 

set of basic functions. In addition, the subsection presents the three-dimensional 

visualization obtained and characteristics of 12 stable conformational states of the basic 

conium alkaloid γ-coniceine molecule, taking into account the effect of an aqueous 

solvent. Subsection 3.3 discusses the effect of the solvent on the calculations of the 

vibrational modes of the γ-coniceine and the C60 fullerene molecule complexation. 

There were presented the results of the complex geometric optimization and 

calculations of the main spectroscopic properties in an aqueous solvent. 

Section 4 highlights the main study results of the antitumor drug’s doxorubicin 

properties and its interaction mechanisms with the BSA protein in presence of gold 

nanostructures. The characteristics obtained with the calculation methods are given in 

subsection 4.1. 

Subsection 4.2 presents the measurement results analysis of doxorubicin with 

BSA optical absorption in aqueous solutions. The specific optical density dependences 

on the BSA concentration in solutions and the related complexation characteristics, 

such as system stability constant, number of binding sites, molar concentrations of 

constituent solutions with different BSA concentrations are found and presented here. 

Subsection 4.3 shows and describes the absorption spectra in the UV and visible 

region of the DR solutions with BSA after adding to the solutions the same amount of 

colloidal solution of gold nanoparticles. Using mathematical transformations in the 

graphs of the spectroscopic dependence of solutions with different concentrations of 

BSA, the contribution of localized plasmon surface resonance (LPPR) due to the 

presence of gold nanoparticles (AuNP) in solutions was demonstrated. This simplifies 

the procedure for interpreting the results and allows to obtain not only qualitative but 

also quantitative characteristics from the spectra of the ternary system DR-BSA-AuNP. 

  The results of observations of time changes in these spectra are given in 

subsection 4.4. Here are the specific dependences of the optical density on the ratios of 
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the concentrations of the components and the characteristics of the complexation of DR 

with BSA in the presence of AuNP, obtained immediately, one hour and two weeks 

after preparation. These data provide information about the stability of the system over 

time and confirm the hypotheses associated with changes in the protonated shape of 

DR molecules in the presence of BSA and/or AuNP. 

Subsection 4.6 presents the molecular vibrational spectra of doxorubicin with 

BSA calculated quantum chemically and measured experimentally. Here, the change 

in the position of the most intense characteristic peaks in the experimental and 

theoretical spectra of DR with BSA in the presence of AuNP is recorded and the related 

conformational changes are described. For greater informativeness, the IR absorption 

spectra were presented as a additive sum of Gaussian peaks. Function graphs and key 

characteristics are also given in this section. 

Subsection 5.3 presents the fluorescence quenching spectra of DR and BSA 

molecules in solutions. The distance between the donor molecules (DR) and the 

acceptor (BSA molecules and gold nanoparticles) r, the distance R, at which the degree 

of energy transfer between them E is 50%, were calculated using Forster's theory. Also, 

the quantum yield of donor (DR) was calculated in the absence of acceptor (BSA) using 

the overlap of the fluorescence and absorption spectra of BSA-DR solutions/ The 

localization of the DR molecule between the amino acid residues of the BSA 

macromolecule is also presented, and the amount of binding energy during complex 

formation was determined using docking simulations. 

The heteroassociation constants and thermodynamic parameters of the DR-

BSA-AuNP system were calculated using the Stern-Volmer fluorescence quenching 

theory in subsections 5.4-5.5. Using thermodynamic quantities, the nature of DR-BSA 

interaction molecules as a function of temperature was determined. 

Keywords: doxorubicin, albumin, nanoparticles, spectroscopy, fluorescence. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

AuНЧ    наночастинки золота.  

БСА    бичачий сироватковий альбумін.  

ДР     доксорубіцин. 

ДНК     дезоксирибонуклеїнова кислота.  

ІЧ     інфрачервоний.  

КРС    комбінаційне розсіяння світла.  

ЛППР   локальний поверхневий плазмонний резонанс. 

ЛСА     людський сироватковий альбуміну 

НПЗП   нестероїдний протизапальний препарат. 

ТТА     тіотриазолін. 

УФ     ультрафіолетовий. 

ФЛ      флуоресценція. 

SERS   поверхнево підсилене комбінаційне (раманівське) розсіяння. 
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ВСТУП 

За рівнем смертності значне місце після серцево-судинних захворювань 

займають хвороби, обумовлені злоякісними новоутвореннями, артеріальною 

гіпертензією, ревматоїдними проявами. Важливу роль у подоланні цих 

захворювань відведено створенню проліків, удосконалених не лише внаслідок 

їх хімічної, а й фізичної оптимізації властивостей для зменшення токсичних 

уражень нормальних тканин, уникнення резистентності, покращення 

таргетності та інших фармакологічних показників. Створення, підвищення 

ефективності та локальна доставка протипухлинних, гіпертензивних, 

протизапальних препаратів, що ґрунтується на встановленні фундаментальних 

механізмів вдосконалення терапевтичних властивостей таких проліків і їх 

транспортування, є одними з найактуальніших завдань сучасної медицини.  

 Важливою частиною прогнозування фізико-хімічних та фармакологічних 

характеристик лікарських препаратів є квантово-хімічне моделювання їх 

молекулярної будови, електронної та коливної структур, конформаційних 

перетворень шляхом розрахунку спектральних характеристик. Водночас, для 

вивчення можливості утворення міжмолекулярних асоціатів, кон’югатів 

молекул з наночастинками, механізмів взаємодії у вказаних системах широко 

використовуються спектрофотометричні методи, включаючи дослідження 

спектрів оптичного поглинання, фотолюмінесценції, комбінаційного розсіяння 

світла (КРС), ІЧ-поглинання. Такі методи дозволяють встановити рівноважні 

константи в гетеросистемах, число можливих місць зв’язування між 

складовими молекулами, розміщення взаємодіючих молекул, їх конформаційні 

стани, природу сил та механізми зв’язування. 

 Спектрофотометрія проявила себе особливо важливим методом при 

вивченні комплексоутворення молекул медичних препаратів з транспортними 

білками, наприклад, доксорубіцину, як протипухлинного препарату, з бичачим 

сироватковим альбуміном (БСА). Ще більш необхідним є вивчення гетероасоції 

з названими протеїнами проліків, створених на основі фізичної взаємодії 

існуючих ліків з НЧ, в тому числі кон’югатів доксорубіцину з наночастинками 
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золота (AuНЧ). Такі відомості дозволили б реалізувати цільову доставку 

лікарського агенту до ураженої ділянки. Наночастинки, як фізичні складові 

проліків, викликають особливий інтерес, оскільки для них характерним є 

існування локального поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР) 

(максимуму в спектрі поглинання наночастинок), спектроскопічні 

характеристики якого істотно залежать від розміру і форми наночастинок, а 

також демонструють прояви електронного обміну з атомами і молекулами. 

Однією з важливих задач при вивченні гетероасоціації макромолекул БСА з 

молекулами доксорубіцину за наявності AuНЧ є визначення їх впливу на 

параметри міжмолекулярного зв’язування і, як наслідок, встановлення 

механізмів міжмолекулярної взаємодії в гетероасоціатах. 

Інший клас фізично обумовлених проліків грунтується на утворенні 

гетероасоціатів з вуглецевими наноструктурами, в першу чергу з фулереном 

С60. До таких проліків належать комплекси коніум-С60, в яких помітно 

проявляється перебудова конформаційних станів складових цього рослинного 

протипухлинного препарату, в тому числі γ-коніцеїну. Така перебудова 

імовірно призводить до зміни фармакологічних властивостей даного препарату. 

бичачим сироватковим альбуміном і наночастинками золота.  

Об’єкт дослідження: фізичні властивості та механізми гетероасоціації 

молекул лікарських препаратів з макромолекулами білків та металевими 

наноструктурами. 

Предмет дослідження: електронні, коливні та оптичні властивості молекул 

медичних препаратів та механізміи їх гетероасоціації з молекулами фулеренів С60 

і транспортними білками бичачого сироваткового альбуміну в присутності 

наночастинок золота. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведено квантово-

хімічне моделювання будови, електронної структури, локалізації молекулярних 

орбіталей для медичного препарату мелоксикаму і встановлено, що молекула 

мелоксикаму може бути віднесена до м’яких за значенням абсолютної 

жорсткості (η=4,12 еВ) і тому характеризується високою фармакологічною 
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активністю. 

Вперше встановлено, що при комплексоутворенні рослинного 

протипухлинного препарату коніуму з молекулами фулерену С60 відбувається 

істотна перебудова конформаційних станів молекул алкалоїдів, в тому числі γ-

коніцеїну, що супроводжується зміною біологічної активності препарату. 

Вперше показано, що у випадку взаємодії протипухлинного препарату 

доксорубіцину із AuНЧ сферичної форми з цитрованою поверхнею 

відбувається зміна протонованої форми молекул препарату від монокатіонної 

до двоаніонного типу. 

Вперше продемонстровано, що додавання золотих наночастинок до розчину у 

воді БСА-ДР призводить до значної перебудови конформаційних станів альбуміну. 

Вперше показано, що додавання до розчину у воді молекул доксорубіцину 

та наночастинок золота макромолекул протеїну БСА відбувається стабілізація 

наночастинок, яка супроводжується відновленням розчину, що зростає зі 

збільшенням вмісту альбуміну. Вперше показано, що при додаванні до розчину 

у воді молекул доксорубіцину і протеїну наночастинок золота з малим вмістом 

міжмолекулярна гетероасоціація відбувається зі зменшенням константи 

стійкості КС та збереженням числа місць зв’язування n=2.  

Метою роботи є вивчення електронних, коливних та оптичних властивостей 

молекул лікарських агентів - мелоксикаму, алкалоїдів коніуму, доксорубіцину, а 

також встановлення фізичних механізмів гетероасоціації у водних розчинах 

коніуму з молекулами фулерену С60 та доксорубіцину з транспортним білком, 

бичачим сироватковим альбуміном і наночастинками золота. 

Методи дослідження. 

 Для досягнення мети було використано теоретичні методики квантово-

хімічного та докінг-моделювання. Проведені експериментальні дослідження 

виконані використовуючи методи ІЧ-спектроскопії та плівкових зразків, 

спектроскопії електронного оптичного поглинання розчинів у воді в різних 

співвідношеннях концентрацій компонент, в тому числі методом ізомолярних 

серій, спектрофлуориметрії збудження і емісії водних розчинів молекул, а 
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також спектроскопії комбінаційного розсіяння світла. Теоретичний аналіз 

експериментальних результатів було проведено на основі теорій гасіння 

флуоресценції Штерна-Вольмера, ефективного середовища Фьорстера та 

рівнянь Ван-Гоффа. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати та висновки 

представлені в роботі отримані здобувачкою особисто. Авторкою 

безпосередньо було проведено приготування рідких та плівкових зразків, 

експериментальні виміри, квантово-хімічні розрахунки, а також обробку та 

візуалізацію результатів даної роботи. Здобувачкою самостійно було 

опрацьовано та проаналізовано великий масив літературних даних, а також 

здійснено вимірювання спектрів ІЧ-поглинання, комбінаційного розсіяння 

світла, флуоресценції, електронного оптичного поглинання та докінг 

моделювання, за участі співавторів. Авторка брала безпосередню участь у 

розробці, обговоренні, формуванні висновків, оформленні та підготовці до 

друку усіх статей [1–10] та тез доповідей, які містять у собі результати 

дисертаційної роботи [11-22]. Постановку задачі було здійснено науковим 

керівником Дмитренко О.П. Аналіз даних та наукові висновки в усіх роботах 

були отримані в результаті обговорення з науковим керівником та 

співавторами. 

 Апробація матеріалів дисертації. Результати роботи були представлені на 

таких міжнародних та українських конференціях: Міжнародна наукова конференція 

«Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС–2013) (Київ, 

Україна, 2013)», Наукова конференція молодих вчених «Наука ХХІ сторіччя» (Київ, 

Україна, 2013, 2015), Міжнародна конференція «Медична фізика - сучасний стан, 

проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології» (Kyiv, Ukraine, 2014, 2015, 2017, 2018), 

Іntern. conf. Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects (Kyiv, Ukraine, 2015, 

Kharkiv, Ukraine, 2017), Всеукраїнська конференція «Хімія, фізика та технологія 

поверхні. Наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали» (Київ, Україна, 2015), 

Науково-практична конференція YOUTHNANOBIOTECH-2016, молодіжний форум 

з нанобіотехнологій (Київ, Україна, 2016), International research and practice conference 
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‘Nanotechnology and nanomaterials’ (NANO-2018) (Kyiv, Ukraine, 2018). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотацій українською та англійською мовами,  вступу, п’яти розділів, висновків 

та списку використаних джерел. Робота містить 83 рисунка та 16 таблиць. 

Повний обсяг дисертації складає 150 сторінок машинного тексту. 
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 Квантово-хімічне моделювання реакційної здатності медичних 

препаратів 

Фармакологічна активність молекул медичних препаратів в першу чергу 

визначається їх будовою, конфігураційними та конформаційними станами. 

Вказані характеристики також істотно впливають на їх цитотоксичність, 

таргетність та фізичну, або хімічну модифікацію, а також формування 

резистетності, з метою оптимізації їх лікарських властивостей. Серед великого 

переліку різноманітних властивостей ліків особливе місце займає їх електронна 

будова, в тому числі локалізація молекулярних орбіталей на структурних 

одиницях, величина енергетичної щілини між фронтальними молекулярними 

орбіталями (ВЗMO-НВMO). Важливими характеристиками молекул медичних 

препаратів є розподіл електричних зарядів на атомах, міжатомні відстані, 

валентні кути, величина дипольного моменту та його орієнтація. Всі розглянуті 

параметри є важливими не лише з точки зору впливу ліків на бактерії, мікроби, 

або віруси, а також з огляду на взаємодію з транспортними білками, 

ферментами, утворенні кон’югатів, механізмах інгібування. 

Існує кілька квантово-хімічних показників молекул медичних препаратів та 

їх адуктів і систем з іншими матеріалами, включаючи наноструктури різної 

природи [23]. В першу чергу це повна електронна енергія молекул, або їх 

систем, теплота утворення, електронегативність, електростатичний потенціал. 

Для опису фармакологічної здатності молекул розглядають величину 

абсолютної жорсткості η: 

1

2
(𝐸НВМО − 𝐸ВЗМО) 

де EНВMO – енергія найнижчої вільної молекулярної орбіталі (НВМО), EВЗМО 

– енергія найвищої заповненої молекулярної орбіталі (ВЗMO). 

Так для одного із серцево-судинних засобів каптоприлу, квантово-хімічна 
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оптимізація геометрії вказує на просторову структуру, представлену на Рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Просторова структура молекули каптоприлу (буквами позначено тип атомів С 

(вуглець), S (сірка), N (азот), О (кисень),  Н (водень) , а числами вказана їх нумерація) [23]. 

 

Для  цієї молекули отримано загальну енергію Е=58305 ккал/моль, енергію 

зв’язку Езв=-2815 ккал/моль, теплоту утворення Еутв=-137 ккал/моль, енергію 

молекулярних орбіталей EВЗMO=-9,6 еВ, EНВМО=-0,01 еВ, абсолютну 

електронегативність ЕЕН=4,8 еВ, абсолютну жорсткість η=4,8 еВ, сумарний 

дипольний момент D=1,14 Дебай [23–26]. Подібні властивості характерні для 

іншого серцево-судинного препарату лізиноприлу. При цьому енергія 

EВЗMO=- 9,7 еВ, EНВМО=0,3 еВ. Абсолютна жорсткість η=-4,7 еВ сумарний 

дипольний момент D=5,7 Дебай [27–35]. 

Важливим об’єктом для квантово-хімічного моделювання є метаболічний 

препарат тіотриазолін (ТТА), який широко використовується для лікування 

гепатиту, цирозу печінки, ішемічної хвороби серця, післяінфарктного 

кардіосклерозу. На Рис. 1.2 представлено просторову будову молекули ТТА в 

різних конформаційних станах [23]. При цьому зміна конформаційного стану 

реалізується як наслідок обертання тіацетатної групи навколо зв’язку C2-S7 

основної просторової структури. 
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Гетероцикл для обох конформаційних станів не є плоским. Атом сірки  S7 

має дві неподільні електронні пари і тому спостерігається типове для 

двовалентного стану значення валентного кута ⁓ 100°. Кути між зв’язками С=О 

і С-О близькі до тетраедричних, що характерно для sp2 – гібридизації. Для 

основної форми потенціал іонізації складає 9,71 еВ, а потенціал спорідненості 

молекули ТТА в цьому стані до електрона дорівнює – 0,84 еВ. З переходом до 

інших конформаційних станів ентальпія утворення, енергії EВЗMO, EНВМО, 

дипольний момент змінюються. Такі зміни дипольного моменту свідчать про 

полегшення переходу до нової конформації в полярних розчинниках (етанолі, 

воді) в порівнянні з неполярними розчинниками. Зміна енергії органічних 

молекулярних орбіталей EНВМО, EВЗMO приводить до перетворень хімічних, в 

тому числі донорно-акцепторних властивостей молекули ТТА, оскільки вони 

відповідають за значення потенціалу іонізації ІА=9,71 еВ, а після обертання 

ІА=9,68 еВ для розглянутих конформаційних станів. При конформаційній 

перебудові також зазнає змін локалізація молекулярних орбіталей, особливо 

граничних. Зі зміною конформації має місце перебудова розподілу 

електростатичного (негативного та позитивного) потенціалу. 

Ще більших змін зазнають розглянуті величини при переході до двох 

аніонних форм ТТА. Просторова будова молекул АТТА-1 (OH-форма) і АТТА-

 

Рис. 1.2. Рівноважна  (а) та поворотна (б) конформації тіотриазоліну [23]. 
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2 (NH-форма) в різних зображеннях показана на Рис. 1.3 і Рис. 1.4. 

 

Рис. 1.3. Просторова структура аніонної форми молекули АТТА-1 (OH-форма) з 

розміщенням гетероциклу в (а) і перпендикулярно площині рисунка (б)[23]. 

 

 

Рис. 1.4. Просторова структура аніонної форми АТТА-2 (NH-форма) з 

розміщенням гетероциклу в (а) і перпендикулярно площині рисунка (б) [23]. 

 

Одна з них реалізується при депротонуванні ОН-групи карбоксильної групи 

СООН з утворенням атомної групи СО2
- (АТТА-1, ОН-форма). Другою 

аніонною формою є NH-форма, що утворюється при депротонуванні NH групи 

(АТТА-2, NH-форма). 

Термодинамічна стабільність АТТА-2 вища за стабільність АТТА-1. 

Ентальпія утворення для нього становить -416 кДж/моль. Значення енергії 

активації переходу від АТТА-1 до АТТА-2 досить невелике (36,72 кДж/моль). 

Потенціал іонізації для аніонної форми АТТА-2 ІА=- EВЗMO  =5,30 еВ, а енергія 

спорідненості до електрона АА=- EНВМО=3,19 еВ. Найбільша електронна густина 

 

a      б 
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зосереджена на атомах гетероциклу, особливо на атомах нітрогену N1. 

Ентальпія утворення АТТА-1 складає -378 кДж/моль. Значення енергії 

EВЗMO  дуже низьке (ІА=4,70 еВ), а енергія спорідненості до електронів - EНВМО 

(АА=3,29 еВ). Істотна частка заряду переходить з гетероциклу, а не з 

карбоксильної групи. 

Істотних змін зазнає будова спряжених орбіталей. Так, для АТТА-1 HOMO 

має π-тип із істотним включенням неподільної пари електронів атомів сірки. 

Орбіталь НВМО побудована за рахунок σ-електронів з включенням вказаної 

пари електронів. 

Орбіталь HOMO для АТТА-2 також належить до π-типу, але з меншим 

внеском від неподільної електронної пари. Орбіталь LUMO зберігає π-тип, але 

за значного внеску від неподільної електронної пари атома сірки. В молекулі 

АТТА-2 відбуваються значні зміни в розподілі електростатичного потенціалу в 

порівнянні з молекулами ТТА і АТТА-1. 

Важливо, що за присутності в молекулах ТТА атомів азоту і кисню 

карбоксильної групи можливим є утворення водневих зв’язків [36–38]. 

Таким чином, вивчення квантово-хімічних властивостей молекул медичних 

препаратів створює можливості для моделювання фармакологічної активності 

ліків шляхом вивчення особливостей електронної конфігурації молекулярних 

орбіталей та їх локалізації в межах самих молекул. З цієї точки зору представляє 

інтерес вивчення квантово-хімічних властивостей різноманітних препаратів, в 

тому числі протизапальної, антибактеріальної дії, наприклад, мелоксикаму та 

цефтриаксону. 

  Молекулярна будова та властивості протипухлинного препарату 

Коніум 

 Протипухлинна хіміотерапія показує обмежені можливості і низьку 

ефективність в лікуванні поширених і дисемінованих форм раку. В зв’язку з 

цим однією з найбільш актуальних проблем сучасної онкології є створення 

нових або покращення існуючих біологічно активних малотоксичних речовин 
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як основи протипухлинної фармакотерапії [39–41]. Модифікація таких речовин 

в першу чергу передбачає зменшення їх токсичності та підвищення 

ефективності за рахунок конформаційної перебудови, енергообміну з 

оточуючим середовищем, утворення кон’югатів та сполук з нанооб’єктами і 

біологічними структурами [42–47]. Такий підхід є важливим також для 

протипухлинних препаратів, виготовлених на основі рослинних екстрактів. До 

таких препаратів відносять вінбластин, вінкристин, етопозид, теніпозид, 

таксол, таксотер, тонотекан, іринотекан та ін. Основними біологічноактивними 

агентами рослин, що використовуються в протипухлинній терапії, є алкалоїди, 

які характеризуються високою цитотоксичністю до пухлинних клітин. 

Алкалоїдами є складні органічні, азотовмісні сполуки лужної реакції. Одним з 

найбільш цитотоксичних видів вищих рослин, що знайшов застосування в 

протипухлинній терапії, є Conium malculatum (болиголов). В медичній практиці 

Коніум застосовується не лише для протипухлинної хіміотерапії, а також як 

заспокійливий протисудомний засіб. В основі механізму дії цього препарату 

лежить здатність до блокування мітозу клітин на стадії метафази. Водночас, 

коніум пригнічує лейкопоез, тромбоцитопоез, що викликає ускладнення в 

паранхіматозних органах, шлунково-кишковому тракті та в нервовій системі. 

Широкий спектр побічної дії внаслідок відсутності вибіркової активності ліків, 

загальної токсичності, може бути зменшений внаслідок їх модифікації [48-49]. 

Модифікація препаратів з рослинних екстрактів досягається різними методами, 

в тому числі шляхом створення нових систем з вуглецевими наноструктурами, 

наприклад, нанотрубками та фулеренами С60 [46–73] . 

Різні типи алкалоїдів стали основою для розробки протималярійних засобів 

(хініну та хлорохініну), протиракових засобів (таксол, вінбластин та 

вінкристин) та засобів, що сприяють циркуляції крові в мозку (вінкаміцин). 

Активність молекул алкалоїдів на психоментальному рівні (опійний латекс, 

папаверин, морфін, кокаїн) є одним з природних явищ у процесі самозахисту 

видів, взаємодії між рослинами та травоїдними тваринами. Ці чинники є 

хорошим прикладом природних механізмів відбору. 
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Молекули алкалоїдів часто характеризуються гетероциклічністю і можуть 

мати первинні, вторинні або третинні основи, або містити четвертинні групи 

амонію.  

Справжні алкалоїди походять від амінокислот і мають в складі молекули 

гетероциклічне кільце з азотом. Ці алкалоїди є високореакційними речовинами 

з біологічною активністю навіть у низьких дозах. Більшість з них є чітко 

вираженими кристалічними речовинами, які об'єднуються з кислотами, 

утворюючи солі.  

Алкалоїди можуть зустрічатися у рослинах (1) у вільному стані, (2) у вигляді 

солей та (3) у вигляді N-оксидів. Останні зустрічаються в обмеженій кількості 

видів і сімейств і є тими сполуками, в яких декарбоксильовані амінокислоти 

конденсуються з ненітрогенною структурною частиною. Первинними 

попередниками справжніх алкалоїдів є такі амінокислоти, як l-орнітин, l-лізин, 

l-фенілаланін, l-тирозин, l-триптофан та l-гістидин. 

Протоалкалоїди - це похідні від амінокислот сполуки, в яких атом N не 

входить до складу гетероциклу. Такі види алкалоїдів включають сполуки 

похідні від тирозину та триптофану. 

У випадку піперидинових алкалоїдів (коніїн або пінідин) псевдоалкалоїди 

синтезуються з інших сполук, наприклад, ацетату. Піперидинові алкалоїди, такі 

як коніїн та γ-коніцеїн - це дуже отруйні нейротоксини. Відомі випадки смерті 

від дихальної недостатності внаслідок коніїнових алкалоїдів. Симптомами 

отруєння коніїновими алкалоїдами є різні прояви ураження центральної 

нервової системи (ЦНС), такі як параліч, м’язова слабкість, тремтіння, дихальна 

недостатність, енцифалопатія, що передують смерті [74-75].  

Принцип дії алкалоїдів на нервово-м’язову сигналізацію, очевидно, 

складний і може охоплювати більше ніж один механізм дії. Ранні випробування 

на тваринах дозволили припустити, що один з них – деполяризація мембран 

клітин та нейром'язове блокування, що призводить до симптомів з боку ЦНС. 

При цьому, молекули алкалоїдів, імовірно, мають слабку спорідненість з 

рецепторами [76]. 
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Токсичність болиголову сильно залежить від співвідношення кількості 

алкалоїдів у препараті, умов синтезу і навіть часу доби збору препарату [74]. 

