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АНОТАЦІЯ 

 

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

рідинних системах з фулеренами. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