Токсична дія окремих алкалоїдів на клітини має однаковий механізм, але з 

різною ефективністю. Справа в тому, що алкалоїди коніуму є агоністами 

нікотинових рецепторів, що є причиною деполяризації мембрани, 

пошкодження ДНК та нейротоксичних ефектів. При цьому спорідненість різних 

молекул до рецепторів різна. Для відстеження реакції деполяризації мембрани 

під дією коніїну вимірювали зміну флуоресценції барвника, чутливого до 

потенціалу мембрани, після його додавання до клітинної лінії рабдоміосаркоми 

TE-671. Після додавання коніїну спостерігалося швидке зростання 

флуоресценції, пов'язане зі зміною мембранного потенціалу внаслідок активації 

ацетилхолінових рецепторів [77]. Аналогічні експерименти щодо γ–коніцеїну 

та N-метилконіїну та їх ексимерів дозволили порівняти спорідненість молекул 

алкалоїдів до рецепторів [78]. 

Алкалоїди коніума виявляють значну протизапальну активність у щурів та 

сильну периферичну та центральну антиноцицептивну дію у мишей у вузькому 

діапазоні доз (10–20 мг/кг) [79]. Коніум в своєму складі має п’ять основних 

алкалоїдів коніїн C8H17N, γ –коніцеїн C8H15N, N-метилконіїн C9H19N, конгідрин 

C8H17NО, псевдоконгідрин C8H17NО [46]. Класифікація основних алкалоїдів 

коніуму відповідно до кількості атомів вуглецю у кістяку молекули [80] 

показана на Рис. 1.5. 

Характерно, що лише для одного алкалоїда (γ–коніцеїну) має місце 

подвійний зв’язок С=N, що може відігравати важливу роль при створенні 

комплексів з різними агентами. 

 Для різних алкалоїдів енергія основного стану та дипольний момент 

істотно відрізняються (Таблиця 1.1) Важливо відмітити, що при розрахунках 

даних величин оточуючим середовищем розглядається вакуум.  

Видно, що для окремих алкалоїдів дипольні моменти і енергії основного 

стану сильно розрізняються, а для інших залишаються близькими. Так, можна 

виділити коніїн, γ-коніцеїн, конгідрин, псевдоконгідрин, для яких значення 
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дипольних моментів найбільші. 

 

Таблиця 1.1 

Назва алкалоїду Дипольний момент, 

Дебай 

Ен. осн. стану (од. 

Хартрі) 

Ен. Осн. Стану 

(кеВ) 

Коніїн 0,82 –369,85 -10,06 

N-метилконіїн 1 0,44 –409,15 -11,13 

N-метилконіїн 2 0,46 –409,15 -11,13 

γ –коніцеїн 1,77 –368,64 -10,03 

Конгідрин  1,28 –445,06 -12,11 

Псевдоконгідрин 2,37 –445,06 -12,11 

  

Очевидно, що для таких алкалоїдів можна очікувати диполь-дипольної 

 

Рис. 1.5 Молекулярна структура основних алкалоїдів коніуму[80]. 

Дипольні моменти D і енергії основного стану Е0 алкалоїдів препарату коніум. 
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взаємодії з іншими молекулами. Молекула γ-коніцеїну є привабливою з точки 

зору створення молекулярних систем, так як вона характеризується достатньо 

великим значенням дипольного моменту (1,77 Дебай) та наявністю подвійних 

зв’язків в шестичленному гетероциклі. Аналогічний висновок можна також 

зробити для ІЧ- спектрів коніцеїну Рис. 1.6 а [47].  

 

Рис. 1.6. Спектри ІЧ-поглинання розраховані для коніцеїну (а) і коніїну (б) 

(суцільні лінії) і експериментально одержані для препарату коніум (пунктирні 

лінії), відповідно[47]. 

 

 Розраховані спектри вказують на інтенсивні смуги коливних мод 

валентних коливань функціональних груп C-N і C-H розташованих в області 

хвильових чисел вище 2800 см-1.  

Для коніума інтенсивні смуги представлені біля 1200 см-1, тобто в області 

деформаційних коливань вказаних груп. 

 До речі, в розрахованому спектрі ІЧ-поглинання для γ-коніциїну чітко 

проявляється смуга біля 684 см-1, що відповідає валентним коливанням групи 

С=N.  В ІЧ спектрах інших алкалоїдів ця смуга відсутня. Алкалоїди 

перебувають в різних конформаційний станах, що приводить до змін в 

дипольних моментах, зміщень коливних смуг в ІЧ-спектрі для різних 

функціональних груп, лінійних розривів та інших структурних характеристик. 

Видно, що в різних конформаційних станах загальний вигляд спектрів ІЧ-

поглинання зберігається. Водночас, інтенсивність різних коливних смуг зазнає 

змін.  
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 Спектр ІЧ-поглинання суттєво залежить від конформаційних станів 

молекул досліджуваної речовини. Для врахування вкладу в спектри розчинів 

конформаційних змін складових вивчають найбільш стійкі конформаційні 

стани молекул. На Рис. 1.7 показано зміни в спектрах ІЧ-поглинання для двох 

конформерів γ-коніцеїну [47].  

 

Рис. 1.7. Спектри ІЧ-поглинання для конформерів 1 (суцільна лінія) і 3 (пунктирна 

лінія) γ-коніциїну[47] 

 

 Таким чином, вивчення спектрів ІЧ-поглинання дозволяє визначати 

зміни в конформаційних станах окремих алкалоїдів, в тому числі γ-коніциїну. 

Визначення таких змін особливо важливо для різних середовищ та при 

виникненні комплексів з модифікаторами. В якості одного з таких 

модифікаторів алкалоїдів використовується фулерен С60. На Рис. 1.8 показано 

спектри комбінаційного розсіяння світла (КРС)[81] та ІЧ-поглинання для 

молекул С60 [47]. 

 

Рис. 1.8. Спектри КРС [81] (а) та ІЧ-поглинання [47] (б) фулерену С60. 

б а
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За допомогою проточної цитофлуориметрії та флуоресцентної мікроскопії 

було показано здатність молекул коніуму акумулювати реактивні форми кисню 

(РФК) та деполяризувати мембранний потенціал мітохондрій (МПМ) в пробірці 

злоякісних клітин HeLa [82]. Для проведення аналізу клітинної проліферації 

суспензію клітин, оброблених препаратом коніуму та помічених певним типом 

флуорохрому, переносили на гемоцитометр для підрахунку клітин у кожен 

момент часу. В результаті аналізу сортування флуоресцентно-активованих 

клітин (ФАКС) було отримано гістограми проліферації злоякісних клітин в 

різні моменти часу інкубації з ФАКС Рис. 1.9. 

 

Вигляд гістограми та відповідних знімків флуоресцентного мікроскопа для 

зразків клітин HeLa активованих родаміном та оброблених препаратом Коніума 

суттєво змінюється, в залежності від концентрації останнього, Рис. 1.10.  

 

Рис. 1.9. Гістограми сортування клітин HeLa оброблених препаратом коніум (450 

мкг/мл) флуоресцентно-активованих дигідрофлуреесцеїнацетатом в різні моменти 

часу витримки (0 год – а, 6 год – б, 12 год – в, 18 год – г, 24 год – д, 30 год – е, 36 год 

– є, 42 год – ж, 48 год - з) [82]. 
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Рис. 1.10. Гістограми та знімки з флуоресцентного мікроскопа клітин HeLa 

активованих родаміном та оброблених препаратом Коніума різної концентрації - 

0 мкг/мл, 150 мкг/мл, 300 мкг/мл, 450 мкг/мл [82] 

 

Раптовий зсув гістограми між 18 та 24 год витримки свідчить про 

накопичення РФК. Інтенсивність флуоресценції поступово знижується зі 

зменшенням дози коніуму, що вказує на поступову деполяризацію МПМ. Окрім 

цього, флуоресцентні дослідження показали здатність препарату спричиняти 

індукцію апоптозу злоякісних клітин in vitro. За допомогою дослідження 

спектрів кутового дихроїзму (КД) підтверджується здатність коніума вступати 

у взаємодію і з нативною β-конформацією цитоплазматичної (Рис. 1.11 a) та 

ядерної ДНК (Рис. 1.11 б) клітин HeLa, при їх взаємодії in vitro.  

  

Рис. 1.11. Спектри кутового дихроїзму цитоплазматичного (а) та ядерного (б) ДНК 

злоякісних клітин HeLa оброблених та необроблених препаратом коніум. [82]. 
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Під впливом коніуму відбуваються структурні зміни ланцюгової структури 

ДНК, про що свідчать зсуви піків у спектрах КД.  

В даній роботі було показано, що клітинний апоптоз при взаємодії з 

коніумом спричиняється деполяризацією потенціалу мембран мітохондрій, 

утворенням реактивних форм кисню і їх впливом на регуляцію 

внутрішньоклітинних білків та певним порушенням подвійно-ланцюгової 

структури ДНК [82]. 

Основними алкалоїдами коніуму вважаються коніїн та γ–коніцеїн, через 

найвищу концентрацію і токсичність. Остаточно структуру γ–коніцеїну було 

визначено за допомогою ЯМР-спектроскопії (Рис. 1.12) та спектрів ІЧ 

поглинання [83].  

 

Рис. 1.12. Спектр ЯМР γ –коніцеїну[83]. 

 

В той же час були виділені сновні смуги ІЧ поглинання γ–коніцеїну в 

розчині тетрахлориду вуглецю : 2910, 1663, 1464, 1447, 1422, 1378, 1360, 1331, 

1274, 1036, 953, 925 см-1; γ –коніцеїну гідрохлориду: 3350, 2950-2650, 1905, 

1689, 1149, 1378, 1350, 1328, 1189, 1144,  1058, 1170, 1110, 1075 1055, 950, 890, 

841, 781, 757, 680 см-1 [83]. 

 

Незважаючи на значний протираковий потенціал препарату, він 

використовується лише як гомеопатичний і не входить до складу стандартних 

протоколів хіміотерапії. Це пояснюється різноманітними проявами 
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токсичності, які складно контролювати.  

Розвиток комп’ютерного моделювання створив можливість теоретично 

досліджувати характеристики молекулярних систем: енергію, дипольний 

момент, розподіл зарядів молекул, коливні моди. Таким чином, квантово-

хімічні розрахунки дозволяють робити припущення про характер взаємодії 

молекулярних систем, вивчаючи їх енергетичні характеристики. Оскільки 

коніум є багатоскладовим препаратом, виділити дію окремих алкалоїдів на 

білки, рецептори та ін. молекулярні структури – складна задача. Розв’язати її 

можна, наприклад, за допомогою цільової доставки ліків у пухлину. Для 

втілення такої ідеї в реальність необхідно встановити основні властивості 

препарату, його складових та обраного модифікатора. Перші кроки в цьому 

напрямі було зроблено менше 10 років тому. За допомогою квантово-хімічного 

моделювання було отримано спектри основних алкалоїдів коніуму, що дозволяє 

порівняти коливні моди молекул окремих алкалоїдів зі смугами ІЧ спектру 

коніуму отриманого екмпериментально (Рис. 1.13) [84]. 

 

Рис. 1.13. ІЧ-спектри  - препарату коніум отримані експериментально (1) і 

розраховані для алкалоїдів коніуму: коніїну (2), N-метілконіїну (3) та γ-коніцеїну (4) 

[84]. 

 

Серед алкалоїдів коніуму вирізняється спектр γ-коніцеїну завдяки коливній 

моді 1684 см-1, що відповідає подвійному зв’язку С=N. Окрім цього, в роботі 
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було показано можливість комплексоутворення молекули γ-коніцеїну з 

фулереном саме завдяки подвійному зв’язку. Таким чином, молекула γ-

коніцеїну завдяки своїй реакційній здатності має високий потенціал до 

приєдання різноманітних агентів, але потребує більш детального вивчення з 

точки зору фізики.  

Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновок про необхідність 

вивчення фізичних механізмів взаємодії окремих штучно-синтезованих 

алкалоїдів з іншими молекулярними системами. З органічними – для з’ясування 

механізмів біологічної дії складових коніуму окремо і в комплексі, з 

неорганічними – для модифікації препарату, з метою цілеспрямування його 

токсичної дії в уражені хворобою точки. 

Обчислювальні методи також можуть бути використані для вивчення 

молекулярних взаємодій препаратів з метою вдосконалення дієвих лікарських 

засобів у випадку їх недостатньої біосумісності. Велика кількість лікарських 

агентів проявляючи високу лікувальну здатність характеризуються низькою 

розчинністю та/або біодоступністю [85]. Вплив молекулярного розчинника та 

оточуючого середовища на реакційний стан молекул лікарських засобів може 

суттєво змінювати фармакологічну активність препаратів. Вивчення 

молекулярного оточення медичних препаратів – це ще одна важлива задача в 

сучасній молекулярній і біофізиці.  

Наприклад, розглянемо відносно новий нестероїдний протизапальний 

препарат (НПЗП) мелоксикам (Рис. 1.14), який використовується для боротьби 

з артритом та остеоратритом. 

 

Рис. 1.14. Хімічна структура мелоксикаму 
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Спектр ІЧ пропускання наведено на Рис. 1.15 

 

Рис. 1.15. Спектр ІЧ пропускання препарату мелоксикаму [86]. 

 

Механізм дії мелоксикаму, імовірно, аналогічний іншим НПЗМ – 

інгібування циклооксигенгеназ (ЦОГ) і, відповідно, простагландинового 

синтезу.  

За ефективністю даний лікарський засіб не поступається раніше відомим 

НПЗП, таким як піроксикам, диклофенак та напроксен, при цьому проявляє 

менше побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту [87-88]. Окрім 

цього, були повідомлення, що інгібуючи ЦОГ 2 типу, яка грає суттєву роль в 

карциногенезі колоректального раку, мелоксикам інгібує ріст клітин HCA-7 

колоректального раку in vitro, що, ймовірно, зменшує канцерогенний вплив 

мелоксикаму в порівнянні з іншими НПЗП [89].  

Мікросередовище молекул мелоксикаму в розчинах досить сильно впливає 

на іонну форму, в якій перебуває препарат і, відповідно, на його реакційну 

здатність. Дослідження з використанням абсорбційної та флуоресцентної 

спектроскопії мелоксикаму, варіюючи відсотковий об'єм води та рН (Рис. 1.16), 

дозволяють ідентифікувати основні іонні форми молекули лікарського засобу, 

присутні у розчинах за різних умов. 

У спектрах флуоресценції спостерігається значний зсув енергетичних 

максимумів поглинання УФ із збільшенням концентрації лікарського засобу як 
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у протонному розчиннику, як етанол, так і в апротонному розчиннику, як 

диметилсульфоксид (ДМСО) (Рис. 1.17). 

 

Рис. 1.16. Спектри оптичної густини розчинів у воді молекул мелоксикаму при pH 

10 (штрихована лінія) та pH 2,5 (суцільна лінія)[90]. 

 

 

Рис. 1.17. Спектри емісії флуоресценції (i) та флуоресценції збудження(ii)  

мелоксикаму 100 мкМ в етанолі (штрихована лінія) та 10 мкМ в лужному етанолі 

(суцільна лінія) -а; спектри флуоресценції емісії (i) та збудження (ii) 100 мМ в 

лужному етанолі (штрихована лінія) та 10 мкМ мелоксикаму в етанолі (суцільна 

лінія)-б [90]. 
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Зі збільшенням концентрації лікарського засобу кількість доступних 

молекул води на одну молекулу лікарського засобу зменшується, і більшість 

молекул препарату стикаються з відносно аполярним середовищем, де 

переважають цвітертіонні/нейтральні форми. Це призводить до зсуву 

максимуму поглинання в бік вищих енергій.  

Окрім цього, на біосумісність та період напівиведення препарату може 

впливати його комплексоутворення з внутрішньоклітинними молекулярними 

системами. Відомо, що приєднання до сироваткових білків альбумінів значно 

модулює фармакокінетику та фармакодинаміку багатьох лікарських засобів.  

В літературних даних під’єднання молекули мелоксикаму до 

макромолекули людського сироваткового альбуміну (ЛСА) було доведено за 

допомогою гасіння флуоресцнції (Рис. 1.18) [91]. Разом з тим було показано, що 

зростання pH середовища та іонної сили розчину дещо збільшує концентрацію 

вільних молекул мелоксикаму [92]. 

 

Рис. 1.18. Спектри флуоресценції розчинів у воді любського сироваткового 

альбуміну з концентрацією СЛСА=4×10−5 М=const та молекул мелоксикаму з 

вмістом 0 (1), 0,2 (2), 0,4 (3), 0,6 (4), 0,8 (5), 1 (6), 1,2 (7)  (λзб=295 нм) [91]. 

  

Таким чином, можна зробити висновок про суттєву роль молекулярного 

оточення та спорідненості молекул лікарських засобів до різноманітних 



40 

 

молекулярних систем у вдосконаленні фармакологічних властивостей. 

Дослідження фізико-хімічних характеристик молекул препаратів за допомогою 

експериментальних оптичних даних та теоретичних квантово-хімічних 

розрахунків необхідне для подальшого з’ясування механізмів зазначених 

взаємодій. 

 Асоціація молекул медичних препаратів з біоструктурами 

Велика кількість молекул медичних препаратів до свого складу включають 

гетероцикли, наявність яких сприяє утворенню асоціатів з різноманітними 

біоструктурами. Найбільш цікавим процесом є комплексоутворення таких 

гетероциклічних лігандів з транспортними білками, наприклад, бичачим 

сироватковим альбуміном (БСА), людським сироватковим альбуміном (ЛСА) 

та біомолекулами ДНК у водних розчинах. При утворенні вказаних асоціатів є 

можливість встановлення рівноважних параметрів зв’язування 

використовуючи спектрофотометричні методи. 

Встановлення параметрів зв’язування можна провести шляхом 

апроксимації експериментальних результатів залежності оптичної густини 

(молекулярного коефіцієнта поглинання ε) розчину від концентрації ліганда, за 

допомогою рівняння зв’язування класичної моделі Скетчарда [93]:  

𝜈

С𝑓
= К(1 − 𝜈) 

де ν – співвідношення між концентрацією зв’язаних лігандів Сf і загальною 

кількістю місць зв’язування N, концентрація вільних лігандів, К – константа 

зв’язування. Вказане рівняння стає нелінійним у випадку, коли молекула 

ліганда займає більше одного місця зв'язування (наприклад, n) на молекулі 

матриці [94]–[96]. В цьому випадку рівняння Скетчарда приймає вигляд  

𝜈

С𝑓
= К(1 − 𝑛𝜈) 

Дана удосконалена модель Скетчарда не враховує, що при n>1 можуть мати 

місце різні типи зв’язування (інтеркаляційні і неінтеркаляційні, як для ДНК, з 

проникненням лігандів між основами, або їх зовнішнього охоплення) та їх 
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кооперація. В таких випадках для опису зв’язування параметрів зв’язування К і 

n стає непридатною. Альтернативою моделей Скетчарда стала модель МакГі-

фон-Хіппеля, в якій враховується можливість кооперативності зв’язування [97]. 

Модель МакГі-фон-Хіппеля була розроблена для випадку зв’язування 

довгих лігандів до ДНК з врахуванням можливостей кооперативного і 

некооперативного зв’язування. При цьому молекула ДНК розглядається як 

жорсткий біополімер (гратка), яка складається з N ланок ( пар основ) , що 

повторюються. Така гратка зображена схематично на Рис. 1.19 [98].  

 

Рис. 1.19. Схематичне зображення і розміщення лігандів в ДНК[98]. 

 

У випадку, коли адсорбція лігандів ДНК не впливає на його структуру і 

зв’язані ліганди не взаємодіють між собою (некооперативний випадок), то 

рівняння зв’язування можна записати у вигляді 

[𝐿2]

[𝑃0]([𝐿0]−[𝐿2])
= К [1 − 𝑛

[𝐿2]

[𝑃0]
] [

[𝑃0]−𝑛[𝐿2]

[𝑃0]−(𝑛−1)[𝐿2]
]

𝑛−1

, 

де [P0] –вихідна концентрація пар основ ДНК ( місць зв’язування ліганда),  

[L2] – концентрація ділянок полімеру, зайнятих лігандами ([L2]=[PL1], де  [PL1] 

– концентрація комплексів ліганда з вільними ділянками біополімеру [L1] – 

концентрація вільних лігандів, [L0]=[L1]+[L2] – загальна концентрація вільних і 

зв’язаних з парами основ ДНК лігандів, К – рівноважна константа ліганда з 

парами основ. 

Це рівняння зв’язування в традиційній формі запису Скетчарда має вигляд 

𝜈

𝐶𝑓
= К(1 − 𝑛𝜈) (

1 − 𝑛𝜈

1 − (𝑛 − 1)𝜈
)

𝑛−1

 

У випадку n=1 це рівняння переходить у вихідне рівняння зв’язування 

моделей Скетчарда. Некооперативна модель МакГі-фон-Хіппеля, описана 
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даним рівнянням є розвитком моделей Скетчарда, в якій не враховано 

можливість насичення лігандами гратки ДНК. При цьому ліганди так 

розподіляються по гратці, що частина вільних ділянок зв’язування залишаються 

їм недоступними. 

З іншого боку між сусідніми лігандами зв’язаними з парами основ ДНК, 

можливою є взаємодія, що приводить до повного типу розподілу лігандів, який 

є кооперативним. Природа такої взаємодії лігандів може бути різною і 

супроводжується деформацією макромолекул. при цьому зв’язування ліганда з 

вільною ділянкою полімеру описується, як і раніше, константою К. У випадку, 

коли ліганд вступає у взаємодію не лише з полімером, а також сусіднім 

лігандом, то константа зв’язування зазнає змін і записується як Кω, де ω – 

параметр кооперативності, якщо ліганд знаходиться в групі з трьох лігандів, які 

взаємодіють з полімером та між собою, то константа зв’язування змінюється до 

величини Кω2. Таким чином, параметр кооперативності ω визначає 

кооперативну взаємодію між зв’язаними з полімером лігандами. 

Рівняння зв’язування кооперативної моделі МакГі-фон-Хіппеля має 

наступний вигляд: 

[𝐿2]

[𝑃0]([𝐿0] − [𝐿2])
= 𝐾(1 − 𝑛𝑟) [

(2𝜔 − 1)(1 − 𝑛𝑟) + 𝑟 − 𝑅

2(𝜔 − 1)(1 − 𝑛𝑟)
]

𝑛−1

, 

де 𝑟 =
[𝐿2]

[𝑃0]
, 𝑅 = √4𝜔(1 − 𝑛𝑟) + [1 − (𝑛 + 1)𝑟]2, ω – параметр кооперативності, 

що описує взаємодію між найближчими молекулами ( лігандами), зв’язаними з 

біополімером ДНК. Значення 𝜔 >
𝑛+1

2
 має місце некооперативне зв’язування. 

При ω=1 ліганди не взаємодіють між собою. Видно, що в наближенні МакГі-

фон-Хіппеля кооперативної моделі описується параметрами К, n, ω та [L2], які 

можна визначити із залежності молярного коефіцієнта поглинання (оптичної 

густини) від концентрації ліганда шляхом мінімізації функціоналу між 

експериментальними та розрахованими значеннями. 

 В традиційному записі рівняння зв’язування моделі Скетчарда відповідне 

зв’язування моделей Скетчарда відповідне рівняння кооперативної моделі 
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МакГі-фон-Хіппеля має вигляд: 

𝜈

𝐶а
= 𝐾(1 − 𝑛𝜈) [

(2𝜔−1)(1−𝑛𝜈)+𝜈−𝑅

2(𝜔−1)(1−𝑛𝜈)
]

𝑛−1

[
1−(𝑛+1)𝜈+𝑅

2(1−𝑛𝜈)
]

2

,  

де 𝑅 = √[1 − (𝑛 + 1)𝜈]2 + 4𝜔𝜈(1 − 𝑛𝜈). 

Вигляд рівняння зв’язування некооперативної і кооперативної моделей 

МакГі-фон-Хіппеля був модифікований для полегшення розрахунків [96]. В 

модифікованому вигляді їх можна представити наступним чином: 

𝐾(𝑐 − 𝑐𝑏)(𝑁 − 𝑛𝑐𝑏) [
𝑁−𝑛𝑐𝑏

𝑁−(𝑛−1)𝑐𝑏
]

𝑛−1
− 𝑐𝑏 = 0 , 

𝐾(𝑐 − 𝑐𝑏)(𝑁 − 𝑛𝑐𝑏) [
(2𝜔−1)(𝑁−𝑛𝑐𝑏)+𝑐𝑏−𝑅`

2(𝜔−1)(𝑁−𝑛𝑐𝑏)
]

𝑛−1

[
𝑁−(𝑛+1)𝑐𝑏+𝑅`

2(𝑁−𝑛𝑐𝑏)
]

2

= 0 , 

де 𝑅 = √[𝑁 − (𝑛 + 1)𝑐𝑏]2 + 4𝜔𝑐𝑏(𝑁 − 𝑛𝑐𝑏). 

В цих виразах відношення між загальною концентрацією місць зв’язування 

N та загальною концентрацією лігандів С, N (C) , є відомим на відміну від 

концентрації вільних Cf, або зв’язаних Сb лігандів. 

В ДНК існують два типи зв’язування: інтеркаляційний - коли ліганд 

розміщується між основами, та фосфатний – коли молекула розміщується 

перпендикулярно до пар основ. У випадку некооперативної моделі має місце 

система рівнянь зв’язування для концентрацій лігандів першого Cb
1 і другого 

Cb
2 типу зв'язування, яку можна записати: 

𝐶𝑏
1 = 𝐾1(𝐶 − 𝐶𝑏

1 − 𝐶𝑏
2)(2𝑁 − 𝐶𝑏

1) (1 −
𝐶𝑏

2

𝑁
) 

𝐶𝑏
2 = 𝐾2(𝐶 − 𝐶𝑏

1 − 𝐶𝑏
2) [(𝑁 − 𝑛𝐶𝑏

2) (
𝑁−𝑛𝐶𝑏

2

𝑁−(𝑛−1)𝐶𝑏
2)] (1 −

𝐶𝑏
2

2𝑁
)

2

, 

де K1 і K2 – рівноважні константи зв’язування для обох типів зв’язування 

лігандів до ДНК. За умови некооперативної моделі, коли взаємодією між 

лігандами і, як наслідок, впливом на рівноважну константу зв’язування ліганда 

до матричної молекули К можна знехтувати удосконалена модель Скетчарда 

передбачає опис зв’язування за допомогою лише двох параметрів К і n. Для 

розчину двох типів молекул рівноваги в ньому в наближенні відсутності 
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димеризації молекул може бути представлена за допомогою схеми: 

𝑃 + 𝐿1

𝐾
↔ 𝑃𝐿1, 

де К – рівноважна константа зв’язування лігандів до пар основ ДНК Р – вільні 

до зв’язування ділянка, до яких входять n пар основ, L1 – вільні від зв'язування 

ліганди, PL1 – комплекси лігандів з вільними ділянками ДНК.  

Значення рівноважної константи зв’язування К можна встановити з 

рівняння зв’язування у вигляді: 

𝐾 =
[𝑃𝐿1]

[𝑃][𝐿1]
 

де [PL1], [P], [L1] - концентрації комплексів, вільних ділянок і вільних лігандів, 

відповідно. Цей вираз можна переписати: 

𝐾 =
[𝐿2]

(
[𝑃0]

𝑛
− [𝐿2]) [𝐿1]

 

де [L2] - концентрація ділянок ДНК зайнятих лігандами ( концентрація 

комплексів, [L2]=[PL1]), [P0] - вихідна концентрація вільних ділянок зв’язування 

[P0]/N – [L2] - концентрація вільних ділянок зв’язування. 

З іншого боку, для розчинів, в яких знаходяться вільні і зв’язані в комплекси 

ліганди, оптична густина А, що спостерігається при вивченні спектрів їх 

оптичного поглинання, може бути записана: 

𝐴 = 𝜀1𝑙[𝐿1] + 𝜀2𝑙[𝐿2] 

де l – довжина оптичного шляху (товщина кювети з розчином), ε1 і ε2 – 

коефіцієнти молярного поглинання для лігандів у вільному і зв’язаному станах, 

відповідно. Величина А вимірюється, як правило, в положенні максимуму 

смуги в спектрі поглинання (λ при λmax) для молекул ліганда. 

Концентрація вільних лігандів [L1] може бути виключена за допомогою 

закону збереження маси: [𝐿0] = [𝐿1] + [𝐿2], де [L0] - вихідна концентрація 

ліганда в розчині. Якщо підставити [𝐿1] = [𝐿0] − [𝐿2] у вираз оптичної густини, 

одержимо: 

𝐴 = 𝜀1𝑙[𝐿0] − (𝜀1 − 𝜀2)𝑙[𝐿2] 
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Коли в розчині знаходяться лише молекули ліганда з вихідною 

концентрацією [L0], то оптична густина в максимумі смуги поглинання λmax 

буде дорівнювати 

𝐴0 = 𝜀1𝑙[𝐿0] 

Якщо позначити 𝜀1 − 𝜀2 = ∆𝜀, то вираз для оптичної густини лігандів А при 

додаванні до розчину різних концентрацій матричних молекул ДНК можна 

записати: 

𝐴 = 𝐴0 − ∆𝜀𝑙[𝐿2] 

В цьому виразі припускається, що ліганди і матричні молекули перебувають 

лише в мономерній формі [98]. Видно, що оптична густина А зменшується в 

порівнянні з А0 з ростом концентрації комплексів [L2] . З розв’язку рівняння 

зв’язування значення [L2] можна представити через відомі значення 

концентрацій [L0]=[P0] та параметри зв’язування К і n наступним виразом: 

[𝐿2] =
1

2
(

1

𝐾
+ [𝐿0] +

[𝑃0]

𝑁
) − √

1

4
(

1

𝐾
+ [𝐿0] +

[𝑃0]

𝑛
)

2

−
[𝑃0][𝐿0]

𝑛
 

Після підстановки оптимального значення [L2] у вираз для А отримаємо 

співвідношення оптичної густини лігандів в розчинах із змінним вмістом 

матричної молекули. в цьому виразі знаходяться три невідомих параметра K, n 

і Δε, для розрахунку яких використовуються експериментальні залежності 

оптичної густини лігандів в розчинах ліганд-ДНК шляхом мінімізації 

функціонала: 

𝑆 = ∑ 𝜈𝑖(𝐴𝑖
𝑙 − 𝐴𝑖)

2
𝑁

𝑖=1

 

де Ai
l - експериментальні значення оптичної густини, Ai - розраховані 

значення оптичної густини, νi - вагові множники. 

 На Рис. 1.20 показано спектри оптичного поглинання для розчинів 

барвників (лігандів) за різного вмісту біомолекул ДНК [98]. 
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Рис. 1.20. Спектри оптичної густини метиленового голубого (а) 

([МГ]=5×10- 6 М=const) і тіоніна ([TI]=6,3 10-6 M=const при різних концентраціях 0 

(1); 4,6×10-6 (2), 6×10-6 (3), 8×10-6 (4), 2,3×10-5 (5), 4×10-5 (6), 6×10-5 (7), 7,7×10-5 (8), 

2,3×10-4 (9), 5×10-4 (10), 8×10-4 (11), 2×10-3 М ДНК (12) [98]. 

 

На Рис. 1.21 показано залежності оптичної густини у відповідних 

максимумах смуг оптичного поглинання в розчинах лігандів тіоніну, 

профлавіну, метиленового голубого з різним вмістом ДНК [98]. 

 

Довжина хвилі, нм 

Рис. 1.21. Залежність оптичної густини розчинів у воді тіоніну ([ТІ]=6,3×10-6 М, 

λmax= 598 нм) (1), профлавіну ([ПФ]=5×10-5 М, λmax=444 нм) (2), метиленового 

голубого ([МГ]=5 10-6 М, λmax =664 нм) (3) від вмісту молекул ДНК [98]. 

 

Значення параметрів зв’язування K, n і Δε наведені в Таблиці 1.2.  
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Таблиця 1.2 

Параметри зв'язування в розчинах для систем профлавіну (ПФ), тіоніну 

(ТІ), метиленового голубого (МГ) з макромолекулами ДНК. 

Комплекси К, ×104,М-1 n Δε, М-1см-1 

ПФ-ДНК 4,1 2,44 10400 

ТІ-ДНК 8,04 1,89 24800 

МГ-ДНК 19,5 4,48 17400 

 

За відомого значення ε1 з величини Δε можна знайти ε2. Ліганди за їх високих 

концентрацій можуть перебувати не лише в мономерній фазі, а також в димерах. 

Якщо концентрація лігандів в димерах перевищує 3% від [L0], то необхідно 

проводити розрахунок А0 з урахуванням параметрів самоасоціації [98–101]. 

Крім методу спектрофотометрії для розрахунків параметрів зв’язування в 

розчинах також використовується метод фотолюмінесценції. 

 Молекулярна будова та властивості протипухлинного препарату 

доксорубіцин 

Доксорубіцин (ДР), завдячуючи широкому спектру протипухлинної дії, є 

одним з головних препаратів для лікування злоякісних новоутворень, в першу 

чергу молочної залози, легень, саркоми, гемобластозів тощо. Він належить до 

важливої групи антибіотиків-антрациклінів [102]. На Рис. 1.22 показано 

молекулярну структуру та просторову будову молекули доксорубіцину [103]. 

 

Рис. 1.22. Молекулярна структура (а) та просторова будова молекули 

доксорубіцину [103]. 

  

а        б 
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Структурна формула доксорубіцину C27H29NO11, значення молекулярної 

маси 543,525 г/моль. Антрациклінові антибіотики мають в складі молекули 

тетрагідротетраценхіноновий хромофор, який складається з аліциклічного 

кільця А та трьох шестичленних компланарних ароматичних кілець B, C, D Рис. 

1.22 а). В свою чергу, хромофор зв’язаний з одним, або кількома залишками 

моносахаридів. 

Всі механізми дії антрациклінових антибіотиків досі не визначені, але 

широко відомими механізмами є інтеркаляція молекул антибіотика до ДНК з 

подальшим пригніченням ферменту топоізомерази ІІ, алкілюванням 

макромолекул ДНК, РНК, білків, пригніченням їх синтезу та утворенню 

розривів. На Рис. 1.23 показано схематичне зображення процесу інтеркаляції 

молекул доксорубіцину в ДНК [104].  

 

Рис. 1.23. Просторова ілюстрація комплексу молекул доксорубіцину з 

макромолекулою ДНК[104]. 

 

Другим відомим механізмом дії розглядається пошкодження клітинних 

мембран в результаті утворення вільних радикалів при молекулярній взаємодії 

з їх складовими. Наслідками цих процесів є перекисне окислення ліпідів та 
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можливий клітинний апоптоз [105–108]. 

Для доксорубіцину, як і для інших протипухлинних препаратів, за рахунок 

високої цитотоксичності виникають характерні побічні ефекти, що 

проявляються в процесі хіміотерапії. Найнебезпечнішими серед них є 

виникнення токсичності крові, серцева недостатність, кардіоміопатія. 

Для подолання високої токсичності та підвищення селективності на основі 

доксорубіцину розроблено ряд проліків, в першу чергу шляхом капсуляції і 

модифікації реакційної здатності молекули. 

В різних середовищах, в залежності від протонування карбонільної і 

алкільної аміногруп, доксорубіцин може мати різні прототропні форми у 

вигляді двозарядного катіона (OH+, NH3+,D2+), нормальної форми (N), 

монокатіона (NH3+, C+), цвіттер-форми (O-, NH3, Z), моноаніона (O-, A-), 

двозарядного аніона ( О-, О-, AD2-) [109]. 

На Рис. 1.24 представлено спектри оптичного поглинання для розчину у воді 

доксорубіцину в різних прототропних формах [110].  

 

Рис. 1.24. Спектр оптичної густини водного розчину доксорубіцину (1,6×10-

5 М) в монокатіонному (С), двокатіонному (D), монокатіонному (А), 

двоаніонному (AD) станах[110]. 
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Видно, що для всіх прототропних форм максимуми оптичного поглинання, 

на відміну від багатьох медичних молекулярних, систем знаходяться у 

видимому діапазоні. Найменше значення λmax відповідає монокатіонному стану 

(С). Смуги поглинання широкі, оскільки включають кілька компонент. 

На Рис. 1.25 показано спектри флуоресценції для розчинів у воді 

доксорубіцину в різних прототропних формах. Лише для монокатіонного стану 

смуга флуоресценції (ФЛ) широка і розщеплена. Для станів А і D смуги ФЛ 

зміщені в бік довгих довжин хвиль в порівнянні із смугою ФЛ для ланок 

аніонного стану С.  

 

Рис. 1.25. Спектри флуоресценції для розчину у воді доксорубіцину (1,6×10-

5 М) в різних зарядових станах: монокатіонному (С), моноаніонному (А), 

двокатіонному (D) [110]. 

 

На Рис. 1.26 представлено спектр поверхнево підсиленого 

комбінаційного (раманівського) розсіяння (SERS) розчину доксорубіцину у 

воді в діапазоні хвильових чисел до 1800 см-1 [103] . Більш інтенсивні смуги 

біля 1275, 1410 і 1516 см-1 відповідають ν(C-O) коливанням розтягу в кільці А, 

коливанням розтягування кільця і ν(C=C) в А, відповідно. Молекулярна 

модифікація доксорубіцину внаслідок його під’єднання до полімерів істотно 

впливає на протипухлинну активність даних проліків [111–113].  
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Рис. 1.26. Спектр SERS для розчину доксорубіцину у воді (10-6 М) [103]. 

 

 Ще одна актуальна проблема – виникнення резистентності злоякісних 

клітин до дії препарату. Одним з методів подолання даної перешкоди є 

модифікація шляхом утворення кон’югатів медичних препаратів, в тому числі 

доксорубіцину, з наночастинками благородних металів (Au, Ag), або 

магнітокерованими оксидами заліза (Fe3O4). Встановлення механізмів 

зв’язування в даному випадку створює можливості для оптимізації дії 

препарату на злоякісні та доброякісні клітини. На Рис. 1.27 показано схему 

взаємодії ліків з наночастинками срібла та взаємодія цих кон’югатів з 

бактерією [114].   

 

Рис. 1.27. Схема утворення кон'югатів амоксицикліну, або ампіциліну з 

наночастинками срібла та ілюстрація впливу кон’югату на бактерії [114]. 
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У випадку формування кон’югатів доксорубіцину, в тому числі з 

функціоналізованою поверхнею з наночастинками благородних металів, мають 

місце не лише зміни в спектрах емісії флуоресценції, а також в спектрах ІЧ-

поглинання, що свідчить про конформаційну перебудову та можливість 

утворення хімічного зв’язку через окремі функціональні групи [115]. Синтез 

кон’югатів субстратів з наночастинками супроводжується гасінням флуоресценції, Рис. 

1.28 [116]. 

 

Рис. 1.28. Спектри ФЛ в залежності від часу допування наночастинок золота з 

натуральною каучуковою мембраною[116]. 

 

Створення кон’югатів доксорубіцину з оксидами заліза також 

супроводжуються змінами коливних (ІЧ і КР) спектрів та магнітних 

характеристик складових цих систем, а також цитотоксичних властивостей 

[117–119]. Смуги оптичного поглинання золотих наночастинок, обумовлені 

поверхневим плазмонним резонансом (ППР), істотно зміщуються в залежності 

від розмірів і форми, Рис. 1.29 [120]. При взаємодії золотих наночастинок різної 

форми з бичачим сироватковим альбуміном (БСА) виникає перебудова як 

спектрів оптичного поглинання ППР, так і аналогічних спектрів БСА, Рис. 1.30. 

Крім того, відбувається перебудова коливних мод амідних груп БСА І і ІІ [120]. 
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Рис. 1.29. Спектри оптичної густини золотих наноструктур у формі 

наночастинок (1) і нанодротів золота (2) [120]. 

 

 

 

Рис. 1.30. Спектри оптичної густини AuНЧ (а), AuНР (б) з різним вмістом 

бичачого сироваткового альбуміну та спектри ІЧ-поглинання БСА, 

БСА+AuНЧ, БСА+AuНР (в) [120]. 

а б 

в 
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 Видно, що в присутності БСА має місце зміна електронних спектрів. Наявність 

золотих наночастинок в БСА змінює його спектри оптичного ІЧ-поглинання в 

області коливних смуг амід І і амід ІІ. Такі зміни обумовлені появою в розчинах 

взаємодії між БСА і золотими наночастинками. Перебудова спектрів істотно 

залежить від форми наночастинок, яка визначає положення, інтенсивність і ширину 

смуги ППР. Аналогічні зміни спостерігаються в більш складних нанокомпозитах Au-

BSA [121]. При цьому відмічається покращення терапевтичних характеристик 

протипухлинного хіміопрепарату ДР. При виготовленні проліків з наночастинками 

Au, Ag важливу роль в процесі адсорбції молекул ліків, зміні поведінки ЛППР 

відіграє не лише їх форма, а також розміри, функціоналізації поверхні, значення рН 

середовища, що також проявляється під час терапії онкозахворювань [122–130]. 

Оскільки наночастинки благородних металів є слабкокерованими, то 

полегшення їх доставки, а особливо транспорту кон’югатів з лікарськими 

препаратами. є важливим завданням. В організмі носіями проліків в першу чергу 

виступають білки альбумінів (БСА і ЛСА). Крім своїх антиоксидантних 

властивостей, циркулюючі в крові альбуміни мають вільну сульфогідрильну групу, 

наявність якої сприяє утворенню комплексів з різними лігандами [131].  

 Створення комплексів альбумінів з наночастинками благородних металів 

супроводжується суттєвими змінами в коливних спектрах БСА, особливо в області 

смуг аміду І і аміду ІІ, а також в спектрах кругового дихроїзму, Рис. 1.31. 

 

Рис. 1.31. Спектри ІЧ-поглинання (а) та КД (б) для чистого БСА (1) і БСА з 

наночастинками Au (2),  Ag (3) (pH 3,7) [132]. 
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 При цьому відбувається перебудова спектрів ППР та зміна 

цитотоксичності даних комплексів. Адсорбція БСА на золотих наночастинках 

з часом змінюється для різних рН і температур Рис. 1.32 [133]. 

  

 

Рис. 1.32. Кінетика адсорбції БСА з поверхнею золотих наночастинок для 

різного значення рН розчину, температури і концентрації протеїну T=298 K, 

pH 6,6 (a), T=303 K, pH 6,6 (б), T=308 K, pH 6,6 (в), T=298 K, pH 7,6 (г), 

T=303 K, pH 7,6 (д), T=308 K, pH 7,6 (е), T=298 K, pH 8,6 (ж), T=303 K, pH 

8,6 (з), T=308 K, pH 8,6 (і) [133]. 

 

Видно, що з часом величина адсорбції молекул БСА на поверхні золотих 

наночастинок виходить на насичення досягаючи від 30 до 60%, в залежності від 

концентрації молекул протеїну. Водночас, швидкість адсорбції в початкові 
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моменти часу змінюються з температурою і pH. Поглинання при довжинах 

хвиль ППР і адсорбція БСА змінюються при радіаційному сприянні утворення 

кон’югатів БСА-Au-наночастинки [134]. 

Крім вказаних параметрів синтезу кон’югатів БСА і золотих наночастинок 

важливу роль відіграє функціоналізація поверхні останніх, включаючи 

цитрування. Температура і значення рН визначають долю конформаційних 

складових БСА, адсорбованого на наночастинках. З ростом вказаних 

величин спостерігається зменшення концентрації α-спіральної конформації 

БСА. Вміст інших конформацій змінюється більш складним чином. 

Вказані зміни супроводжуються перебудовою спектрів емісії золотих 

наночастинок, виникненням двохфотонних процесів [135–140]. 

Таким чином, зв’язування БСА і Au, Ag –наночастинок в біокон’югати 

провидить до змін фізико-хімічних властивостей та біофармакологічних 

характеристик обох компонентів. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

В роботі було використано лікарську форму доксорубіцину (Тева) у вигляді 

ліофілізованого порошку докорубіцину гідрохлориду (17%) та лактози. 

Молярна маса доксорубіцину гідрохлориду становить МДР=580 г/моль. Бичачий 

сироватковий альбумін фракції V для біохімії (Sigma Aldrich) виготовляється з 

використанням методу фракціонування білків сироватки крові за допомогою 

осадження з етанолу при низькій температурі, запобігаючи денатурації білка та 

зберігаючи структуру та функцій альбуміну. Молярна маса БСА складає 

~66500 г/моль.  

 Методи квантово-хімічного моделювання 

Квантово-хімічні розрахунки проводились за допомогою програмного 

пакету Gaussian 03 та менеджера функцій GaussView05.  

Для розрахунку енергії молекули в основному стані використовувався 

метод Хартрі-Фока. Як відомо, в наближенні Борна-Опенгеймера індивідуальна 

молекулярна орбіталь є лінійною комбінацією атомних орбіталей, кожна з яких 

являє собою суперпозицію функцій, що мають в своєму складі один з базисних 

наборів. Оскільки молекула доксорубіцину складається лише з атомів  C, N, O і 

H, але при цьому їх кількість в молекулі досить висока, для спрощення 

процедури розрахунку було обрано мінімальний базисний набір функцій 

Слетера STO-3G, який складається з атомних орбіталей, заповнених 

електронами оболонок атомів, а саме: 1 атомна орбіталь водню (1s), 5 функцій 

для атомів другого періоду від Li до Ne (1s,2s, 2px, 2py, 2pz,) та 9 функцій для 

атомів третього періоду від Na до Ar (1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s, 3px, 3py, 3pz). Кожна 

атомна орбіталь апроксимується лінійною комбінацією трьох функцій Гауса 

[141].  

Чисельний аналіз властивостей алкалоїдів коніуму у вакуумі проводився за 

допомогою програми Gaussian03 методом функціонала густини з гібридним 
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функціоналом Becke 3 Lee Yang Parr (B3LYP) з базисом 6-31G(d). Модельне 

дослідження алкалоїдів коніуму у водному середовищі виконувалося методом 

Хартрі–Фока з використанням базисів STO-3G, 6-31G, 6-31G*. Визначення 

найбільш адекватного для аналізу базису проводилося при використанні 

мінімізації середньоквадратичної різниці між виміряними і розрахованими ІЧ-

спектрами в діапазоні 7000 см-1-400 см-1 (оптимізація розрахунків спектрів). 

Однією з проблем, що ускладнює теоретичний аналіз конформаційного 

стану молекул алкалоїдів Коніуму є невизначеність у виборі методу розрахунку 

з використанням пакету Gaussian. Відомо, що може реалізуватися [142] сильний 

вплив вибору методу розрахунку на значення розподілу електронної густини на 

атомах органічних молекул. Тому критерієм для вибору методу розрахунку 

використовували найменше значення середньоквадратичної різниці між 

розрахунковим і виміряним спектрами поглинання в ІЧ-області. 

Мінімальне значення середньоквадратичної різниці в останньому випадку 

досягалося при використанні базису 6-31G, який пізніше застосовувався при 

визначенні конформаційних, енергетичних і електрофізичних характеристик 

молекул алкалоїдів.  Для цього базису валентні орбіталі представлені двома 

наборами функцій з різними значеннями експонент, шістьма гаусовими 

функціями в кожній атомній орбіталі.  

Ефекти сольватації враховувалися за допомогою моделі реактивного поля 

IEF-РСМ. У цій моделі молекула розчиненої речовини знаходиться в 

порожнині, поверхня якої задається сукупністю сфер, центри яких знаходяться 

на атомах молекул розчиненої речовини, а радіуси визначаються Ван дер 

Ваальсовими атомними радіусами [141]. 

Дослідження квантово-хімічних та фармакологічних властивостей 

мелоксикаму проводили методом молекулярної механіки ММ+ та 

напівемпіричним методом PM3. Усі розрахунки проводилися за допомогою 

алгоритму спряженого градієнта Полака-Ріб'єра. 

Під час дослідження були вивчені наступні параметри: міжатомна відстань 

(E), атомні заряди (а.о./еВ), розподіл електронної густини електронів 
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зовнішньої оболонки, загальну енергію (ккал/моль), енергію зв'язку 

(ккал/моль), електронну енергію (ккал/моль), ядерну енергію (ккал/моль), 

теплоту утворення (ккал/моль), локалізацію та енергію найвищої зайнятої 

(ВЗMO) та найнижчої вільної молекулярної орбіталі (НВMO) (eВ) і абсолютну 

жорсткість η (еВ). 

 Приготування зразків 

При експериментальних дослідженнях використовувався препарат водного 

розчину Коніуму з концентрацією 0,15мг/мл. (Conium malculatum D3 

виробництва фірми Weleda, Німеччина). Вибір препаратів фірми Weleda 

обумовлювався стабільністю їх ІЧ спектрів при заміні зразків. 

Водний колоїдний розчин фулерену C60 (C60FAS) з концентрацією фулерену 

0,15мг/мл, готували згідно методу, описаному в літературі [143]. Для 

виготовлення проліків коніум-С60 в ультразвуковому диспергаторі змішувалися 

розчини у воді коніума і С60 в об'ємному співвідношенні 1: 1.  Вміст молекул 

С60 склав 15 і 40 вагових %. Час змішування складав 30 хв.  

Для реєстрації коливних спектрів Коніуму було виготовлено таблетки 

препарату на основі KBr.  

Для приготування зразків розчинів постійної концентрації доксорубіцину та 

змінної концентрації БСА спершу виготовлялися вихідні розчини (ВР) 

складових, що потім розмішувалися в потрібних пропорціях. Для цього 

використовувалася дистильована вода (pH⁓7). Вимірювання pH виконувались 

за допомогою двохканального pН-метра EcoScan pH 5+ з рН електродом 

FC7252101B та датчиком автоматичної температурної компенсації.  

З урахуванням відсоткового вмісту чистої речовини в порошку 

доксорубіцину та значення молярної маси МДР, можна вирахувати масу 

наважки препарату для приготування вихідного розчину  доксорубіцину (ВР 

ДР) за допомогою наступного співвідношення: 

𝑚 = сБСА × 𝑉 × 𝑀 

де, V – об’єм розчину, М – молярна маса розчиненої речовини. було 
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визначено потрібну масу наважки доксорубіцину. Відсотковий вміст чистої 

речовини доксорубіцину в препараті ⁓17% визначали спектрофотометрично, 

порівнюючи отриманий експериментально коефіцієнт молярної екстинкції з 

літературними даними. Оскільки відсотковий вміст чистої речовини 

визначається приблизно, оптична густина ВР Докс на довжині хвилі максимуму 

(⁓481 нм) має відповідати значенню коефіцієнту екстинкції, відомому з 

літератури [144]. Для перевірки цього факту було отримано спектр поглинання 

ВР ДР в області (350-800 нм). 

 Потрібні концентрації білка СБСА в розчинах визначалися виходячи з 

обраної концентрації ДР і обраних співвідношень БСА до доксорубіцину 

(СБСА/СДР). Далі, використовуючи електронні ваги з точністю 0,1 мкг, було 

отримано наважки порошків БСА. Після додавання до кожної кювети 

однакового об'єму ВР ДР, отримані розчини розмішувалися за допомогою 

ультразвукового диспергатора протягом 30 с, кожний. Обрані молярні 

концентрації, їх співвідношення в отриманих розчинах з концентрацією ДР та 

розраховані відповідні маси наважок наведені в Таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Маса наважок порошку, концентрація БСА, отримана після розведення з ДР, 

та співвідношення концентрацій БСА і ДР в зразках після розмішування. 

№ зразка 1 2 3 4 5 6 7 8 

mБСА, мкг 0 3,6 6,9 10,5 14,1 17,4 24,6 35,1 

СБСА, 10-5 М 0 1,8 3,5 5,3 7,1 8,8 12,4 17,7 

СБСА/СДокс 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 

 

  Також розчини з вказаними співвідношеннями концентрацій готувалися 

іншим методом. Спершу отримували вихідні розчини у воді ДР (СДР=3,88×10- 4 М, 

m=0,018 г, VДР=15 мл) та БСА (СБСА=3,54×10-4 М, m=0,1177 г, V=5 мл), а після 

цього розмішували в потрібних співвідношеннях об’ємів (Таблиця 2.2). Далі до 

серії розчинів з постійною концентрацією ДР (1,94×10-4 М) і змінною 

концентрацією БСА (Таблиця 2.2) декілька разів послідовно додавався певний 
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об’єм колоїдного розчину AuНЧ (20-120 мкл). Після кожного додавання 

реєструвалися спектри оптичного поглинання серії зразків.  

Таблиця 2.2  

Об’єми, концентрації, їх відношення розчинів у воді молекул ДР і БСА 

№ VДР,мл VБСА, мл VH2O, мл CБСА,10-4M CДР,10-4M CБСА/CДР 

1 0,75 0 0,75 0 1,94 0 

2 0,75 0,075 0,675 0,177 1,94 0,09 

3 0,75 0,15 0,6 0,354 1,94 0,18 

4 0,75 0,225 0,525 0,53 1,94 0,27 

5 0,75 0,3 0,45 0,707 1,94 0,36 

6 0,75 0,375 0,375 0,884 1,94 0,46 

7 0,75 0,525 0,225 1,24 1,94 0,64 

8 0,75 0,75 0 1,77 1,94 0,91 

 

При цьому необхідно врахувати зростання об’єму загального розчину і 

зміну концентрацій складових розчинів. Значення перерахованих концентрацій 

всіх компонент розчинів наведені в Таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

 Концентрації розчинів у воді ДР та БСА для різних постійних СAuНЧ та CДР 

СДР, мкМ 174,7 172,4 170,2 168 165,9 163,9 

СAuНЧ, 10-10
 М 0 0,66 1,3 1,92 2,53 3,13 

СБСА, мкМ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17,7 17,5 17,3 17,1 16,9 16,7 

34,5 34,1 33,7 33,2 32,8 32,4 

52,3 51,6 51,0 50,3 49,7 49,1 

86,8 85,7 84,6 83,5 82,5 81,5 

122,4 120,8 119,2 117,7 116,3 114,8 

174,7 172,4 170,2 168,0 165,9 163,9 
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Після кожного додавання до розчинів наночастинок знімався спектр 

оптичного поглинання. Окрім цього, виміри були проведені повторно через 

годину та два тижні потому. 

 Для визначення кількості місць зв’язування n було використано метод 

ізомолярних серій [145], який передбачає виготовлення розчинів у воді молекул 

ДР і БСА за різних співвідношень концентрацій, при збереженні сумарної 

молярної концентрації компонент. В Таблиці 2.4 наведено концентрації 

розчинів у воді молекул ДР і БСА з концентраціями згідно методу ізомолярних 

серій, до та після послідовного додавання до них вказаного об’єму колоїдного 

розчину AuНЧ. Серія з № 0 відповідає початковим концентраціям ДР, БСА і 

СAuНЧ=0.  

Таблиця 2.4  

Концентрації ДР, БСА та AuНЧ у водних розчинах ізомолярних серій до та після 

послідовного додавання до них VAuНЧ. 

СДР / (СДР + CБСА )  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

№ 

серії 

VAuНЧ 

мкл 

СAuНЧ, 

10-10 М 
  С, мкМ 

0 0 0 
ДР 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

БСА 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 

1 

  

20 

  

0,66 

  

ДР 19,8 39,6 59,4 79,2 99 119 139 158 178 198 

 БСА 178 158 139 119 99 79,2 59,4 39,6 19,8 0 

2 40 1,3 
ДР 19,5 39 58,4 77,9 97,4 117 136 156 175 195 

БСА 175 156 136 117 97,4 77,9 58,4 39 19,5 0 

3 60 1,92 
ДР 19,2 38,5 57,7 76,9 96,2 115 135 154 173 192 

БСА 173 154 135 115 96,2 76,9 57,7 38,5 19,2 0 

4 80 2,53 
ДР 19 0,38 57,0 75,9 94,9 114 133 152 171 190 

БСА 171 152 133 114 94,9 75,9 57 38 19 0 

5 100 3,13 
ДР 18,8 37,5 56,3 75 93,8 113 131 150 169 188 

БСА 169 150 131 113 93,8 75 56,3 37,5 18,8 0 
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 На першому етапі було виготовлено вихідні розчини у воді молекул ДР і 

БСА з концентраціями кожної 2×10-4 М. При цьому враховувалися молярні 

маси цих молекул МДР=543,5 г/моль, МБСА=66500 г/моль, об’єми води VДР=9 мл, 

VБСА=7 мл, наважки mДР=6,1 мг, mБСА=93,1 мг. Шляхом розведення вихідних 

розчинів у різних співвідношеннях об’ємів і додавання води було отримано 

розчини ДР-БСА з різним відношенням молярних концентрацій антибіотика та 

білка.Сумарна концентрація компонент в усіх розчинах становить 200 мкМ. 

Додатково було виготовлено розчин для якого СДР /(СДР +CБСА)=0,66, що 

відповідає значенню СБСА/СДокс=0,5. Після цього, до деяких з розчинів молекул 

ДР і БСА, з концентраціями згідно методу ізомолярних серій, поступово 

додавали певний об’єм колоїдного розчину AuНЧ (20-100 мкл). Експеримент 

повторювався неодноразово, тому кінцеві співвідношення концентрацій ДР і 

БСА до та після додавання AuНЧ можуть відрізнятися.  

 Колоїдні розчини наночастинок золота виготовлялися використовуючи 

відомий метод Туркевича. Водний розчин тетрахлорауратної кислоти HAuCl4 

концентрацією 1 ммоль/л об’ємом 20 мл нагрівався у скляній колбі до кипіння 

при постійному перемішуванні. 

 Після початку кипіння до колби додавався водний розчин цитрату натрію 

Na3C6H5O7 концентрацією 38,8 ммоль/л об’ємом 2 мл та продовжувалося 

кипіння і перемішування із підтримкою постійного об’єму рідини впродовж 10 

хв., поки розчин не набував інтенсивного червоного забарвлення, яке свідчить 

про закінчення процесу утворення колоїдних наночастинок золота. Перед 

використанням розчин охолоджувався до кімнатної температури.  

  Спектроскопія поглинання розчинів та плівок в УФ області  

Для вивчення взаємодії молекул доксорубіцин з БСА в розчинах 

використовується основний закон поглинання Бугера-Ламберта-Бера: 

𝐼 = 𝐼010𝜀𝑐𝑑 = 𝐼0𝑒−𝑘𝑛𝑙 

де І – світло, що пройшло крізь зразок, І0 – світло, що падає на зразок, ε- 

коефіцієнт молярної екстинкції, k – ефективна площа поперечного перетину 
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молекули, яка поглинає кванти світла, n – кількість молекул в одиниці об’єму. 

Логарифмічна форма виразу визначає величину оптичної густини 𝐴 = 𝑙𝑔
𝐼

𝐼0
, 

яка формується на виході переважної більшості спектрометрів. Абсорбційна 

спектроскопія широко використовується для визначення констант рівноваги 

при взаємодії білок-ліганд. Макромолекула БСА, які і молекули більшості 

білків-альбумінів поглинають світло в області 300 нм, за рахунок поглинання 

триптофанових, тирозинових та фенілаланінових залишків. Спряжені зв’язки у 

складі кілець молекули доксорубіцину, характеризується великою кількістю 

максимумів від 200–600 нм, зокрема комбінацією декількох широких смуг з 

максимумом на довжині хвилі λ≈481 нм.  

Вимірювання спектрів поглинання та екстинкції світла розчинами 

доксорубіцину, БСА та колоїдними розчинами наночастинок золота 

проводилися на двоканальному спектрофотометрі УФ-видимого-ближнього ІЧ 

діапазону «UNICO SpectroQuest 4802» (United Products & Instruments, Inc., 

США) у спектральному діапазоні 350÷800 нм із кроком 1 нм.  

 Гасіння флуоресценції для визначення рівноважних 

характеристик розчинів та плівок 

Загально відомим є факт, що зв’язування білків і субстратів, реакції 

асоціації та денатурація проявляються у спектрах їх флуоресценції, яка 

обумовлена наявністю в структурі таких природніх флуорофорів як триптофан, 

тирозин і фенілаланін. Окрім цього, спектри флуоресценції є індикатором 

полярності розчинника флуорофора, тобто дають змогу фіксувати вплив 

розчинника на енергетичний стан розчиненої речовини та перебіг донорно-

акцепторних реакцій між декількома речовинами в розчинах. Всі ці процеси за 

участю білків проявляються у спектрах завдяки так званому гасінню 

флуоресценції - падінню інтенсивності за рахунок участі індольних кілець 

флуорофора у реакціях енергообміну з молекулами гасника. Максимум в 

спектрі флуоресценції білка знаходиться на довжині хвилі від 280 нм до 360 нм 

і збуджується на довжині хвилі поглинання 280 нм.  
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Доксорубіцин, маючи в структурі молекули хромофор, теж являється 

активним флуорофором з максимумом емісії біля 600 нм. Спочатку для 

вивчення взаємодії препарату з білком в якості гасника було використано БСА, 

що суперечить класичній теорії гасіння білків. При цьому, для розрахунку 

рівноважних констант було використано усталені співвідношення Штерна-

Вольмера для системи ДР- гасник, БСА - флуорофор. 

Вимірювання спектрів флуоресценції розчинів доксорубіцину з БСА та 

колоїдними наночастинками золота для розчинів у воді доксорубіцину з 

постійною концентрацією 8,85×10-5 М при зміні концентрації BSA від 0 М до 

8,85×10- 5 М проводилися на портативному лазерному флуориметрі 

«FluorotestNano» (ІФН НАНУ) зі збудженням на довжині хвилі 532 нм. 

Довжина хвилі збудження дорівнювала 532 нм.  

Спектри флуоресценції за постійного вмісту БСА і доксорубіцину, в якості 

гасника, були отримані за допомогою флуорометра QuantaMaster 40 Intensity 

Based Spectrofluorometer виробництва PTI (HORIBA Scientific, Канада) за 

змінних температур (296-313 К). Досліджуваний діапазон хвиль: 290-420 нм; 

довжина хвилі збудження 𝜆зб = 280 нм. 

  Молекулярна спектроскопія комбінаційного розсіяння світла та 

ІЧ області спектра 

 Для отримання коливних спектрів отримані розчини було нанесено на 

скляні підкладинки вкриті шаром металевої фольги  - для ІЧ-, і тонким шаром 

наноструктур золота – для КРС спектрів, отримані в Інституті фізики 

напівпровідників НАНУ у відділі оптоелектронних функціональних 

перетворювачів. Зразки було витримано за нормальних атмосферних умов та 

кімнатної температури до повного зневоднення шляхом випаровування. Таким 

чином було утворено тонкі плівки товщиною  ~1 мм, нанесені на підкладинки 

вкриті шаром металевих наноструктур.  

Вимірювання спектрів ІЧ плівок ДР-БСА_AuНЧ проводилось на 

інфрачервоному Фур’є спектрометрі Brucker Vertex 70V (10-12500 см-1) в 
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геометрії на відбиття. Вимірювання спектрів комбінаційного розсіяння та 

люмінесценції плівкових зразків виконувались за допомогою універсального 

раманівсько-люмінесцентного оптичного комплексу на базі потрійного 

спектрометра YobinYvon T64000 з конфокальним скануючим мікроскопом 

(лазери AR-KR SpectraPhysics 2018, HeCd для збудження спектрів 

люмінесценції і комбінаційного розсіяння світла). Всі отримані спектри були 

оброблені за допомогою програмного пакету OriginPro 2016. 

Фур’є трансформовані ІЧ спектри реєстрували в області хвильових чисел до 

4000 см-1 за допомогою спектрометра FT-IR (Bruker IFS 66, Німеччина) в 

режимі пропускання в геометрії на пропускання при відносній вологості 65%. 

(кількість сканувань відповідала трьом) при кімнатній температурі. Точність 

визначення хвильового числа становила 0,2 см-1, а точність визначення смуги 

пропускання становила 0,1%. Спектри були переведені в поглинання, після чого 

була проведена корекція базової лінії. Запис та обробка всіх спектрів 

здійснювались за допомогою програмного забезпечення OPUS 5.5. 
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РОЗДІЛ 3  

КОНФОРМАЦІЙНІ СТАНИ МЕЛОКСИКАМУ І КОНІУМУ 

 Квантово-хімічні властивості медичного препарату мелоксикам 

Мелоксикам належить до нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), 

що проявляє знеболюючу та жарознижуючу активність. Він застосовується для 

лікування болю в суглобах та хребті при різних ревматичних захворюваннях. 

остеоартрозі, неврології. Водночас, для даного препарату актуальною 

залишається проблема безпечного використання, особливо, у випадку гострого 

хронічного болю, що вимагає його довготривалого застосування. 

Мелоксикам є селективним кон’югатом з найменшим, порівняно з іншими 

неселективними препаратами, ризиком виникнення гострої ниркової 

недостатності. Разом з тим, фізико-хімічні властивості мелоксикаму вивчені 

недостатньо, що перешкоджає оптимізації його фармакологічних 

характеристик, особливо в терапії коронарних синдромів. 

Важливою частиною досліджень фізико-хімічних властивостей даного 

препарату є квантово-хімічні дослідження електронних і енергетичних 

параметрів молекули мелоксикаму та величини її абсолютної жорсткості. 

Квантово-хімічне моделювання фармакологічних властивостей молекули 

мелоксикаму проводилося із застосуванням методів молекулярної механіки 

(ММ) та напівемпіричної моделі РМ3 за допомогою алгоритму спряженого 

градієнта Полака-Ріб’єра [9]. 

 Молекула мелоксикаму (4-гідроксил-2-метил-N-(5-метил-тіазолін)-2Н-

1,2- бензотіазин-3-карбоксамід-1,1-діоксид) має структурну формулу 

C14H13N3O4S2 молекулярна маса мелоксикаму складає 351,4  г/моль. На Рис. 3.1 

показано молекулярну структуру, просторову будову молекул мелоксикаму та 

розподіл зарядів на її атомах. Видно, що до складу молекули входять два 

шестичленних цикли та функціональні групи зазначені в хімічній будові 

молекули. Розподіл зарядів характеризується значною асиметрією, викликаною 

наявністю в структурі атомів з великою електронегативністю O, N, S, що є 
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передумовою виникнення значного дипольного моменту. 

 

Рис. 3.1. Просторова будова (зелені, червоні, жовті, сірі кульки позначають 

атоми вуглецю (С), азоту (N), сірки (S), водню (Н), відповідно) (а) та 

розподіл зарядів на атомах (цифри позначають величину негативного і 

позитивного заряду атома) (б) молекули мелоксикаму. 

 

Напрям вектора D показано на Рис. 3.2.  

 

Рис. 3.2. Величина і напрям дипольного моменту в молекулі мелоксикаму. 

 

D=4,618 Дебай. Величини проекцій дипольного моменту на координатній осі 

складають x=1,53, y=-0,99 z=4,25 Дебай. Значення дипольного моменту вказує на 

незначну розчинність препарату в полярних розчинниках, в тому числі у воді. На Рис. 

3.3 представлено розподіл густини зовнішніх (валентних) електронів на атомах 

молекул мелоксикаму. Видно, що розподіл цих електронів переважно зосереджений 

на шестичленних циклах. Водночас, спостерігаються локальні розподіли із значною 

густиною валентних електронів на периферійних групах молекули. 

 б 
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Крім локалізації валентних електронів на Рис. 3.3 показано розміщення 

молекулярних орбіталей (ВЗМО, НВМО), що відповідають найвищому 

зайнятому електронами і найнижчому незайнятому електронами енергетичним 

рівням, відповідно. 

  Локалізації цих молекулярних орбіталей на атомах молекули 

мелоксикаму відрізняються, оскільки для ВЗMO має місце більш однорідний 

розподіл електронної густини, а для НВМО він більш локальний. З розрахованих 

значень енергетичних рівнів ВЗMO і НВМО (ЕHOMO, ЕНВМО) було розраховано 

абсолютну жорсткість молекули мелоксикаму за формулою 𝜂 =
1

2
(ЕHOMO −

ЕНВМО ). Ця величина відповідає усередненій характеристиці, що являє собою 

половину енергетичної щілини молекули та, в певному наближенні, визначає 

здатність даної молекули взаємодіяти з іншими субстратами, що належать до 

акцепторів (ВЗМО), або донорів (НВМО) електронів. Енергетичні параметри 

молекули мелоксикаму представлено в Таблиці 3.1. 

 

 

Рис. 3.3. Розподіли густини зовнішніх (валентних) електронів (а) найвищої 

окупованої молекулярної орбіталі (ВЗМО) (б), найнижчої вільної молекулярної 

орбіталі (НВМО) (в) на атомах молекули мелоксикаму. 
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Таблиця 3.1  

Енергетичні параметри молекули мелоксикаму 

Енергетичні параметри Значення 

Загальна енергія Е, ккал/моль -98249,7 

Енергія зв’язування Езв, ккал/моль -3822,8 

Електронна енергія Ее, ккал/моль -689545,8 

Енергія ядер Ея, ккал/моль 59126,1 

Теплота утворення, ккал/моль 43,02 

Енергія гідратації, ккал/моль 10,3 

Енергія ВЗМО, ЕНОМО, еВ 9,199 

Енергія НВМО, ЕНВМО, еВ 0,962 

Абсолютна жорсткість η, еВ 4,119 

 

Як і для інших нестероїдних протизапальних медичних препаратів 

парацетамолу з η=4,365, або ібупрофену з η=4,803, що відносяться до “м’яких” 

молекул, молекулу мелоксикаму з η=4,119 аналогічно можна віднести до цього 

ряду агентів. З фармакологічної точки зору ці молекули здатні найбільш 

активно вступати в реакції з собі подібними “м’якими” молекулами. В першу 

чергу це стосується залишків амінокислоти цистеїну у складі білків і 

глутатіону. 

Наведені в розділі результати представлені в роботі [9]. 

 Конформаційна перебудова алкалоїдів коніума у воді 

Крім протизапальних медичних препаратів важливе значення має пошук та 

модифікація лікарських протизапальних засобів. Ці засоби мають відповідати 

індивідуальній чутливості кожного онкохворого на відміну від стандартної 

терапії ракових захворювань, через різноманітну гістологічну картину. 

Водночас, індивідуальна протипухлинна терапія, яка суперечить медичним 

стандартам, до сьогодні не впроваджена в онкологічну практику. Однією з 

причин збереження стандартів лікування із застосуванням надзвичайно 
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токсичних засобів є відсутність необхідних препаратів [8]. 

Особливо місце серед таких препаратів займає коніум, створений на основі 

рослинних алкалоїдів, фізико-хімічні властивості якого, як і компонент, що 

входять до його складу, вивчені недостатньо. Важливо враховувати, що на 

фізико-хімічний стан і, як наслідок, біологічну активність заданих засобів, 

отриманих з рослинних екстрактів, сильно впливає молекулярне оточення 

алкалоїдів, яке як правило не розглядається [47]. 

На Рис. 3.4 показано результати досліджень поглинання (A) від енергії 

коливань в (ε) обернених сантиметрах.  

 

Рис. 3.4. Розраховані спектри ІЧ-поглинання молекул γ-коніциїну у вакуумі 

(суцільна лінія) і водному середовищі (пунктирна лінія) 

 

Спочатку було встановлено, що методи Хартрі–Фока та матриці густини 

дають практично однакові ІЧ-спектри алкалоїдів, що ілюструє Рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Розраховані спектри ІЧ поглинання γ-коніциїну у воді з використанням методу 

Хартрі-Фока (пунктирна крива) і методом функціоналу густини (суцільна крива) 
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Видно, що спектри ІЧ-поглинання для різних алкалоїдів істотно 

відрізняється. Це означає, що поведінка кожного з них в препараті по 

відношенню до пухлинних клітин може бути різною, що вказує на необхідність 

детального вивчення окремих властивостей кожного з алкалоїдів. З іншого 

боку, має місце зміщення смуг коливних мод для алкалоїдів, в різних 

середовищах. 

Використовуючи метод Хартрі–Фока та враховуючи поляризаційний вплив 

водного середовища, було розраховано ІЧ-спектри поглинання для різних 

алкалоїдів, що входять до складу коніума, Рис. 3.6  

В подальшому припускається, що внесок окремих алкалоїдів в спектр 

коніуму є адитивним. Водночас, в експериментальному спектрі ІЧ-поглинання 

може спостерігатися більший внесок від тих алкалоїдів, молекули яких 

 

Рис. 3.6. Розраховані спектри ІЧ-поглинання алкалоїдів конгідрину (а), псевдо-конгідрину 

(б), коніїну (в), N- метилконіїну (г) (у воді - червона крива, у вакуумі - чорна крива) 
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перебувають в стані з найменшою енергією. 

На Рис. 3.7 представлено порівняння між сумарним розрахованим спектром 

(сумою розрахованих спектральних залежностей основних алкалоїдів коніума) 

та експериментальним спектром ІЧ-поглинання  коніума. 
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Рис. 3.7. Експериментальний  (1) та розрахований з урахуванням водного 

середовища (2) ІЧ-спектр коніума. 

 

Спостерігається досить добре співпадіння між експериментальним та 

розрахованим спектром ІЧ-поглинання коніума. Це означає, що розрахований 

спектр ІЧ-поглинання у водному розчині є адекватним для аналізу коливних 

процесів в коніумі. Використання різних базисів для розрахунку, наприклад 6-

31G* , 6-31G мало впливає на вигляд результуючого спектру ІЧ-поглинання. 

При цьому спостерігаються зміни інтенсивностей окремих смуг коливних мод, 

але не їх зміщення максимумів (Рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Спектри ІЧ-поглинання γ-коніцеїну розраховані методом розщеплених 

функцій Хартрі-Фока у базисі STO (1), 6-31g (2), 3-21g (3), 6-311g (4) . 
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З наведених результатів випливає, що мають місце відмінності в спектрах ІЧ-

поглинання для різних алкалоїдів коніума у вакуумі, або розчинених у воді. 

Можна помітити, що для різних коливних мод окремих алкалоїдів виникає помітна 

відмінність в положеннях смуг для розглянутих молекул у вакуумі та у воді. 

Зокрема, наведені результати показують зміщення смуг в різних напрямках для 

окремих молекул у водному середовищі по відношенню до вакууму (Таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 

Значення хвильових чисел для коливних мод різних алкалоїдів коніума, 

розраховані у вакуумі та у воді 

Тип коливання Енергія погл. у вакуумі, см-1 Енергія погл. у воді, см-1 

 Конгідрин 

Маятникові О-Н 221,63 324,43 

Маятникові N-H 806,35 764,69 

Валентні С-Н 3087,72 3082,96 

Вал. асиметричні С-Н 3231,86 3229,34 

Валентні О-Н 4050,94 4003,53 

Валентні N-H 3822,19 3802,34 

 Коніциїн 

C=N 1921,05 1906,61 

Асим. валентні 3175,43 3184,18 

 Коніїн 

Маятник N-H 717,32 761,58 

Асим. Крутил. C-N 1507,36 1500,90 

 N-метилконіїн 

Асим. Маятникові 318,78 323,96 

Валентні C-H 3044,62 3055,94 

 

Так, у молекули γ-коніцеїну при такому переході відбувається зміщення ліній 

1683 см-1, 1705 см-1 і 2958 см-1, 2920 см-1. Для молекул конгідрину характерні зсуви 

смуг 1318 см-1, 1368 см-1 і 3616 см-1, 3582 см-1. Як показують розрахунки, лінії 
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поглинання конгідрину у воді в високочастотній області спектру пов’язані з 

коливаннями атомів водню вздовж CH-зв’язку. У низькочастотній області спектрів 

проявляються коливання атомів C, які мають колективний характер, а також 

коливання H зі зміною напрямку зв’язку СН. 

У спектрі γ-коніцеїну присутня чітко виражена лінія 1702,41 см-1, яка 

відповідає коливанням подвійного зв’язку C=N; в спектрах чотирьох інших 

алкалоїдів подібна лінія відсутня. У спектрі коніїну лінія 680,017 см-1 відповідає 

коливанню атомів C і чітко вираженому коливанню атому H навколо атому N. 

Подібні піки, але значно вищої інтенсивності поглинання, присутні також в 

спектрах конгідрину (289,68 см-1 навколо атому кисню, 719,989 см-1 навколо 

азоту) та псевдоконгідрину (567,54 см-1 навколо атому кисню, 247,96 см-1 - кисню). 

Відсутність даних про конформаційні стани молекул алкалоїдів, складових 

коніума, ускладнює порівняльний аналіз теоретичних та експериментальних даних, 

зокрема спектрів ІЧ. Тому були визначені найбільш стійкі конформаційні стани γ-

коніцеїну з урахуванням впливу водного середовища та їх просторові, енергетичні 

і зарядові характеристики. 

Зміна конформації молекули забезпечувалася поворотом аміноцукрового 

фрагмента. Просторова будова молекули γ-коніцеїну в розглянутих 

конформаційних станах представлена  на Рис. 3.9. 

    

   
 

 
 

  

Рис. 3.9. Молекулярні структури найбільш стійких конформаційних станів 

алкалоїду γ-коніцеїн у водному середовищі (числа позначають номери станів) 

Очевидно, що поляризація молекул алкалоїдів, в тому числі γ-коніциїну в 
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оточенні молекул води супроводжується перебудовою електронної хмари в 

молекулі алкалоїду. Це в свою чергу призводить до перебудови найбільш 

стійких конформаційний станів. Їх кількість, енергетичні та інші фізичні 

характеристики змінюються і, як наслідок, відбувається зміна оптичних 

властивостей, в тому числі ІЧ-поглинання. 

Результати розрахунків зміни енергії, дипольних моментів, максимальних 

лінійних розмірів для найбільших стійких конформаційний станів молекули γ-

коніциїну, розчиненого у воді наведено в Таблиці 3.3. 

  

Таблиця 3.3 

Енергетичні характеристики для найбільш стійких конформаційних станів 

молекули алкалоїду γ-коніцеїну розраховані у водному розчиннику. 

№ Eі – E4, еВ Дип.момент Макс. лін. розміри, нм 

1 0,01 3,06 0,719 

2 0,02 3,06 0,723 

3 0 3,06 0,825 

4 0 3,02 0,828 

5 0,06 2,89 0,722 

6 0,03 2,98 0,746 

7 0,17 3,31 0,692 

8 0,17 3,31 0,748 

9 0,15 3,30 0,843 

10 0,15 3,28 0,77 

11 0,03 2,98 0,746 

12 0,23 3,16 0,75 

 

Видно, що в порівнянні з характеристиками γ-коніцеїну розрахунок у 

водному середовищі призводять до помітних змін. Так, різниця між енергіями 

для різних конформаційний станів змінюється мало, що відповідає більш 

однорідному розподілу конформаційний станів. 
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Дипольні моменти в порівнянні з їх величинами для γ-коніцеїну у вакуумі 

помітно зростають, що може вказувати на збільшення розчинності в полярних 

розчинниках, в тому числі у воді. Максимальні лінійні розміри змінюються в 

меншій мірі. До речі, можна помітити, що конформаційні стани 1, 3, 4 є 

найбільш стійким. При цьому для станів 3, 4 близькими зберігаються дипольні 

моменти і максимальні лінійні розміри, які відрізняються від аналогічних 

розмірів для конформера 1. Всі 12 конформаційних станів можна умовно 

розділити на три типи конформерів. До першого типу входять стани 1-6 та 11, 

до другого – 7-10 і до третього – 12. Різниця енергій між цими конформерами 

істотно перевищує теплову енергію kBT, що виключає можливі спонтанні 

переходи між ними. Для γ-коніцеїну у вакуумі подібним чином можна виділити 

два типи конформерів. До одного з типів входять  5 конформаційних станів з 

малою різницею енергій, а до другого – з великим значенням енергії. 

Енергетична щілина для цих двох типів виявляється у два рази меншою, ніж для 

конформерів у водному середовищі, що обумовлено ефектами поляризації. 

Таким чином, в залежності від природи розчинника, відносний розподіл 

алкалоїдів коніума по конформаційним станам може істотно змінюватися, що 

може призводити до змін біологічної активності даного протипухлинного 

препарату. 

Результати, наведені в розділі 3.2, опубліковані  в статтях [6],[8]. 

 Гетероасоціація онкопрепарату коніум фулеренами С60 

Онкопрепарат коніум, отриманий з рослинних екстрактів, має обмежені 

можливості в медичній практиці, через його надзвичайно низьку вибірковість 

при дуже високій токсичності. Активації терапевтичних властивостей коніума 

можна досягти шляхом модифікації молекул препарату, наприклад, за рахунок 

створення гетероасоціатів з фулеренами C60, які завдяки своїм унікальним 

властивостям широко використовуються в молекулярній біоінженерії і 

створенні перспективних онколіків. 
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На Рис. 3.10 представлено експериментальні спектри ІЧ-поглинання 

коніума та розраховані спектри для окремих алкалоїдів з урахуванням впливу 

водного розчинника.  

Рис. 3.10. Розраховані спектри ІЧ-поглинання алкалоїдів коніїну (а), γ-коніцеїну 

(б), N-метилконіїну (в), конгідрину (г), псевдоконгідрину (д) (суцільна лінія) та 

експериментальний спектр препарату коніум (штрихована лінія). 

 

Між спектрами коніума та спектрами окремих складових спостерігаються 

розбіжності. Це означає, що кожен з алкалоїдів здатен різним чином 
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взаємодіяти з різними біологічними агентами, що може призводити до різних 

проявів дії коніума. 

Значення енергій основного стану та дипольні моменти для окремих 

алкалоїдів у вакуумі [46] та у воді наведені в Таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4  

Енергії основного стану та дипольні моменти для окремих алкалоїдів у 

вакуумі та у воді. 

Назва алкалоїду Дипольний момент, 

(дебай) 

Енергія основного 

стану (кеВ) 

вакуум вода вакуум вода 

коніїн 0,82 1,36 -10.06 -9.99 

N-метилконіїн 0,44 1,08 -11.13 -11.05 

γ-коніциїн 1,77 2,98 -10.03 -9.96 

конгідрин 1,28 3,39 -12.11 -12.03 

псевдоконгідрин 2,37 3,76 -12.11 -12.03 

 

Так, для γ-коніцеїну інтенсивно проявляються смуги, що відповідають 

валентним коливанням мод метильних і метиленових груп С-Н біля 3000 см-1, а 

також валентним коливанням групи С=N. Поблизу 1702 см-1, яка з невеликим 

зміщенням проявляється в експериментальному спектрі коніума. Інша 

інтенсивна смуга коніума знаходиться поблизу 3400 см-1, яка відповідає 

коливанням гідроксильних груп ОН та групи ON [5]. 

 Модифікація онкопрепарату коніума грунтується на властивості 

молекули С60 виступати акцептором електронів, що сприяє передачі зарядів з 

можливим утворенням стекової, водневої, а можливо, і ковалентної взаємодії з 

молекулами медичних препаратів, тобто синтезу адуктів. Такі адукти можуть 

виступати в якості проліків з поліпшеними терапевтичними властивостями. 

Ще однією з важливих особливостей фулерена С60 є його здатність до 

генерації синглетного кисню в біологічних тканинах внаслідок УФ, або 

видимого опромінення. Відомо, що синглетний кисень у тканинах пухлин 
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призводить до пошкодження клітин мембран та органел і спричиняє їх апоптоз. 

Очевидно, що в комплексах коніум-С60 відбувається зміна локалізації 

електронної густини і, як наслідок, відбувається конформаційна перебудова 

молекул онкопрепарату. Визначення цих характеристик дозволяє прогнозувати 

біоселективність алкалоїдів та їх адуктів при взаємодії зі складовими клітин, що 

зазвичай визначається електростатичними силами. 

При розгляді властивостей проліків коніум-С60 важливу роль відіграє 

квантово-хімічне моделювання конформаційний станів алкалоїдів коніума у 

водному середовищі та можливість встановити утворення адуктів між 

алкалоїдами еоніума та фулереном С60, застосовуючи метод Фур’є 

трансформації ІЧ-поглинання. 

На Рис. 3.11 наведено результати оптимізації структури адуктів γ-коніцеїну 

з фулереном C60-FAS у водному розчині.  

 

Рис. 3.11. Розрахована оптимізована будова адукта алкалоїду γ-коніцеїну 

з молекулою C60-FAS у водному розчині. 

 

Розрахований спектр ІЧ поглинання для асоціата у вакуумі та у воді 

наведено на Рис. 3.12.  

Спектри ІЧ-поглинання адукта включають смуги коливних мод біля 518, 

560 і 1204 см-1, характерні для фулеренів С60. Зсув розглянутих смуг 

спострігається у спектрах розрахованих у воді в порівнянні з аналогічними 

спектрами у вакуумі. Дані результати підтверджують можливість утворення 



81 

 

адукту γ-коніцеїн – С60, завдяки наявності в молекулі даного алкалоїду 

подвійного зв’язку С=N. 

 

Рис. 3.12. Розраховані ІЧ-спектри адукта γ-коніцеїн- C60-FAS у водному розчині 

(штрихована лінія) та у вакуумі (суцільна лінія). 

 

Експериментальні результати підтверджують можливість утворення 

адукту γ-коніцеїн – С60, завдяки наявності в молекулі даного алкалоїду 

подвійного зв’язку С=N. На Рис. 3.13 наведено експериментальні спектри ІЧ-

поглинання для коніума, фулерена С60 та їх суміші у водному середовищі. 

 

Рис. 3.13 Спектри ІЧ-поглинання коніума (суцільна лінія), розчину у воді 0,05 мл 

коніума+0,2 мл С60 (штрихована лінія) і молекул С60 (точкова лінія). 
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Помітними є зміни в спектрах для наведених молекул та їх суміші. Так, в 

спектрі суміші зникають розщеплення смуг 1633, 3435 см-1, характерні для 

молекул коніума, що пов'язано з виникненням взаємодії, яка реалізується за 

рахунок розриву подвійного зв’язку N=С молекули γ-коніцеїну та молекули 

С60, в результаті чого утворюється ковалентний зв’язок між молекулами. При 

цьому конформаційний стан молекули алкалоїда істотно змінюється, що 

імовірно впливатиме на біоактивність препарату коніум. 

Наведені в розділі результати опубліковано в [5],[7]. 
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РОЗДІЛ 4  

ГЕТЕРОАСОЦІАЦІЯ МОЛЕКУЛ БСА, ПРОТИПУХЛИННОГО 

ПРЕПАРАТУ ДОКСОРУБІЦИНУ ТА НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА 

 Квантово-хімічне моделювання молекул доксорубіцину 

Геометрична оптимізація молекули доксорубіцину (ДР) в основному стані 

проводилася використовуючи метод розщеплених функцій Хартрі-Фока HF в 

базисі STO-3G. Просторова будова молекули зображена на Рис. 4.1.  

 

Рис. 4.1. Розрахована оптимізована просторова будова молекули 

доксорубіцину(великі сірі, сині та червоні кульки позначають атоми карбону, 

нітрогену та оксигену відповідно, малі сірі кульки позначають атоми водню) 

 

Квантово-хімічне моделювання дозволяє отримати нормальну 

протоновану форму будови молекули ДР. Значення дипольного моменту в 

основному стані, обумовленого такою асиметрією, дорівнює D=2,78 Дебай. На 

Рис. 4.2 наведено розподіл зарядів на атомах молекули ДР.  

 

Рис. 4.2. Розподіл зарядів на атомах молекули ДР (кульки червоного і зеленого 

кольору позначають атоми з негативним і позитивним зарядом, відповідно. Стрілкою 

вказаний напрямок дипольного моменту D молекули ДР). 
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Геометрична оптимізація молекули у збудженому стані проводилася за 

допомогою напівемпіричного методу ZINDO у базисі STO-3G. Дипольний 

момент молекули ДР зростає майже вдвічі до значення 5,49 Дебай, що свідчить 

про перенесення зарядів при переході молекули у збуджений стан. З розподілу 

зарядів на атомах молекули ДР видно їх значну асиметрію (див.Рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3. Значення заряду на атомах залежно від їх порядкового номера в молекулі 

ДР (червоні – кисень, сині- азот, темно-сірі – вуглець, світло-сірі - водень). 

 

Негативний заряд зосереджений переважно на атомах кисню і азоту. Заряд 

на атомах вуглецю та водню здебільшого близький до нейтрального, але стає 

явно позитивним на атомах поряд з киснем і азотом. Квантово-механічні 

розрахунки показують, що енергія ВЗМО ЕВЗМО=-8,51 еВ, а ЕНВМО=-1,6 еВ. 

Відповідно, потенціал іонізації І=|ЕВЗМО|=8,51 еВ, а енергія спорідненості 

до електрона А = |ЕНВМО| = 1,6 еВ. Ці значення є порівняно невеликими, що 

вказує на слабку здатність до іонізації, і відповідно – низьку спорідненість 

молекули ДР до електронів. Абсолютна жорсткість молекули ДР, отримана з 

даних значень І та А, становить η=3,455 еВ, Таке значення жорсткості дозволяє 

віднести молекулу ДР до класу м’яких, що досить легко вступають в реакцію з 

іншими реагентами, а отже, цілком закономірно, до молекул із значною 

фармакологічною активністю. 

На Рис. 4.4 представлено схему енергетичних рівнів, електронних переходів 

та локалізації молекулярних орбіталей вищої зайнятої молекулярної орбіталі 
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(ВЗМО) і нижчої вільної молекулярної орбіталі (НВМО), а також сусідніх до 

них.  

 

Рис. 4.4. Схеми енергетичних рівнів, електронних переходів, локалізації 

молекулярних орбіталей нормальної протонованої форми молекули ДР. 

 

 Локалізація електронів на МО для різних енергетичних станів 

відрізняється. Так, для найнижчого з вказаних, енергетичного стану маємо 

змішані π та n зв’язки, утворені зв’язаними електронами циклічної спряженої 

системи кілець та незв’язаними електронами гетероатомів кисню та азоту 

цукрового фрагменту. На рівень вище маємо аналогічний тип зв’язків, які 

розподілені рівномірно по тетрациклічним кільцям. На вищих заповнених 

рівнях спостерігається тенденція до переходу зарядів на тетрациклічні кільця. 
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Оскільки циклічні спряжені системи формуються π-електронами, то відповідні 

їм електронні переходи належать до типу π→π*.  

 На Рис. 4.5 наведено спектри оптичного поглинання та величини сил 

осциляторів, що відповідають енергетичним переходам молекули ДР. В спектрі 

ε(λ) спостерігається шість широких смуг, що відповідають електронним 

переходам, розглянутим вище. В Таблиці 4.1 наведені енергетичні 

характеристики електронних переходів молекули ДР, розраховані за 

допомогою методів квантової хімії. З розрахованих значень сил осцилятора, 

найбільший вклад в значення молекулярного коефіцієнта поглинання ε дають 

смуги з λmax= 384 нм, λmax=288 нм, що відповідають переходам π→π* типу.  

Переходи з двох нижніх рівнів характеризуються найнижчими значеннями 

енергії, що підтверджує їх належність до типу n→π*. Дані електронні переходи 

відповідають смугам з найбільшим значенням λ. 
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Рис. 4.5. Розраховані спектри оптичного поглинання та сили осцилятора 

електронних переходів для молекули доксорубіцину (- спектр молекулярної 

константи поглинання, ■ – значення сили осцилятора, метод ZINDO). 

 

Отже, поглинання світла ДР відбувається переважно за рахунок π→π* 

переходів в спряженій гетероциклічній системі молекули, однак незначний 

вклад в спектр поглинання вносять смуги, ближчі до ІЧ області, обумовлені 

переходами типу n→π*. 
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Таблиця 4.1 

Конфігурації електронних переходів, а також сила осцилятора f, енергія та 

довжина хвилі відповідної смуги в спектрі поглинання молекули ДР. 

Перехід λ, nm f E, ev Конфігурація 

S0→S1 456,5 0,0004 2,72 H-4→L 

S0→S2 444,1 0,0007 2,79 H-5→L 

S0→S3 384,9 0,4469 3,22 H→L 

S0→S4 333,5 0,0351 3,72 H-2→L 

S0→S5 329 0,1095 3,77 H-1→L 

S0→S6 288,1 0,2948 4,3 H-3→L 

 

При значеннях РН 7 молекула доксорубіцину перебуває в монокатіонному 

протонованому стані ( амінна група NH2 переходить в катіонну форму NH3
+), 

для якої спостерігається смуга оптичного поглинання біля λmax=481 нм. Варто 

відмітити, що для переважного числа молекул, в тому числі медичних 

препаратів, смуги оптичного поглинання знаходяться в УФ діапазоні і тому 

молекула доксорубіцину характеризується унікальними властивостями 

оптичного поглинання, що дуже важливо при вивченні її асоціації  з іншими 

біоструктурами, наприклад, бичачим сироватковим альбуміном (БСА), 

максимум смуги оптичного поглинання для якого знаходиться біля 

λmax==280 нм. 

  Гетероасоціація молекул доксорубіцину і бичачого сироваткового 

альбуміну в розчинах у воді. 

Гетероасоціація між різними молекулами в розчинах, в тому числі у воді, 

може бути досліджена шляхом вивчення характеристик зміни величини 

оптичної густини, в положенні λmax в області, де спостерігається поглинання 

лише однієї з компонент розчину, залишаючи її вміст постійним і варіюючи 

концентрацію другої речовини. Такий спектрофотометричний метод є зручним, 

коли максимуми смуг оптичного поглинання обох компонент достатньо 
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рознесені в спектрах. За такої умови поглинанням світла від молекул другої 

компоненти в положенні λmax першої складової можна знехтувати. Як 

відмічалося, в першу чергу це відноситься до молекул ДР, для яких в 

монокатіонній протонованій формі λmax=481 нм, і транспортного білка БСА з 

λmax=280 нм. 

На Рис. 4.6 зображено спектри оптичної густини А в області максимуму її 

смуги для розчинів у воді молекул доксорубіцину з постійною концентрацією 

та макромолекул БСА, вміст яких підвищується від 0 до значення рівного 

концентрації ДР (співвідношення концентрацій 1:1). 

 

Рис. 4.6 Спектри оптичної густини для розчинів у воді молекул доксорубіцину  з 

концентрацією СДР=1,77·10-4 М =const та макромолекул БСА з вмістом СБСА= 0 М 

(1), 1,77∙10-5 М (2), 3,54∙10-5 М (3),  5,31∙10-5 М (4), 7,08∙10-5 М (5),  8,85∙10-5 М (6),  

1,239∙10-4 М (7), 1,77∙10-4 М (8)  (pH=6,88, на вставці наведено збільшений спектр 

оптичної густини поблизу λ=481 нм). 

 

Варто зауважити, що для зручності концентрації БСА обиралися такими, що 

відношення СБСА/СДР було кратним. 

Максимум смуги оптичної густини для молекул доксорубіцину та розчинів 

450 475 500 525 550 575

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

4
8

0

8
76
5

4
3

2

О
п

ти
ч

н
а 

гу
ст

и
н

а 
А

Довжина хвилі нм

481 нм

470 480 490 500

1,62

1,68

1,74

483нм

О
п

ти
ч

н
а 

гу
ст

и
н

а 
А

481нм

1

Довжина хвилі, нм

1

2
3

4

5
6

7
8



89 

 

ДР-БСА знаходяться біля λmax=481 нм, що відповідає монокатіонній 

протонованій формі молекул ДР. 

 З додаванням макромолекул БСА максимум смуги майже не зміщується, 

але форма піка змінюється, що вказує на зміну електронної хмари молекул 

антибіотика, внаслідок їх гетероасоціації з макромолекулами БСА. 

Видно, що зі збільшенням вмісту БСА зменшення величини оптичної 

густини при λmax не є лінійним. Таким чином, можна припустити, що падіння А 

є наслідком зменшення в розчині концентрації вільних молекул антибіотика в 

результаті формування їх комплексів з макромолекулами БСА. 

На Рис. 4.7 наведено залежність оптичної густини А в положенні 

λmax=481 нм розчинів у воді молекул ДР і БСА в залежності від відношення 

концентрацій СБСА/СДР. 
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Рис. 4.7. Залежність оптичної густини в положенні λmax=481 нм для розчинів у 

воді молекул доксорубіцину і БСА від співвідношення концентрацій СБСА/СДР 

(■ – експериментальні результати, − апроксимуюча крива. Т=296 К, pH6,9). 

 

Видно, що після початкового зменшення числа вільних молекул 

доксорубіцину зі зростанням концентрації СБСА зростає кількість молекул 

антибіотика, що утворюють асоціати з макромолекулами альбуміну, і падіння 

оптичної густини уповільнюється. З переходом всіх можливих молекул 

доксорубіцину до гетероасоціатів величина А виходить на насичення. Така 

поведінка спектрів обумовлена зменшенням молярного коефіцієнта екстинкції 

молекул ДР у складі комплексів з БСА, в порівнянні з вільними молекулами.  
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При додаванні БСА до розчину доксорубіцину можна спостерігати зміни в 

спектрі доксорубіцину в області максимуму 481 нм, що дозволяє визначити 

константу зв’язування К молекул доксорубіцину і БСА в розчинах. Для цього 

необхідно записати рівняння рівноваги складових в розчині: 

𝑛[D] + [B]
𝐾
↔ [𝐷𝑛B] , 

де [D], [B], [D2B] – концентрації вільних молекул доксорубіцину та альбуміну і 

тих, що знаходяться у комплексах відповідно, n – кількість місць зв’язування 

складових молекул розчину. 

Формування комплексів лігандами, в яких виступають молекули 

доксорубіцину, передбачає існування в макромолекулах БСА певного числа 

місць зв’язування n з молекулами доксорубіцину. 

Число місць зв’язування БСА з молекулами доксорубіцину n можна 

визначити за допомогою методу ізомолярних серій. Даний метод передбачає 

дослідження залежності різниці оптичних густин в положенні максимуму 

розчину ДР та розчину ДР з БСА А0-А від відношення молярної концентрації 

доксорубіцину до сумарної молярної концентрації компонент в розчині 

СДР/(СДР+СБСА), (див. Рис. 4.8). Сумарна концентрація молекул ДР і БСА в 

розчинах у воді залишалася постійною і дорівнювала 2×10-4 М.  
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Рис. 4.8. Залежність різниці оптичних густин розчинів у воді доксорубіцину і 

БСА від відношення їх концентрацій представлена при збереженні сумарної 

молярної концентрації компонент СБСА+СДР  = 2·10-4 М (Т=296 К, рН 6,88). 
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Видно, що максимум різниці оптичних густин А0-А знаходиться поблизу 

СДР/(СДР+СБСА)=0,66, що відповідає відношенню СБСА/СДР=1:2. Даний результат 

вказує на співвідношення молекул в утворених комплексах, а саме: одна 

молекула БСА і дві молекули ДР. Таким чином, в біомолекулі протеїну існує 

два місця зв’язування з молекулою антибіотика n=2. 

Встановлення величини місць зв’язування n=2 дозволяє записати динамічне 

рівняння утворення і дисоціації гетероасоціатів молекул БСА і ДР. В 

рівноважному стані в наступному вигляді: 

2[D] + [B]
КС
↔ [𝐷2B] , 

Звідси КС – константа стійкості (зв’язування) гетероасоціата ДР-БСА 

дорівнює: 

𝐾С =
[𝐷2𝐵]

[𝐷]2[𝐵]
 

Концентрації вільних молекул доксорубіцину [D] і БСА [B] в розчинах 

виражаються через концентрації комплексів [D2B] так: 

[𝐷] = 𝐷0 − 2[𝐷2𝐵] 

[𝐵] = 𝐵0 − 2[𝐷2𝐵] 

Виходячи з методики приготування зразків для методу ізомолярних серій 

гетероасоціація з відношенням компонент СБСА/СДР=1:2 реалізується при 

вихідних концентраціях вільних молекул ДР [D0]=1,32×10-4 М [B0]= 

0,68×10- 4 М. 

Таким чином, за відомих значень [D0] і [B0] константа стійкості даного 

розчину може бути представлена в залежності від [D2B], яка залишається 

невідомою.  

Виходячи з наших міркувань, спектр поглинання розчину ДР з БСА має 

вклад від спектру вільних молекул доксорубіцину та комплексів ДР-БСА 

Величина оптичної густини розчину доксорубіцину з альбуміном залежить не 

лише від концентрації вільних молекул антибіотика [D], а також від 

концентрації комплексів [D2B]  і відповідних молярних коефіцієнтів екстинкції 
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ε0 і εk. Використовуючи закон Бугера-Ламберта-Бера оптична густина в 

спектрах описується такою залежністю: 

А = А0 + АК = 𝜀0[𝐷] + 𝜀𝐾[𝐷2𝐵] 

Рис. 4.7 показує, що коли концентрація макромолекул БСА прямує до 

нескінченності, концентрація вільних молекул ДР прямує до нуля, так як всі 

вони, імовірно, при певному співвідношенні концентрацій компонент в розчині 

зв’язуються з БСА. Таким чином, за допомогою залежності оптичної густини 

розчинів зі змінною концентрацією БСА в положенні λmax від 1/СБСА (Рис. 4.9) 

можна встановити величину оптичної густини комплексів АК для концентрації 

насичення.  

 

Рис. 4.9. Залежність оптичної густини розчинів у воді молекул 

доксорубіцину і БСА від оберненої концентрації 1/СБСА (■ – 

експериментальні результати, − - апроксимована пряма, Т=296 К, рН 6,88). 

 

При екстраполяції даної кривої таким чином, що 1/СБСА→0 (СБСА→∞) 

перетин з віссю ординат дає значення АК, обумовлене поглинання світла 

молекул доксорубіцину, що знаходяться в гетероасоціатах при λmax=481 нм. 

Значення АК дорівнює 1,601.   

Оскільки при СБСА→∞ всі молекули доксорубіцину знаходяться в 

комплексах, то їх молярна концентрація в складі комплексів відповідає 

вихідному вмісту СДР=[D0]=1,77×10-4 М. 

 За даної концентрації молекул доксорубіцину значення 𝜀К = АК/
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[𝐷0]=9045 см-1М-1
. Скориставшись відомими значеннями [D0], [B0], 

ε0=9932 см- 1М-1
,
 𝜀К = А0/[𝐷0], εК, вираз для оптичної густини матиме вигляд: 

А = 𝜀0([𝐷0] − 2[𝐷2𝐵]) + 𝜀𝐾[𝐷2𝐵] 

Для розрахунку концентрації [D2B] розглянемо один з розчинів у воді 

молекул доксорубіцину і БСА, для якого СБСА/СДР=1:2. Концентрація молекул 

протеїну в такому розчині складає СБСА=[В0]=0,879×10-4 М. 

Значення оптичної густини для нього дорівнює А=1,62. З рівняння  

1,62 = 9932 ∙ (1,77 ∙ 10−4 − 2[𝐷2𝐵]) + 9045[𝐷2𝐵] 

одержуємо концентрацію комплексів [D2B]=1,3×10-5 М. За відомого значення 

[D2B] константу стійкості КА можна записати через всі відомі величини в 

наступному вигляді: 

𝐾𝐶 =
[𝐷2𝐵]

([𝐷0] − 2[𝐷2𝐵])2([𝐵0] − [𝐷2𝐵])
 

Скориставшись значеннями [D0]=1,77×10-4
 М, [B0]=0,879×10-4

 М, 

[D2B]=1,3×10-5
 М для розчину у воді молекул ДР і БСА з А=1,62 отримаємо 

значення КА=7,558×106 М-2, або lgKC=6,88 ×10-4
 М

-2. 

Порівнюючи отримані результати з літературними даними, можна 

стверджувати, що гетероасоціати ДР-БСА за таких високих значень константи 

стійкості КC є достатньо стабільними, що сприяє транспорту розглянутого 

антибіотика за допомогою макромолекул альбуміну, як наслідок значного 

міжмолекулярного зв'язування [1].  

  Гетероасоціація молекул доксорубіцину, БСА та наночастинок 

золота в розчинах у воді 

 Наявність у золотих наночастинок локального поверхневого плазмонного 

резонансу (ЛППР), їх здатність до локального значного підсилення 

електромагнітного випромінювання, антибактеріальні властивості, 

біосумісність, потенційна здатність транспортування молекул лікарських 

препаратів і їх накопичення в області злоякісних новоутворень вказують на 
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високі потенціальні можливості використання золотих наночастинок (AuНЧ) в 

медицині, в тому числі в онкотерапії. Враховуючи, що колоїдних розчинах, в 

тому числі у воді молекул доксорубіцину, БСА, AuНЧ можливе утворення 

кон’югатів молекул з наночастинками, можна очікувати істотних змін в 

формуванні міжмолекулярних гетероасоціатів, їх концентрації та константи 

стійкості. Передбачити властивості та механізми утворення проліків на основі 

золотих наночастинок та вказаних молекул практично неможливо. Ситуація 

ускладнюється тим, що з метою зменшення агрегації наночастинок в розчинах 

у воді та їх осадження AuНЧ на стадії синтезу цитрують утворення на їх 

поверхні від’ємно зарядженого шару, що сприяє відштовхуванню таких 

наночастинок. Молекули доксорубіцину за звичайних значень рН перебувають 

в монокатіонній протонованій формі, яка при нейтралізації зарядів аміногрупи 

–NH3
+ достатньо легко переходить до нормальної протонованої форми з 

аміногрупою –NH2. Водночас, наночастинки золота втрачають захисний шар, 

що може супроводжуватися агрегацією і осадженням з розчину наночастинок. 

На Рис. 4.10 для порівняння представлено спектри оптичної густини для 

розчинів у воді молекул ДР, БСА та AuНЧ із заданими концентраціями. 

 

Рис. 4.10. Спектри оптичної густини розчинів у воді молекул 

доксорубіцину з вмістом СДР=1,33×10-4 М (1) наночастинок золота 

сферичної форми з концентрацією СAuНЧ=1,25×10-9 М (2) та макромолекул 

БСА з вмістом СБСА=0,44×10-4 М (3) (Т=296 К, рН 6,88). 
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Спектр оптичного поглинання для наночастинок золота характеризується 

присутністю смуги ЛППР біля λmax=520 нм. Як показують зображення 

просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ), положення смуги ЛППР 

обумовлено розподілом розмірів сферичних наночастинок, переважна більших 

яких мають розмір 13-17 нм (Рис. 4.11). Якщо спектр оптичного поглинання 

макромолекул БСА не проявляється в області смуги поглинання молекул 

доксорубіцину і AuНЧ, то спектри останніх частково перекриваються. 

Зменшення оптичної густини для AuНЧ, як показує знімок ПЕМ, обумовлено 

частковою агрегацією наночастинок. 

 Адсорбція молекул ДР на поверхні наночастинок проявляється у вигляді 

поверхневого шару на AuНЧ і в істотній перебудові спектру оптичного 

поглинання молекул доксорубіцину. В першу чергу, зменшується оптична 

густина біля λmax=481 нм, що пов’язано з осадженням частини молекул. У 

розчинах у воді молекул доксорубіцину і цитрованих наночастинок, внаслідок 

втрати ролі стабілізуючого покриття відбувається виведення з розчину 

адсорбованих молекул і наночастинок. Оптична густина для обох компонент 

різко зменшується, як наслідок процесу агрегації наночастинок, Рис. 4.11. 
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Рис. 4.11. Спектри оптичної густини колоїдних розчинів у воді молекул 

доксорубіцину СДР=1,33×10-4 М (1) та наночастинок золота СAuНЧ=1,25 нМ 

(2) (на вставці представлено зображення ПЕМ,  наночастинок золота в 

розчині у воді (Т=296 К, рН 6,9). 
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 Ще більш складною є перебудова спектрів оптичного поглинання в 

колоїдних розчинах у воді із постійними концентраціями молекул 

доксорубіцину та наночастинок золота при зростанні в ньому вмісту 

біомолекул БСА. На Рис. 4.12 представлено спектри оптичного поглинання 

колоїдних розчинів у воді молекул доксорубіцину і наночастинок золота при 

постійних концентраціях, та підвищенні концентрації біомолекул БСА, 

адсорбованих на агрегованих наночастинках, що випали в осад.  

 

 Видно, що величина оптичної густини в λmax=481 нм за інших довжин 

хвиль для розчину молекул ДР і AuНЧ змінюється мало. Водночас, форма 

спектру змінюється зі зміщенням максимуму смуги поглинання в бік більших 

довжин хвиль. Істотних змін спектр розчину для вказаних компонент зазнає в 

області довжин хвиль 550-650 нм. З іншого боку, в спектрі молекул з’являється 

перепад біля λ=525 нм та додатковий пік з максимумом біля λ=600 нм. На Рис. 

4.13 наведено спектри різниці оптичних густин ΔА для кожної з наведених смуг 

АДР-AuНЧ або АДР-AuНЧ-БСА 
 та їх адитивними сумами АДР+АAuНЧ, або 

 

 

Рис. 4.12. Спектри оптичної густини колоїдних розчинів у воді молекул 

доксорубіцину (СДР=1,33×10-4 М=const), кон’югатів ДР-AuНЧ 

(СAuНЧ=0,125 нМ=const) (2), кон’югатів ДР-AuНЧ-БСА з СБСА=1,37 (3), СБСА=2,61 (4), 

СБСА=3,98 (5), 5,34 (6), 6,59 (7), 9,32 (8), 13,3 (9) до (а) та після нормування оптичної 

густини в точці максимуму (б) (на вставці наведено спектри поблизу λmax=481 нм). 
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АДР+АAuНЧ+АБСА, відповідно. λmax=600 нм, який особливо стає очевидним в 

різницевих спектрах ΔА=АДР-AuНЧ-(АДР +АAuНЧ). 

 

Рис. 4.13. Спектри різниці оптичних густин ΔА для розчинів у воді молекул 

доксорубіцину (СДР=1,33×10-4 М=const), і наночастинок золота 

(СAuНЧ=0,125 нМ=const) (1) та при подальшому додаванні біомолекул БСА з 

концентраціями СБСА=1,37 (2), СБСА=2,61 (3), СБСА=3,98 (4), 5,34 (5), 6,59 (6), 9,32 (7), 

13,3 (8) ×10-5 М. 

 

Відомо, що перехід до повної аніонної форми супроводжується зсувом 

смуги поглинання молекулами доксорубіцину в бік більш довгих хвиль [110], 

що і спостерігається для розчину молекул антибіотика і наночастинок золота. 

Спектр оптичного поглинання розчинів молекул доксорубіцину і AuНЧ 

ускладнюється при додаванні до нього молекул БСА. Так, вже за найменшого 

вмісту молекул альбуміну (СБСА=1,37×10-5 М), як видно з нормального і 

різницевого спектрів, з’являється смуга з двома максимумами (λmax=481 нм і 

λmax=507 нм). При цьому спостерігається різке зростання оптичної густини в 

положенні смуги поглинання молекулами доксорубіцину. З подальшим 

зростанням вмісту біомолекул БСА зростання оптичної густини 

продовжується, але біля λmax=481 нм зменшується, смуга розмивається, 

перетворюючись в плече. 
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Водночас, формується інша смуга з максимумом біля λmax≈507 нм. 

Формування цих смуг більш помітно в різницевих спектрах. Максимуми цих 

смуг біля λmax=550 нм зміщується в бік менших довжин хвиль при зростанні 

вмісту БСА. Така складна перебудова спектрів оптичного поглинання є 

наслідком утворення біокон’югатів молекул з золотими наночастинками ДР-

AuНЧ, БСА- AuНЧ та гетероасоціатів ДР-БСА. 

Відомо, що формування біокон’югатів БСА-AuНЧ істотно залежить від 

значення рН, яке визначає відхилення макромолекул БСА від нативної 

конформації і, як наслідок, від знаку заряду біомолекул. Так, за малих значень 

рН 2 молекули БСА мають позитивний заряд і тому в результаті 

електростатичної взаємодії з від’ємно зарядженими наночастинками золота і 

легко формуються біокон’югати БСА-AuНЧ. При цьому внаслідок зміни 

показника заломлення оточуючого середовища величина поглинання в 

діапазоні менших довжин хвиль, включаючи поглинання максимуму ЛППР 

сильно зменшується. Смуга ЛППР розширюється і змінюється від λmax=520 нм 

до λmax=527 нм, тобто має місце зміщення в червону область. Навпаки, при 

збільшенні рН макромолекула отримує більший негативний заряд, і тому 

проявляється відштовхування між негативними зарядами молекул БСА і AuНЧ.  

Можливість біокон’югації зменшується. Смуга плазмонного резонансу 

звужується, зміщення максимуму ЛППР в червону область зупиняється, а 

оптична густина зростає, наближаючись до її значень для спектру з вільними 

частинками золота в розчині. Внаслідок такого електростатичного 

відштовхування більша частина наночастинок золота залишається стабільними 

(ізольованими). В результаті електростатичної взаємодії і, як наслідок, 

утворення біокон’югатів БСА-AuНЧ має місце відновлення вмісту 

наночастинок золота в розчині за рахунок їх переміщення з осаду.  

 У подальшому молекули доксорубіцину зв’язуються як з біомолекулами 

протеїну, так і з біокон’югатами БСА-AuНЧ, що супроводжується наступною 

зміною протонованої форми молекул доксорубіцину. Судячи з положення 

максимуму смуги на різницевому спектрі λmax≈550 нм, вона відповідає 
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двохкатіонній формі. Крім кон’югатів AuНЧ, внаслідок відштовхування між 

біомолекулами БСА і наночастинками, в розчині також з’являються вільні 

наночастинки золота, оптична густина для яких, в тому числі в діапазоні довжин 

хвиль смуги поглинання молекул доксорубіцину зростає, що і стимулює 

підвищення оптичного поглинання в області смуги молекул доксорубіцину [1],[3]. 

Складна перебудова спектрів оптичного поглинання молекул доксорубіцину в 

розчинах у воді в присутності молекул альбуміну та AuНЧ, породжена зміною 

протонованих форм, утворенням кон’югатів впливає на третинну структуру 

біомолекул БСА, що супроводжується складною перебудовою вмісту 

конформаційних компонент молекул альбуміну. Така перебудова конформаційного 

стану біомолекул БСА в свою чергу впливає на параметри зв’язування при 

гетероасоціації з молекулами доксорубіцину [146–153]. 

 Перебудова гетероасоціації ДР, молекул бичачого сироваткового 

альбуміну та наночастинок золота в розчинах у воді  

У водних розчинах молекул доксорубіцину, БСА, золотих наночастинок 

виникають додаткові механізми гетероасоціації БСА-ДР, обумовлені 

процесами біокон’югації AuНЧ з вказаними молекулами. При цьому взаємодія 

наночастинок з молекулами доксорубіцину приводить до їх агрегації і 

утворення осаду за рахунок пошкодження цитрованої стабілізуючої оболонки 

наночастинок золота. В свою чергу адсорбція на начастинках AuНЧ біомолекул 

протеїну БСА, навпаки, сприяє ізоляції наночастинок, внаслідок чого 

відбувається відновлення колоїдного розчину у воді, при якому концентрація 

AuНЧ стає більш однорідною по всьому об’єму розчину. Всі вказані процеси 

впливають на кінетику біокон’югації і, як наслідок, гетероасоціації молекул і 

тому результати їх комплексоутворення істотно залежать від часу, що пройшов 

після приготування розчинів. Якщо час витримки розчинів значний, то 

параметри гетероасоціації будуть відрізнятися від тих, коли вказані параметри 

визначаються безпосередньо після приготування розчинів. 

На Рис. 4.14 наведено спектри оптичної густини розчинів у воді молекул ДР, 
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БСА та AuНЧ. В цих розчинах концентрації молекул ДР 

(СДР=1,33×10- 4 М=const) і AuНЧ (СAuНЧ=1,25×10-9 М=const) постійні, а 

концентрація макромолекул БСА варіюється так, що СБСА/СДР зростає від 0 до 

1. Спектри оптичного поглинання вимірювалися безпосередньо, через 1 год та 

2 тижні після приготування розчинів у воді. Спектри оптичної густини в 

залежності від часу витримки розчинів у воді молекул ДР, БСА, AuНЧ 

змінюються. У випадку вимірювання величини А безпосередньо після 

приготування розчинів ДР і AuНЧ, величина оптичної густини в області смуги 

λmax=481 нм трохи перевищує значення А=1,85, в той час як величина оптичної 

густини вільними молекулами ДР складає АДР=1,32. 

450 475 500 525 550

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

450 475 500 525 550

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

450 475 500 525 550

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

О
п

ти
ч

н
а 

гу
ст

и
н

а,
 в

.о
.

 а

1

2

8

Довжина хвилі, нм

 б

1

2

8

 в

1

2

3

4

5
6

7

8

 

Рис. 4.14. Спектри оптичної густини водних розчинів ДР-БСА-AuНЧ при постійних 

концентраціях ДР (CДР =1,33×10 -4 М) та AuNPs (СAuNPs =1,25×10-9 М) і змінній 

концентрації БСА CBSA 0 М (1), 0,133 (2), 0,266 (3), 0,398 (4), 0,53 (5), 0,663 (6), 0,928 (7), 1,328 (8) 

×10-4 М  отримані безпосередньо (а), через годину (б) та  через 2 тижні після приготування (в) 

 

Очевидно, що таке значення оптичної густини відповідає сумарній величині 

А=АДР+АAuНЧ, яке має відповідати А=1,92, що випливає з вимірювання 

оптичних густин для окремих розчинів обох компонент. Це дозволяє 

припустити, що за умови вимірювання величини А безпосередньо після 
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приготування розчину з молекул ДР і наночастинок золота відбувається 

часткова втрата стабільності AuНЧ, їх агрегація і випадання в осад. При цьому, 

як видно з форми смуги, відбувається зміна протонованого стану молекул ДР.  

Важливу роль в даних розчинах відіграє додавання макромолекул БСА. 

Вказані біомолекули за величини рН6,8 є негативно зарядженими (рН˃4,7) і 

тому відштовхують стабілізуючий цитратний шар від наночастинок Au. Таке 

відштовхування сприяє стабілізації AuНЧ і, як наслідок переходу в розчин з 

осаду.  Відновлення розчину супроводжується зростанням значення оптичної 

густини, зміщенням максимуму смуги в довгохвильову область та зміною її 

форми. З підвищенням вмісту макромолекул протеїну стабілізуюча роль 

зростає для більшого числа наночастинок і тому оптична густина, внаслідок 

підвищення концентрації AuНЧ в розчинах, збільшується. Не виключено, що в 

процесі відновлення розчину має місце утворення біокон’югатів ДР-AuНЧ, 

БСА-AuНЧ, але за даного значення рН 6,8 їх кількість незначна - тому їх 

присутністю і впливом на спектри можна знехтувати. 

Вимірювання оптичної густини через 1 год після приготування розчинів 

показує, що її величина для системи ДР з AuНЧ зменшується, що є наслідком 

зростання числа агрегованих наночастинок. Смуги для розчинів з різною 

концентрацією макромолекул БСА більш розділені. 

Більш помітним є розділення смуг для розчинів з різним вмістом 

макромолекул БСА, для яких вимірювання оптичної густини через 2 тижні 

після приготування розчинів. Так, для розчину за відсутності БСА оптична 

густина різко зменшується до значення, властивого розчину ДР. Таке падіння А 

свідчить про агрегацію і випадання в осад майже всіх наночастинок золота. 

Видно, що при зростанні вмісту БСА відбувається часткове відновлення 

розчинів за рахунок насичення його AuНЧ, переведеними за сприяння молекул 

БСА з осаду. За самої високої концентрації біомолекул БСА (СБСА=1,33×10-4 М) 

повне відновлення розчину також не відбувається, але воно близьке до того, при 

якому значення А найвище (А=1,92). 

Видно, що безпосередньо, або через 1 год після приготування розчинів 
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оптична густина із зростанням вмісту макромолекул БСА майже не змінюється. 

Як відмічалося, це пов’язано з незначною кількістю агрегованих наночастинок, 

що випали в осад і, як наслідок, з малим ефектом відновлення за рахунок 

відштовхувального впливу макромолекул БСА. 

В більшій мірі ефект відновлення проявляється через 2 тижні, за які майже 

всі AuНЧ випали в осад. З ростом вмісту макромолекул БСА ефект відновлення 

зростає і практично виходить на насичення при СБСА/СДР=1. 

На Рис. 4.15 представлено залежність оптичної густини в положенні 

максимуму смуги поглинання спектра, отриманого одразу, через 1 годину та 

через 2 тижні після приготування розчинів для розчинів у воді молекул ДР, 

БСА, AuНЧ від відношення концентрацій СБСА/СДР. 
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Рис. 4.15. Залежність оптичної густини розчинів у воді молекул ДР 

(CДР =1,33×10 -4 М=const) та AuНЧ (СAuНЧ = 1,25×10- 9 М) і 

макромолекулами БСА від відношення СБСА /CДР, отриманий 

безпосередньо (1), через 1 годину (2) та через 2 тижні (3) після 

приготування. 

 

Таким чином, за високої концентрації золотих наночастинок (СAuНЧ=1,25×10-9 М) 

помітно зростає їх схильність до агрегації, взаємодії з молекулами ДР і БСА, що 

істотно ускладнює вивчення процесів міжмолекулярної гетероасоціації. Для такого 

вивчення було обрано розчини у воді молекул БСА, ДР з низьким вмістом AuНЧ. 
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РОЗДІЛ 5  

МЕХАНІЗМИ МІЖМОЛЕКУЛЯРНОЇ ГЕТЕРОАСОЦІАЦІЇ В 

КОМПЛЕКСАХ ДОКСОРУБІЦИНУ З БИЧАЧИМ СИРОВАТКОВИМ 

АЛЬБУМІНОМ 

 Параметри гетероасоціації молекул ДР, БСА та AuНЧ в розчинах 

у воді  

Додавання до розчинів у воді молекул доксорубіцину і БСА золотих 

наночастинок приводить до складних перетворень в спектрах оптичного 

поглинання поблизу смуги, обумовленої поглинанням молекул доксорубіцину. 

Ці зміни є наслідком створення біокон’югатів, в першу чергу БСА-AuНЧ, 

випаданням в осад наночастинок та їх відновленням в розчині, зміною 

протонованої форми молекул ДР. Вказані явища залежать від значень рН, часу 

витримки розчинів, істотно впливають на гетероасоціацію молекул ДР і БСА.  

На Рис. 5.1 наведено, як приклад, спектри оптичної густини лише для двох, 

третього і шостого із шести розчинів у воді молекул ДР (СДР=1,72×10-4 М (3), 

СДР=1,66×10-4 М (6)) наночастинок золота (СAuНЧ=1,3×10-10 М (3), СAuНЧ=3,1×10-

10 М (6)) та макромолекул БСА із змінним вмістом.  

Видно, що за малого вмісту наночастинок золота (СAuНЧ=1,3×10-10 М) форма 

смуг оптичної густини змінюється, оскільки виникають перегини кривих біля 

λ≈500 нм і λ≈520 нм. Якщо другий перегин обумовлений появою смуги 

плазмонного резонансу, то перший, як можна припустити, пов’язаний зі зміною 

протонування амідної групи NH2. В розчинах з біомолекулами БСА перший 

перегин зміщується в бік коротких довжин хвиль (зі зростанням концентрації 

БСА) як наслідок гетероасоціації між молекулами ДР і БСА. 

За малих концентрацій наночастинок золота, які дають незначний внесок в 

спектр поглинання у всьому діапазоні довжин хвиль, збільшення оптичної 

густини в межах смуги поглинання при зростанні концентрації БСА не 

спостерігається. Навпаки, має місце зменшення оптичної густини , обумовлене 

процесами гетероасоціації молекул БСА і ДР. Невелика відмінність в поведінці 
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кривих оптичної густини за різного вмісту AuНЧ на перший погляд свідчить 

про незначну роль наночастинок в комплексоутворенні БСА-ДР. 
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Рис. 5.1. Спектри оптичної густини водних розчинів AuNPs (пунктирні лінії) і ДР-БС-

AuНЧ (суцільні лінії), де СДР=1,89×10-4 М, CБСА= 1,172 (2), 0,345 (3), 0,861 (4), 1,21 (5), 

1,72 (6) 10-4 М , CAuНЧ, 3 = 1,3×10 -10 М (а) і  CAuНЧ, 6 = 3,1×10 -10 М (б) (на вставках 

представлено спектри оптичної густини в області довжини хвилі поблизу максимуму 

діапазону ДР, λmax = 481 нм). 

 

Водночас, варто відмітити, що збільшення концентрації AuНЧ в розчині 6 

не лише приводить до підвищення оптичної густини, а також до зсуву 

максимуму смуги в червону область, трансформації форми смуги, в діапазоні 

480-550 нм, підвищення поглинання в інтервалі 600-650 нм, непропорційного 

падіння оптичної густини для розчинів з різним вмістом макромолекул БСА. 

Вказані зміни свідчать про зміну протонованої форми молекул ДР внаслідок 

впливу наночастинок золота, що в свою чергу впливає на процеси 

гетероасоціації. Подібні залежності оптичної густини мають місце для інших 

чотирьох розчинів. 

На Рис. 5.2 наведено залежності оптичної густини в положеннях максимумів 

смуги поглинання молекулами ДР (λmax =481 нм) від відношення концентрацій 

СБСА/СДР для всіх шести розчинів у воді молекул ДР, БСА та AuНЧ.  Видно, що 

додавання до розчину молекул доксорубіцину наночастинок AuНЧ у 

відсутності макромолекул БСА (СБСА/СДР=0) приводить до незначного 
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підвищення значення оптичної густини. Оптична густина зі підвищенням 

концентрації AuНЧ зростає, що є наслідком додаткового поглинання на AuНЧ. 

Водночас, для всіх розчинів зі збільшенням вмісту макромолекул БСА оптична 

густина зменшується, що є наслідком формування гетероасоціатів БСА-ДР. 

Разом з тим, величина падіння, вихід на насичення оптичної густини для 

розчинів із зменшенням вмісту молекул ДР та збільшенні концентрації AuНЧ 

від першого до шостого розчинів відрізняється. Це свідчить, що в залежності 

від співвідношення концентрацій СДР і СAuНЧ в розчинах вплив AuНЧ на 

гетероасоціацію змінюється. 
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Рис. 5.2. Залежності оптичної густини розчинів у воді молекул доксорубіцину СДР 1,77 

(1), 1,75 (2), 1,72 (3), 1,7 (4), 1,68 (5), 1,66 (6) 10-4 М, AuНЧ з концентраціями СAuНЧ 0 (1), 

0,66 (2), 1,3 (3), 1,92 (4), 2,5 (5), 3,1 (6) 10-10 М та відповідними концентраціями 

макромолекул БСА від відношення концентрацій СБСА/СДР. 

 

При додаванні до розчину біомолекул БСА у відсутності та присутності 

AuНЧ оптична густина падає з виходом на насичення в інтервалі від 0,46 до 0,91 

для відношення СБСА/СДР. При цьому величини оптичної густини властиві її 

залежності від СБСА/СДР для розчинів в присутності AuНЧ перевищують 

аналогічні значення для розчинів у відсутності золотих наночастинок у всьому 

інтервалі приросту вмісту СБСА. 
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Зменшення величини оптичної густини в розчинах у воді при λ=481 нм при 

збільшенні концентрації СБСА, що спостерігається для обох видів розчину у 

відсутності та присутності AuНЧ вказує на зменшення гетероасоціатів БСА-ДР. 

Водночас, за наявності в розчинах AuНЧ число вільних молекул ДР 

залишається вищим, що може бути наслідком утворення біокон’югатів AuНЧ-

БСА і відповідно погіршення умов утворення комплексів БСА-ДР. 

Для визначення значень оптичної густини, обумовленої комплексами БСА-

ДР і в подальшому визначення концентрації комплексів [D2B] та констант 

стійкості КС для кожного з розчинів було розглянуто залежність оптичної 

густини А в положенні максимуму смуги поглинання молекулами ДР 

(λmax =481 нм) від оберненої залежності концентрації 1/СБСА. На Рис. 5.3 

наведено залежності оптичної густини для кожного із шести розчинів у воді в 

залежності від оберненої концентрації 1/СБСА.  
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Рис. 5.3. Залежності оптичної густини розчинів у воді молекул ДР з концентраціями 

СДР 1,77 (1), 1,75 (2), 1,72 (3), 1,7 (4), 1,68 (5), 1,66 (6)×10-4 М, AuНЧ з концентраціями 

СAuНЧ 0 (1), 0,66 (2), 1,3 (3), 1,92 (4), 2,5 (5), 3,1 (6)×10-10 М та відповідними 

концентраціями макромолекул БСА від оберненого відношення 1/СБСА. 

 

Значення оптичної густини комплексів змінюється для кожного із шести 

розчинів. Так, для першого розчину, в якому AuНЧ відсутні, АК1=1,79. У 

випадку другого розчину (СAuНЧ=0,66×10-10 М) АК2=1,81. Для третього розчину 
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(СAuНЧ=1,3×10-10 М) АК3=1,81. 

У випадку четвертого розчину (СAuНЧ=1,92×10-10 М) АК4=1,82. Для п’ятого 

розчину (СAuНЧ=2,53×10-10 М) АК5=1,86. У випадку шостого розчину 

(СAuНЧ=3,1×10-10 М) АК6=1,84. 

За відомих значень АК, які отримані при виконанні умови 1/СБСА→0 

(СБСА→∞) можна припустити, що всі вільні молекули ДР будуть зв’язані в 

комплексах. Враховуючи, що для кожного з розчинів концентрація молекул ДР 

різна, величини εК для всіх розчинів відрізняються. 

Так, для першого розчину εК1=АК1/СДР==10112 см-1М-1, εК1=9227 см-1М-1, для 

другого εК2=9976 см-1М-1, третього - εК3=9587 см-1М-1, четвертого - εК1=9794 см-1М-1, 

п’ятого - εК5=10018 см- 1М-1, шостого εК1=10265 см-1М-1. 

Із залежностей оптичної густини від 1/СБСА видно, що значення оптичної 

густини комплексів АК для розчинів у відсутності та присутності AuНЧ 

відрізняється. Так, для розчинів у воді молекул ДР і БСА пряма залежності А 

(1/СБСА) на осі оптичної густини при СБСА→0 відтинає значення оптичної 

густини комплексів АК,БСА-ДР=АК1=1,79. При цьому молекулярний коефіцієнт 

поглинання гетероасоціатів складає εК,БСА-ДР=εК1=АК,БСА-ДР/[D0]=9227 см-1М-1. 

Величина оптичної густини комплексів в розчинах у воді із золотими 

наночастинками АК,БСА-ДР-AuНЧ=АК2=1,82. Значення молекулярного коефіцієнта 

поглинання для цих комплексів εК,БСА-ДР-AuНЧ =εК2=АК2,БСА-ДР-AuНЧ/[D0]=9476 см-

1М-1. Видно, що εК2˃εК2. Можна припустити, що таке підвищення εК з одного 

боку обумовлено незначним внеском в поглинання самих наночастинок, а в 

більшій мірі – формуванням більш складних гетероасоціатів AuНЧ-БСА-ДР. 

На Рис. 5.4 представлено спектри оптичної густини розчинів у воді молекул 

ДР і БСА, виготовлених у відповідності до методу ізомолярних серій. Видно, 

що в спектрах розчинів у воді ДР з визначеними концентраціями СДР та після їх 

титрування розчинами макромолекул БСА  форма смуг і положення максимуму 

зберігаються. Водночас, величина оптичної густини в області смуги молекул 

ДР зменшується при зростанні вмісту макромолекул БСА. Після додавання до 

кожного з розчинів 20 мкл вихідного колоїдного розчину наночастинок золота 
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з концентрацією 5 нМ, були повторно проведені виміри спектрів оптичної 

густини для розчинів ДР з AuНЧ та розчинів ДР-БСА, що відповідають методу 

ізомолярних серій, в присутності AuНЧ, Рис. 5.5. 
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Рис. 5.4. Спектри оптичної густини, отримані безпосередньо після приготування, 

розчинів у воді молекул ДР (а) і ДР-БСА, для яких відношення концентрацій 

СДР/(СДР+СБСА) змінюється від 0,1 до 1 таким чином, що СБСА/СДР=9:1 (1), 8:2 (2), 7:3 (3), 

6:4 (4), 5:5 (3), 4:6 (5), 3:6 (6), 3:7 (7). 2:8 (8), 1:9 (9) (б). 
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Рис. 5.5. Спектри оптичної густини розчинів у воді ДР (а) та молекул ДР з БСА 

в присутності AuНЧ, для яких відношення концентрацій СДР/С(ДР+СБСА) 

змінюється від 0,1 до 1 таким чином, що СБСА/СДР=9:1 (1), 8:2 (2), 7:3 (3), 6:4 

(4), 5:5 (3), 4:6 (5), 3:6 (6), 3:7 (7). 2:8 (8), 1:9 (9) (б) (СAuНЧ=0,658×10-10 М). 
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В подальшому спектри розчинів були використані для визначення числа 

місць приєднання n, як наслідок, молекулярної структури комплексів молекул 

БСА-ДР в присутності заданого вмісту AuНЧ. Варто відмітити, що додавання 

до цих розчинів AuНЧ форма і положення смуг поглинання при λmax=481 нм 

зберігається, але спостерігається зміна величини оптичної густини. ця 

відмінність в порівнянні з розчинами за відсутності AuНЧ залежить від вмісту 

ДР. Вона є визначальною для отримання значення n. 

На Рис. 5.6 наведено, як приклад, спектри оптичної густини розчинів 

ізомолярних серій у воді молекул ДР, БСА, з AuНЧ двох концентрацій. 

 

Рис. 5.6. Спектри оптичної густини для розчинів у воді молекул ДР, БСА 

(пунктирні лінії) молекул ДР, БСА і наночастинок золота AuНЧ (суцільні 

лінії) ізомолярної серії при СAuНЧ=1,3×10-10 М (а) і СAuНЧ=3,1×10-10 М (б) 

(пунктирні лінії внизу відповідають спектрам оптичної густини AuНЧ). 

 

В методі ізомолярних серій число молекул різного в комплексі 

визначається із залежності різниці оптичних густини в положенні максимуму 

для розчину ДР А0 та оптичної густини ДР з БСА А від відношення 

концентрацій СДР/С(ДР+СБСА). Вказану залежність було побудовано для 

розчинів за відстутності і в присутності AuНЧ. А0-А для обох типів розчинів 

можна позначити як A0,ДР–AДР-БСА у відстутності наночастинок, A0,ДР-AuНЧ-

AДР-БСА-AuНЧ. Вказані залежності різниці оптичних густин А0-А від 

відношення концентрацій СДР/(СДР+СБСА) для різної концентрації AuНЧ в 

розчинах представлена на Рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Залежності різниці оптичних густин  розчинів у воді молекул ДР, 

БСА і AuНЧ при концентраціях СAuНЧ 0 (1), 0,66 (2), 1,3 (3), 1,92 (4), 2,53 (5), 

3,1 (6)×10- 10 М від відношення концентрацій молекул ДР, БСА. 

 

Величини А0 відповідають оптичним густинам в положенні λmax=481 нм для 

всіх спектрів розчинів у воді ізомолярної серії молекул ДР і БСА, а величини А 

представляють аналогічні значення, але для розчинів ДР, БСА, AuНЧ.  

Поведінка всіх кривих ізомолярної серії подібна і характеризуються 

наявністю максимуму в положенні СДР/(СДР+СБСА)≈0,7 для всіх розчинів. Це 

значення близьке до співвідношення концентрацій СДР:СБСА=2:1, що вказує на 

число місць зв’язування n=2. Таким чином, присутність AuНЧ не впливає на 

кількість молекул ДР, що можуть зв’язуватися з однією макромолекулою БСА 

і залишається таким же як для розчинів молекул БСА і ДР. Разом з тим, 

підвищення в розчинах у воді концентрації AuНЧ призводить до падіння 

різниці оптичних густин А0-А з переходом до їх негативних значень для 

більшості розчинів. 

Зміна характеристик поглинання вказує на складні процеси гетероасоціації 

БСА-ДР, обумовлені в тому числі впливом AuНЧ на стан молекул ДР. 

Додавання до розчинів молекул ДР AuНЧ призводить до зростання оптичної 

густини, але воно менше, ніж суперпозиція значень оптичної густини 
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АДР+АAuНЧ. Більше того, відмінність між значеннями оптичної густини розчинів 

молекул ДР і AuНЧ і АДР+АAuНЧ зростає прямопропорційно концентрації 

молекул ДР (Рис. 5.8). 

Не виключено, що з підвищенням в розчинах вмісту молекул ДР не лише 

приводить до зміни їх гетероасоціації з макромолекулами БСА, а також сприяє 

агрегації та осаду деякої частини AuНЧ, що також супроводжується падінням 

оптичної густини. 
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Рис. 5.8. Спектри оптичної густини розчинів у воді AuНЧ з концентрацією 

СAuНЧ=1,3×10-10 М=const (1), ДР з концентраціями СДР 0,4 (2), 0,8 (5), 1,6×10-4 

М (8) – червоні криві, ДР і наночастинок AuНЧ з вказаними концентраціями 

СДР і СAuНЧ (3,6,9 відповідно) – зелені криві та суми оптичних густин 

АДР+АAuНЧ при тих же концентраціях (4,7,10 відповідно – сині криві). (На 

вставках наведено область спектрів поблизу λmax=481 нм). 

 

Скориставшись значеннями оптичної густин А для всіх розчинів при 

СБСА/СДР=0,46, після якого має місце вихід величини А на насичення, можна 

розрахувати концентрацію комплексів [D2B] та інших параметрів зв’язування 

гетероасоціатів, включаючи константу стійкості КС за відомого значення n=2 

для всіх розглянутих розчинів при зміні концентрації AuНЧ. 
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 Видно, що вигляд розглянутих залежностей зберігається для розчинів як 

за відсутності, так і в присутності AuНЧ. Вони характеризуються присутністю 

максимуму при СДР/С(ДР+СБСА)=0,66, що вказує на під’єднання до кожної 

макромолекули БСА двох молекул ДР. Присутність золотих наночастинок при 

їх низькій концентрації, як видно з Рис. 5.7, не впливає на будову комплексів, 

оскільки параметр n=2 зберігається. Можна припустити, що молекули ДР 

розміщуються в макромолекулі БСА поблизу залишків триптофану Trp-134 і 

Trp-212. Водночас, присутність в розчинах наночастинок може 

супроводжуватися утворенням біокон’югатів AuНЧ-ДР і AuНЧ-БСА, що 

впливає на умови формування гетероасоціатів БСА-ДР і, як наслідок, на 

значення рівноважних констант зв’язування в результаті зміни вмісту в 

розчинах вільних молекул ДР і БСА. Ці твердження підтверджуються 

зменшенням різниці А0-А для розчинів ДР-БСА з наночастинками, по 

відношенню до аналогічних розчинів без AuНЧ. Для розрахунку константи 

стійкості, КС комплексів можна скористатися величиною оптичної густини А 

розчину, для якого співвідношення концентрацій СБСА/СДР відповідає значенню 

оптичної густини після насичення (Рис. 5.2). Така конфігурація відповідає 

рівноважному стану в розчині молекул БСА, ДР і їх комплексів ДР-БСА. 

Розрахунок константи стійкості отримано за допомогою згаданої раніше 

системи рівнянь для значення СБСА/СДР=0,46, при врахуванні числа місць 

зв’язування n=2 та зміни концентрацій компонент після додавання AuНЧ. 

Скориставшись означенням рівноважної константи стійкості КС, її значення 

можна виразити через значення концентрації комплексів [D2B], а також відомі 

з експерименту концентрацію ДР [D0] та обрану в стані рівноваги концентрацію 

макромолекул БСА [B0] таким чином: 

К =
[𝐷2𝐵]

[𝐷]2[𝐵]
=

[𝐷2𝐵]

([𝐷0] − 2[𝐷2𝐵])2([𝐵0] − [𝐷2𝐵])
 

Видно, що для визначення рівноважної константи стійкості необхідно 

визначити одну невідому величину, якою являється рівноважна концентрація 

гетероасоціатів між молекулами ДР і БСА [D2B] як за відсутності (КС), так і в 
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присутності (КС, AuНЧ) в розчинах наночастинок золота. Для знаходження даної 

величини можна скористатися значенням оптичної густини А в максимумі 

смуги поглинання в спектрах розчинів у воді молекул доксорубіцину. Для 

кожного з розчинів справджується наступна рівність: 

А = А𝑓 + 𝐴𝑘 

Де Af, Ak – оптичні густини вільних і зв’язаних в комплексах молекул DOX, 

відповідно. При довжині кювети, що використовувалась для 

спектрофотометричних вимірювань l=1 см, даний вираз може бути 

представлений в наступному вигляді: 

А = 𝜀0[𝐷] + 2𝜀𝐾[𝐷2𝐵], 

де ε0 і εК – коефіцієнти молярної екстинкції для вільних і зв'язаних в комплекси 

молекул доксорубіцину. 

Враховуючи закон збереження діючих мас для кожного з розчинів, вираз 

для оптичної густини А можна записати: 

А = 𝜀0([𝐷0] − 2[𝐷2𝐵]) + 2𝜀𝐾[𝐷2𝐵], 

або 

А = ε0[D0] + 2(εK − ε0)[D2B] = A0 + 2(εK − ε0)
AK

εR
, 

де ε0=A0/[D0], εK=AK/[D2B]. 

 Якщо скористатися отриманими раніше величинами АК1, АК2, εК1, εК2 

длярозчинів молекул ДР і БСА за відсутності AuНЧ та їх присутності, 

відповідно, то для розчину СБСА/СДР =0,46 за відомі величини ε0=9932 см-1М-1 

можна розрахувати значення [D2B] для вказаних двох типів розчинів. В свою 

чергу, скориставшись цим значенням [D2B] можна визначити [D], [B] та 

константу стійкості КС для розчинів ДР з БСА за відсутності і в присутності 

наночастинок золота. Значення констант КС та параметри, необхідні для їх 

визначення наведені в Таблиці 5.1. 

Для обох типів розчинів ДР+БСА і ДР+БСА+ AuНЧ величини [D0], [B0], [D], 

[B], A, AK змінюються мало, що обумовлено з одного боку низькою 
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концентрацією наночастинок золота в розчині, а з іншого – вимірюванням 

спектрів поглинання безпосередньо після приготування зразків. Водночас, 

помітними є зміни значень [D2B] і КС. Так, в розчинах в присутності 

наночастинок концентрація комплексів зростає майже в 7 разів, а константа 

стійкості КС обумовлена значним впливом AuНЧ на формування 

гетероасоціатів БСА-ДР. 

Таблиця 5.1 

Параметри розчинів у воді молекул ДР, БСА, AuНЧ 

CAuNPs , 10-10 М εК, M-1 см-1 [D], 10-4 М [B], 10-4 М [D2B],10-6 М K, 106 М-1 

0 9227 1,72 0,78 0,11 4,74 

0,66 9476 1,76 0,8 7,4 2,96 

1,3 9589 1,82 0,83 3,26 1,18 

2 9794 1,87 0,85 - - 

2,5 10018 1,95 0,89 - - 

3,1 10265 2,01 0,93 - - 

3,7 10466 2,09 0,97 - - 

 

В першу чергу, причиною таких змін є адсорбція макромолекул БСА на 

наночастинках золота. Водночас, велике абсолютне значення КС зберігається 

високим. Таким чином, в розчинах з AuНЧ реалізується кілька механізмів 

формування комплексів БСА-ДР. Один з них обумовлений безпосереднім 

зв’язуванням молекул БСА і ДР, а другий реалізується як зв’язування молекул 

ДР з макромолекулами протеїну, адсорбованими на наночастинках. Видно, що 

зменшення стійкості останніх комплексів супроводжується зростанням 

концентрації вільних молекул [2]. 

Варто відмітити, що лише для перших трьох розчинів з меншими 

концентраціями наночастинок СAuНЧ вдалося отримати додатні значення 

константи стійкості КС. Для розчинів з більш високим вмістом AuНЧ [D2B] і КС 

не мають фізичного змісту. Видно, що з підвищенням концентрації СAuНЧ для 

перших трьох розчинів величина КС падає, отже стійкість гетероасоціатів 
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зменшується. Можна припустити, що золоті AuНЧ перешкоджають утворенню 

комплексів БСА-ДР внаслідок взаємодії цих молекул з AuНЧ золота. Із 

зростанням вмісту наночастинок результат цієї взаємодії робить неможливим 

утворення вказаних гетероасоціатів [3]. 

 Конформаційна перебудова в гетероасоціатах молекул 

доксорубіцину і бичачого сироваткового альбуміну 

Формування гетероасоціатів БСА-ДР має супроводжуватися перебудовою 

конформаційний станів обох молекул, особливо макромолекул БСА за рахунок 

змін вторинної та третинної структур молекули протеїну. Вказані зміни 

проявляються на поведінці коливних спектрів КРС та ІЧ-поглинання, що може 

вказувати на механізми міжмолекулярної взаємодії. 

На Рис. 5.9 представлено квантово-хімічні розрахунки спектрів ІЧ-

поглинання та КРС молекулами доксорубіцину. 
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Рис. 5.9. Спектри ІЧ-поглинання (а) та КРС (б) молекули доксорубіцину 

розраховані методом квантової хімії Хартрі-Фока. 

 



116 

 

На Рис. 5.10 представлено експериментально одержаний спектр ІЧ-

поглинання розчину у воді молекул антибіотика доксорубіцину. 

 

Рис. 5.10. Експериментальний спектр ІЧ-поглинання розчину у воді молекул ДР 

 

 При додаванні до розчинів у воді молекул ДР макромолекул БСА при 

збереженні в спектрах КРС положень коливних смуг зі збільшенням вмісту 

молекул протеїну відбувається їх розмиття, обумовлене міжмолекулярною 

взаємодією, Рис. 5.11. 
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Рис. 5.11. SERS спектри плівок розчинів у воді на підкладинках із золотих наночастинок 

при концентраціях молекул ДР СДР=1,77×10-4=const та макромолекул БСА СБСА 0 (1), 

0,177 (2), 0,53 (3), 0,707 (4), 1,24 (5), 1,77 (6)×10- 4 М (λзб=488 нм). 
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 Спектри КРС та ІЧ-пропускання вказують на появу сукупності смуг 

коливних мод, обумовлених деформаційними та валентними коливаннями 

окремих функціональних груп δ (СН2), δ (СН3), ν (С=С), ν (С=О), ν (СН), ν (СН2), 

ν (СН3), а також окремих кілець та цукрового залишку. 

В спектрі КРС одними з найбільш інтенсивних є смуги біля 1220 і 1255 см-1, 

що відповідають ν(С-О)+ ν(С-О-Н), ν(С=Н). Інша смуга біля 1464 см-1 відповідає 

(С=С)+ ν(С-С)+ ν(С=О…Н). Смуга поблизу 1642 см-1 зв’язана з валентними 

коливаннями ν(С=О…Н). 

На Рис. 5.12 представлено спектри ІЧ-відбивання для плівкових зразків 

утворених з розчинів у воді молекул ДР з постійним вмістом ДР та різним 

вмістом БСА. 
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Рис. 5.12. Спектри ІЧ-поглинання для плівок розчинів у воді молекул ДР з 

концентрацією СДР=1,77×10-4 М=const та макромолекул БСА з концентраціями 

СБСА 0 (1), 0,177 (2), 0,53 (3), 0,707 (4), 1,24 (5), 1,77 (6)×10- 4 М. 

 

Видно, що з додаванням до розчину макромолекул БСА відбувається 

перебудова спектрів ІЧ-поглинання у діапазоні частот 1500-1800 см-1 в 

порівнянні з положеннями смуг поглинання БСА, відомими з літературних 

джерел. 

 Зі збільшенням концентрації макромолекул БСА в цій області 

спостерігається зсув максимумів та перерозподіл інтенсивностей піків. Так, при 
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найменшій концентрації білка в розчині чітко виявляються характеристичні 

смуги, які можна аналізувати та інтерпретувати, як конформаційні 

перетворення пов’язані з міжмолекулярними взаємодіями з молекулами ДР. 

При подальшому зростанні концентрації смуги різко розширюються і, при 

найбільшій концентрації БСА, стають практично непомітними. Такий ефект, 

імовірно, пояснюється міжмолекулярною взаємодією самих молекул БСА, яка 

ускладнює розділення окремих вкладів характеристичних смуг. Для подолання 

даної проблеми та більш детального аналізу конформаційної перебудови 

макромолекул БСА при взаємодії з ДР, було проведено розклад отриманих 

спектрів в діапазоні поглинання аміду І - 1500-1800 см-1 молекули БСА, яка 

описується шістьма основними конформаційними станами. (Рис. 5.13). 
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Рис. 5.13. Спектри ІЧ плівок розчинів у воді молекул ДР з БСА різної концентрації 

(концентрації у вихідних розчинах: ДР – 17,7, БСА 1,82  (а), 3,48  (б), 5,3 (в), 7,12 (г), 

12,42 (д), 17,7 (10-5 М) (е)  (чорна лінія – експериментальні дані, зелені лінії – криві 

розкладу Гауса, червона крива – сума кривих розкладу Гауса) 
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 У даному наближенні, інтегральна інтенсивність піків Гауса відповідає 

відсотковому вмісту молекул певного типу вторинної структури в зразках. В 

Таблиці 5.2 наведено відсоткові внески в спектри ІЧ чистого БСА з літератури 

та ДР з різним вмістом БСА від коливань різних типів вторинної структури 

аміду І БСА, ароматичних кілець та аміногрупи δN-H молекули ДР.  

Таблиця 5.2 

Зміна вмісту конформаційних складових макромолекул БСА в 

гетероасоціатах БСА-ДР при концентраціях СДР=17,7×10-5 М, БСА 1,82 (1), 

3,48 (2), 5,3 (3), 7,12 (4), 12,42 (5), 17,7 (6) (×10-5 М) 

Відсотковий 

вміст  

Тип  

структури 

БСА,  

% 

[154] 

ДР-

БСА1, 

% 

ДР-

БСА2, 

% 

ДР 

БСА3, 

% 

ДР-

БСА4, 

% 

ДР-

БСА5, 

% 

ДР-

БСА6, 

% 

С=С аром. 

кілець  25,0 11,5 0,8 1,1 1,8 6,0 

β лист 16 16,6 16,1 7,4 15,3 12,9 - 

Випадкові 

витки 6 - - - - - - 

α спіраль 63 40,6 32,6 54,9 33,8 20,3 24,4 

поворот 12 - - 1,8 4,8 3,6 12,4 

β антипарал. 3 6,0 19,1 29,3 33,9 37,6 19,8 

δN-H  11,8 20,7 5,9 11,1 23,8 37,4 

 

Можна помітити, що в усіх спектрах зразків ДР-БСА з’являється вклад в 

області 1578-1600 см-1, який відсутній в спектрі БСА, згідно літературним 

даним. Смуги в цьому діапазоні відповідають коливанням кілець молекули ДР. 

Окрім цього, після додавання до БСА доксорубіцину спостерігається поява 

смуг низької інтенсивності в області 1700-1730 см-1, що відповідає 

деформаційному типу коливання групи δN-H, при чому частота максимуму 

даного коливання зростає зі зростанням концентрації БСА в зразку.  

Бачимо, що внесок конформації випадкових витків в спектр аміду І з ДР 

практично нівелюється. Між тим, вклад коливань С=С зв’язків системи кілець 

молекули ДР стрімко падає зі збільшенням концентрації БСА, однак після 

значення СБСА=5,3×10-5 М тенденція змінюється в протилежний бік. Аналогічна 
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ситуація складається для смуги δN-H доксорубіцину, але з відмінністю у 

значеннях інтегральної інтенсивності: якщо коливання С=С відновлюються 

приблизно на 24% від початкового значення, то інтенсивність коливання 

аміногрупи δN-H, після падіння вдвічі, підсилюється більше ніж втричі від 

початкового значення, при найменшій концентрації БСА. Також при даному 

співвідношенні концентрацій СБСА/СДР спостерігається локальний максимум 

інтегральної інтенсивності коливання α-спіралі аміду І макромолекули БСА, а 

вміст конформації повороту альбуміну досягає мінімуму 1,8% та повертається 

до початкового значення для СДР/СБСА=1. Внесок β-антипаралельної 

конформації БСА зростає зі зростанням вмісту БСА і починає падати при 

однаковій концентрації молекул ДР і БСА у вихідному розчині.  

 Складні спектральні перетворення спостерігаються при додаванні до 

розчинів у воді молекул ДР і ДР-БСА наночастинок золота, Рис. 5.14.  

1050 1200 1350 1500 1650 2500 3000 3500

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

К
о
еф

іц
іє

н
т 

п
о
гл

и
н

ан
н

я
, 
в
.о

д
.

Хвильове число, см-1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 

Рис. 5.14. Спектри ІЧ-відбивання для плівок молекул ДР з концентрацією 

СДР=1,33×10- 4 М=const (1), молекул ДР і AuНЧ з концентрацією СAuНЧ=0,125×10-

9 М=const (2), молекул ДР, AuНЧ та макромолекул БСА з концентраціями СБСА 

0,133 (3), 0,266 (4), 0,398 (5). 0,53 (5), 0,663 (7), 0,928 (8), 1,33×10-4 М (9). 

 

Що стосується спектрів ДР та ДР з AuНЧ (Рис. 5.14 (1) і (2) відповідно) 

окремі пари смуг в спектрі ДР біля 1400 см-1 та 1600 см-1 зливаються після 

додавання AuНЧ. А також спостерігається зміщення максимуму широкої смуги 

біля 3300 см-1, що відповідає коливанням зв’язків О-Н, в сторону менших 
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хвильових чисел. 

Якщо ж розглядати потрійну систему ДР-БСА-AuНЧ, то з Рис. 5.14 (3-9) 

видно, що в присутності наноструктур в плівкових зразках з ДР і БСА 

практично для всіх концентрацій БСА положення піків та їх відносна 

інтенсивність залишаються сталими, тобто конформаційний стан потрійної 

системи встановлюється в певному постійному положенні і фактично не 

залежить від вмісту БСА. Тим не менш, положення та відносна інтенсивність 

максимумів в області від 1600-1800 см-1 в спектрах ДР з БСА за відсутності і в 

присутності AuНЧ суттєво відрізняються, що добре помітно при порівнянні 

спектрів зразків з різними конфігураціями складових. 

Саме тому, в даному випадку, нас більше цікавить не залежність 

конформаційних характеристик системи від концентраціїї БСА, а те, які саме 

зміни в конформаційному стані системи ДР-БСА відбуваються при додаванні 

AuНЧ. Для відповіді на це питання, було проведено розклад на піки Гаусса 

спектру плівкого зразка потрійної системи ДР-БСА-AuНЧ з найменшою 

концентрацією БСА в області навколо аміду І, в якому смуги розділені 

найчіткіше. Результат представлено на Рис. 5.15. 
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Рис. 5.15. Спектри ІЧ плівок в області аміду І ДР з БСА після додавання до 

розчину AuНЧ , СAuНЧ=0,125×10-9 М  (СБСА/СДР=0,1) 

 

За результатами розрахунків було знайдено інтегральні інтенсивності піків 

Гаусса, що відповідають відсотковим внескам від коливних станів. При 

збереженні співвідношення СБСА/СДР=0,1 значення залишаються приблизно 
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однаковими для зразків за відсутності та в присутності AuНЧ для всіх коливних 

спектрів, окрім вмісту β антипаралельної конформації, який суттєво зростає 

після додавання AuНЧ, від 6% до 22,5 %, та вмісту δN-H коливання, що спадає 

від 11,8% до 0,6%. Для коливання С=С аром. кілець – 16%, β листи – 12%, 

випадкові витки – 0%, α спіраль – 48,9 %, поворот – 0%. 

Особливо помітними є відмінності характеристик коливних смуг в областях 

аміду І (1653-1656), аміду ІІ (1542-1545), аміду ІІІ (біля 1250  см-1 та 1300 см-1), 

проілюстровані на Рис. 5.16. 

 

Рис. 5.16. Спектри ІЧ зразків ДР (а), ДР з БСА (б), ДР з AuНЧ (в) та ДР з БСА у 

присутності AuНЧ (г) в області 950-1750 см-1 (чорна лінія – експериментальні 

дані, зелені – криві Гауса, червона крива – сума кривих Гауса). 

 

При збереженні кількості складових максимумів відбувається суттєвий 

перерозподіл інтенсивності та ширини більшості Гауссових кривих, що 

відповідають коливним смугам в спектрах. Видно, що додавання до розчинів 
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AuНЧ призводить до змін відносної інтенсивності, зміщення коливних смуг, що 

відрізняється від подібних змін в розчинах молекул ДР і БСА. 

Така поведінка спектрів ІЧ-відбивання від плівок свідчить, що золоті 

наночастинки впливають на процеси гетероасоціації БСА-ДР, в першу чергу, за 

рахунок зміни конформаційних станів молекул ДР і БСА. Вказана перебудова 

спектрів в області амідних зв’язків свідчить про конформаційні перетворення 

та зміну третинної структури макромолекул БСА. 

  Перенесення енергії збудження в гетероасоціатах молекул ДР з 

бичачим сироватковим альбуміном. 

У випадку формування гетероасоціатів за участі молекул ДР і БСА при 

виконанні певних умов їх взаємного розміщення має місце передача енергії 

збудження від донорної до акцепторної молекули. Така передача енергії 

супроводжується гасінням фотолюмінесценції (ФЛ) донорної молекули, що 

також спостерігається для розчинів у воді молекул ДР і БСА. На Рис. 5.17 

показано гасіння ФЛ для молекул ДР у водному розчині макромолекулам БСА. 
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Рис. 5.17. Спектри ФЛ розчинів у воді молекул ДР з концентрацією 

СДР=0,885×10- 4 М=const (1) та макромолекул БСА з концентраціями СБСА 0,885 (2), 

1,77 (3), 2,65 (4), 3,54 (5), 4,43 (6), 6,2 (7) та 8,85×10-5 М (8) (на вставці показано 

спектри ФЛ поблизу максимуму смуги λmax≈600 нм). 
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Відомо, що гасіння ФЛ, як безвипромінювальне перенесення енергії, у 

відповідності до теорії Фьостера, залежить від ступеня перекривання спектрів 

випромінювання донора (молекул ДР) і абсорбції акцепторів (молекул BSA і 

золотих наночастинок), відносної орієнтації диполів переходу і відстані між 

донором і акцептором [155].  

Докінг-моделювання макромолекули БСА вказує на певний розподіл 

гідрофобних та інших залишків амінокислот, який випливає з вторинної та 

третинної структур молекули протеїну та визначає локалізацію в межах 

макромолекули БСА молекули ДР при утворенні гетероасоціатів. 

На Рис. 5.18 представлено згаданий розподіл залишків амінокислот та 

розміщення молекули ДР в межах макромолекули БСА. 

 

Рис. 5.18. Розподіл гідрофобних (червоний колір), полярних незалежних 

(зелений колір) і заряджених (синій колір) залишків амінокислот в 

біомолекулі протеїну БСА (а) та локалізація молекули ДР (жовтий колір) 

поблизу залишків амінокислот триптофану Trp212 та Trp134 (червоний 

колір) (б). 

 

Видно, що молекула доксорубіцину в межах макромолекули БСА 

розміщується поблизу залишків амінокислот триптофану, які на відміну від 

багатьох інших залишків амінокислот є флуоресцентними хромофорами. 

          

                                     а                                                                             б   
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Молекула ДР розміщується на відстанях r1=1,46 нм r2=2 нм від залишків 

амінокислот Trp212 та Trp134, відповідно. 

При цьому молекули ДР локалізуються серед полярних заряджених 

залишків амінокислот. Це сусідство залишків амінокислот навколо молекули 

доксорубіцину в біомолекулі альбуміну показано на Рис. 5.19. 

В біомолекулі БСА в найближчому оточенні молекули ДР знаходяться 

залишки амінокислот GLU186, LEU189, THR190, ALA193, GLU424, LYS431, 

SER428, ILE522, ILE455, ARG458, TYR451, LEU454. Взаємодія між 

молекулами може бути визначена величиною енергії зв’язку, яка, як випливає з 

doking-моделювання, і складає -3,5×104Дж/Моль. 

 

Рис. 5.19. Найближче оточення молекули ДР із залишків амінокислот 

макромолекул БСА. 

 

 Близьке розміщення молекул ДР до залишків амінокислот триптофану, як 

флуоресцентних хромофорів, створює умови для перенесення енергії 

збудження цих залишків, як донорних складових, до молекули ДР як 

акцепторної складової у випадку утворення міжмолекулярного гетероасоціату 

БСА-ДР. Такий процес міграції енергії має супроводжуватися гасінням ФЛ 

макромолекули БСА. 

На Рис. 5.20 показано спектри флуоресценції збудження та емісії розчинів у 
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воді макромолекул БСА з постійною концентрацією СБСА та молекул ДР при 

зміні їх концентрацій СДР за різних температур. 
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Рис. 5.20. Спектри флуоресценції збудження (а, в, д) та емісії флуоресценції 

(б, г, е) для розчинів у воді макромолекул БСА з концентрацією СБСА=10-4 

М=const (1) і молекул ДР з концентраціями СДР=1 (1), 2 (2), 5 (3), 6 (4), 8 (5), 

10 (6) ×10-5 М  за температури Т=293 К (а, б), 303 К (в, г), 313 К (д, е), λem=345 

нм, λex=280 нм  (криві з СДР=0,1×10-5  М, 0,5×10-5  М, 3×10-5  М не наведено). 

 

В спектрах емісії ФЛ як для розчину лише макромолекул БСА, так і для 

розчинів з ДР смуги достатньо широкі і положення максимуму при різних 

температурах збігається λmax≈345 нм. В спектрах флуоресценції збудження, 

отриманих в положенні λmax≈345 нм емісії ФЛ основний максимум смуги 

знаходиться біля 280 нм. При додаванні до розчину БСА з молекулами ДР 

інтенсивність піка падає, а положення його максимуму зміщується в червону 

область. Відомо, що поглинання в смузі з максимумом біля 280 нм, яке 

відповідає макромолекулам протеїну пов’язане з поглинанням залишками 

амінокислот триптофану. Зміщення піка поглинання, як можна припустити, є 

наслідком комплексоутворення БСА-ДР. 

Видно, що з підвищеним концентрації молекул ДР має місце гасіння ФЛ, 
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швидкість якого змінюється з температурою. Таке гасіння ФЛ є наслідком 

перенесення енергії збудження макромолекули БСА (залишків амінокислот 

триптофану) до молекул ДР. 

У відповідності до теорії Фьорстера безвипромінювальне резонансне 

перенесення  енергії залежить від відстані між молекулами донора і акцептора r та 

відстані R0, за якої ступінь перенесень енергії між ними Е складає 50%. В теорії 

безвипромінювального резонансного перенесення енергії її ступінь Е записується 

наступним чином: 

𝐸 = 1 −
𝐹

𝐹0
=

𝑅0
6

𝑅0
6 + 𝑟6

, 

де F0, F – інтенсивності флуоресценції в максимумі смуги емісії λmax молекули 

донора (БСА) у відсутності та присутності молекул гасника (ДР), відповідно, R0– 

характеристична (критична) відстань Фьостера. За відстані R0 між донором і 

акцептором ефективність передачі енергії становить 50% r0. 

Умова перенесення енергії в теорії Фьорстера встановлює певне 

співвідношення нерівності між r і R0: 0,5R0˂r˂1,5R0. В свою чергу, значення R0 

залежить від інтеграла перекриття та інших параметрів у відповідності до 

наступного рівняння: 

𝑅0
6 = 8,8 × 10−25𝑘2𝛷𝐽𝑁−4, 

де k2 – фактор просторової орієнтації молекул, який для системи ДР-БСА дорівнює 2/3, 

N є показником заломлення середовища, який для вказаної системи дорівнює 1,336, 

𝛷 = 0,118. Значення Ф відповідає квантовому виходу донора (ДР) за відсутності 

акцептора (БСА). Для розрахунку величини 𝑅0
6 вибрано наступні величини у випадках 

систем ДР-БСА К2=
2

3
, Ф=0,15, 𝑁=1,35, 𝐼=4,01*10-15 см3 М-1. Значення R0=2,2 нм за 

величини Е=0,2, відстань між компонентами асоціату r0≈2,81 нм 

Інтеграл перекриття визначається перекриттям спектрів ФЛ F(λ) донорних 

макромолекул (БСА) та молекулярного коефіцієнта поглинання ε(λ) акцепторних 

молекул (ДР). Значення інтеграла перекриття можна розрахувати з наступного 

співвідношення: 
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𝐽 =
∑ 𝐹(𝜆) 𝜉(𝜆)𝜆4Δ𝜆

∑ 𝐹(𝜆)Δ𝜆
 

де F(λ) i ξ(λ) – спектри ФЛ і поглинання (молярного коефіцієнта екстинкції). 

На Рис. 5.21 наведено спектри розчинів у воді F(λ) для макромолекул БСА і 

ε(λ) для молекул ДР в області перекриття.  

 

Рис. 5.21. Перекриття спектрів F(λ) i ξ(λ)  розчинів у воді БСА (червона 

крива) і ДР(чорна крива) з концентраціями СБСА=1×10-5 М, CДР=1×10-5 М. 

 

 Інтеграл перекриття для розглянутих спектрів складає J=1,5×10-16 см3 М-1. 

Скориставшись наведеними значеннями k2, Ф, J, N можна оцінити відстань R0, 

яка виявилася рівною R0=3,5 нм. 

 Для визначення ступеня передачі енергії при Т=293 К було використано 

значення F0 для розчину у воді макромолекул БСА з концентрацією СБСА= 

1×10- 4 М=const та величину F для цього ж розчину з додаванням молекул ДР з 

концентрацією СДР=1×10-4 М. 

З використаних значень F/F0 ступінь перенесення енергії складає величину 

Е=0,28. Скориставшись значеннями E і R0
6 було проведено оцінку відстані r, що 

дорівнює r=4,1 нм. Оскільки емісія ФЛ макромолекул БСА відбувається за 

рахунок ФЛ залишків амінокислот триптофану, то r представляє середнє 

значення відстані молекули ДР до залишків амінокислот Trp212 та Trp134. 

За вказаної величини r=4,1 нм умова Фьорстера виконується, що 
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підтверджує можливість перенесення енергії збудження як наслідок 

міжмолекулярної взаємодії з формуванням гетероасоціатів БСА-ДР. 

 Константи зв’язування гетероасоціатів бичачого сироваткового 

альбуміну і доксорубіцину 

Аналіз гасіння ФЛ в максимумі смуги дозволяє визначити константу 

швидкості гасіння Кq, величина якої в свою чергу залежить від механізму 

взаємодії молекул гасника з молекулою флуорофора.  

Константу швидкості гасіння Кq було встановлено за допомогою рівняння 

Штерна-Вольмера: 

𝐹0

𝐹
= 1 + Кq ∙ τ0 ∙ [B0], 

де 𝐹0 і 𝐹 є величини інтенсивності флуоресценції розчинів, в даному 

випадку  ДР-БСА, в максимумі смуги ФЛ лікарського препарату у відсутності 

та в присутності макромолекул протеїну БСА, відповідно, τ0 – усереднений час 

життя молекул флуорофора у відсутності гасника (для молекул ДР це значення 

дорівнює 6 нс [154], [B0]– концентрація гасника.  

У відповідності до теорії Штерна-Вольмера розглядається статичний і 

динамічний механізми такої взаємодії. Переважаючий вплив одного або іншого 

механізму залежить від температури розчину. При цьому максимальне 

значення Кq у випадку динамічних зіткнень молекул може досягати величини 

2,0×1010 л с-1 моль-1. Значення Кq, більші за вказану величину, можуть вказувати 

на те, що в розчині за даної температури переважно реалізується статичний 

механізм взаємодії шляхом комплексоутворення при дії електростатичних, 

гідрофобних, водневих та інших специфічних сил [154],[155].  

З іншого боку, відомо, що Кqτ0= KSV, де  KSV– константа гасіння ФЛ Штерна-

Вольмера. З врахуванням наведеного співвідношення, рівняння Штерна-

Вольмера можна записати в наступному вигляді:   

𝐹0

𝐹
= 1 + KSV ∙ [B0] 
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Для визначення KSV було використано графічно побудовану залежність 

відношення інтенсивностей ФЛ 
𝐹0

𝐹
 від концентрації молекул ДР СДР в розчинах за 

різних температур, яка апроксимується прямою Штерна-Вольмера (див. Рис. 5.22). 

 

Рис. 5.22. Залежності Штерна-Вольмера для розчинів ДР-БСА за температур Т=293 

К (■), 303 К (●), 313 К (▲)  - експериментальні дані за вказаних температур та 

апроксимовані прямі відповідного кольору. 

 

Значення констант KSV і Kq для розглянутих температур представлено в 

Таблиці 5.3.  

Таблиця 5.3  

Константи швидкості гасіння ФЛ Kq та константа Штерна-Вольмера KSV за 

різних температур розчинів у воді молекул БСА і ДР. 

 

Відомо, що при Kq ˂KSV,max=2×1010 M-1c-1 в розчинах відбувається взаємодія 

між молекулами шляхом їх зіткнень, що розглядається як динамічний механізм 

гасіння ФЛ. В протилежному випадку, який має місце для розглянутих розчинів у 

воді молекул БСА і ДР за всіх температур, коли Kq˃Kmax, реалізується інший 

Т(К) Kq (M
-1c-1×1012) KSV 104 M-1 𝑅 

293 1,99 1,99 0,9493 

303 1,62 1,62 0,9735 

313 1,63 1,63 0,9656 
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механізм гасіння ФЛ. Він реалізується через статичний механізм, який має місце 

при утворенні міжмолекулярних  гетероасоціатів, в даному випадку БСА-ДР. 

 Утворення гетероасоціатів є наслідком міжмолекулярної взаємодії, яка в 

теорії Хілла описується двома параметрами зв’язування, а саме константою 

зв’язування КА і числом місць зв’язування молекул n. В згаданій теорії 

параметри зв’язування комплексів КА і n  можна визначити скориставшись 

модифікованим рівнянням Штерна-Вольмера: 

𝐹0−𝐹

𝐹
= КА + [B0]n, 

де КA – константа спорідненості, n – число місць зв’язування в молекул 

лікарського препарату з молекулами  протеїну. Після логарифмування дане 

рівняння матиме вигляд: 

𝑙𝑔
𝐹0 − 𝐹

𝐹
= 𝑙𝑔КА + n lg[B0] 

Побудувавши графік залежності логарифма відношення інтенсивностей 

ФЛ 𝑙𝑜𝑔
𝐹0−𝐹

𝐹
 від логарифма концентрації ДР  log[B0] за різних температур 293 К, 

303 К і 313 К (Рис. 5.23) отримаємо пряму, кутовий нахил якої становить n, а 

перетин з віссю ординат дає значення 𝑙𝑜𝑔КА. 

 

Рис. 5.23. Графіки залежності Хілла для розчинів доксорубіцину з БСА при 

температурі 293 К (■), 303 K (●), 313 K (▲) (■, ●, ▲- експериментальні дані та 

апроксимовані прямі відповідно до кольору)  
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    Значення параметрів зв’язування КА і n, отримані з результатів лінійної 

апроксимації експериментальних даних залежностей Хілла для різних температур 

наведено в Таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4. 

Параметри міжмолекулярного зв’язування у водних розчинах молекул БСА і 

ДР за різних температур. 

𝑇(K) 

Параметри зв’язування 

КА, М-1 n R 

293 1100000 1,45 0,9945 

303 19000 1,04 0,9895 

313 1860 0,79 0,958 

 

Для розчинів ДР з БСА різної температури константа зв’язування набуває 

достатньо великого значення, особливо для Т=293 К. Це означає, що вже за кімнатної 

температури відбувається активне формування стійких гетероасоціатів БСА-ДР. З 

підвищенням температури їх стійкість різко падає. число місць зв’язування n в 

макромолекулі БСА для під’єднання молекул ДР при всіх температурах близьке до 

одиниці. Водночас, за температури Т=293 К, для якої n=1,45 видно деяке підвищення 

цього параметра, тому не виключено, що окремі макромолекули БСА можуть 

під’єднати до себе дві молекули ДР. 

Аналогічним чином можна отримати константу комплексоутворення 

скориставшись рівнянням: 

𝐹0

𝐹0−𝐹
=

1

𝑓𝐾[𝐵0]
+

1

𝑓
 , 

де  f – фактор долі ФЛ, що вноситься флуорофором, К - константа 

комплексоутворення. Графік залежності 
𝐹0

𝐹0−𝐹
 від 

1

[𝐵0 ] 
 являє собою пряму. 

Варто зауважити, що запропонований теоретичний підхід обчислення констант 

К і n системи лки-білок є наближеним, якщо додається розчин AuНЧ, оскільки не 

дозволяє встановити їх внесок у спектр ФЛ, який супроводжується певними 

закономірностями Штерна-Вольмера при аналізі гасіння ФЛ. 
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  Термодинамічні параметри молекул БСА і ДР 

За відомих значень констант зв’язування КА для різних температур у 

відповідності до теорії Ван Гоффа [156] можна розрахувати зміни 

термодинамічних характеристик розчинів у воді молекул при утворенні між 

ними гетероасоціатів. Величина КА зв’язана із змінами ентальпії ΔH, вільної 

енергії Гіббса ΔG, ентропії ΔS. 

Так, для даної температури у відповідності до теорії Ван Гоффа зміна 

потенціальної енергії Гіббса при утворенні в розчинах міжмолекулярної 

гетероасоціації дорівнює: 

∆𝐺 = −𝑅𝑇 ln 𝐾𝐴 

Де R- газова постійна, що дорівнює 8,314. 

У випадку близьких температур константа зв’язування КА визначається 

через зміни ентальпії ΔН і ентропії ΔS наступним співвідношенням Ван Гоффа: 

ln 𝐾𝐴 =
∆𝐻

𝑅𝑇
+

∆𝑆

𝑅
 

Окрім наведених рівнянь можна скористатися відомим рівнянням: 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 

Скориставшись визначеними для різних температур розчинів величинами 

КА, можна розрахувати зміни термодинамічних характеристик, обумовлені 

гетероасоціацією молекул БСА і ДР в їх розчинах у воді. Вказані зміни ΔG, ΔH, 

ΔS за різних температур представлено в Таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Зміни термодинамічних характеристик в розчинах у воді кон’югатів БСА-ДР. 

 
Термодинамічні параметри 

𝑇(K)  ΔG,Дж/Моль ΔS, Дж×моль-1К-1 ΔH, Дж/моль 

293 -36000 -708,8   

303 -25000 -721,7 -243,7×103 

313 -18300 -720   
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В залежності від знаку та величини зміни термодинамічних параметрів 

взаємодія в гетероасоціатах реалізується внаслідок присутності сил зв’язування 

різної природи. 

Так, велике від’ємне значення потенціалу Гіббса вказує, що в 

гетероасоціатах БСА-ДР вирішальну роль відіграє електростатична 

міжмолекулярна взаємодія. Водночас, з підвищенням температури така 

взаємодія зменшується. Разом з тим, одночасно від’ємні значення ΔS і ΔH 

вказують на присутність в гетероасоціатах Ван-дер-Ваальсової взаємодії. В 

порівнянні з гетероасоціатами БСА з іншими молекулами, в комплексах БСА-

ДР меншим є вплив гідрофобної взаємодії. 

Викладені в розділах 4-5 результати опубліковані в статтях [1], [3], [146] 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Квантово-механічні розрахунки показують значення абсолютної 

жорсткості (η=4,12 еВ), що дозволяє віднести препарат мелоксикам до ліків з 

високою фармакологічною активністю. 

2.Квантово-хімічні розрахунки для коніуму у водному середовищі та 

вакуумі вказують на незначну перебудову електронної структури при 

зростанні дипольного моменту майже вдвічі у воді. Коливний спектр коніуму 

може розглядатися як сумарний спектр його алкалоїдів та істотно залежить від 

оточуючого середовища. 

3. В спектрі ІЧ-поглинання коніуму для системи коніум-С60 

спостерігається розщеплення смуг біля 1633 та 3435 см-1, що є наслідком 

утворення їх комплексів і супроводжуєтся перебудовою конформаційних 

станів γ-коніцеїну. 

4. Квантово-хімічні розрахунки абсолютної жорсткості молекули 

доксорубіцину η=3,455 еВ дозволяють віднести її до м’яких молекул, що легко 

вступають у взаємодію з білками. 

5. Результати вивчення оптичної густини розчинів у воді молекул 

доксорубіцину з БСА вказують на їх комплексоутворення з константою 

стійкості КС=7,56‧106 М-2 і числом місць зв’язування n=2. За малого вмісту 

золотих наночастинок СAuНЧ=10-10 М константа стійкості зменшується до 

величини КС=2,99‧106  М-2  при збереженні значення n. 

6.Додавання до водних розчинів БСА-ДР цитрованих наночастинок 

призводить до зміни протонованої форми молекул препарату від монокатіонної 

до двоаніонної форми, що в подальшому призводить до агрегації наночастинок, 

які стабілізуються БСА. 

7. Додавання до водних розчинів БСА з ДР наночатинок золота призводить 

до істотних змін конформаційних станів молекул альбуміну, а саме: від 6% до 

22,5% вмісту β-антипаралельної конформації, від 16,6% до 12% вмісту 

конформації β-листа та від 40,6% до 48,9% зростання вкладу α-спіралі. 
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8. В розчинах у воді при постійній концентрації БСА збільшення вмісту 

доксорубіцину призводить до гасіння флуоресценції і константа швидкості 

гасіння Штенра-Вольмера становить 1,99‧1012 М-1, що свідчить про статичний 

характер утворення гетероасоціатів транспортного білка і медичного 

препарату. Константа зв’язування Хілла КА=1,1‧10 М-1 і n=1,45. Підвищення 

температури від 293 К до 303 К і 313 К призводить до зменшення констант 

зв’язування при збереженні числа n. 

9. Докінг-моделювання показує, що гасіння флуоресценції є наслідком 

близького розташування молекул ДР поблизу залишків амінокислот 

триптофану. У відповідності до теорії Фьорстера встановлено, що середня 

відстань між молекулами ДР та Trp134 і Trp 212 дорівнює r=4,1нм при ступені 

безвипромінювальної резонансної передачі енергії Е=0,28 та інтегралі 

перекриття спектрів поглинання та флуорисценції J=1,5‧1016 см- 1М-1. 

10. Використання константи зв’язування КА за різних температур 

показало, що зміна термодинамічних параметрів складає для ентальпії ΔH=-

243,7‧103 Дж/моль, потенціалу Гіббса ΔG=-3,6‧104 Дж/моль, ентропії ΔS=-

708,8 Дж×моль-1К-1. У відповідності до теорії Гоффа вказані значення 

свідчать, що переважаючою в комплексах БСА і ДР є електростатична 

взаємодія.   
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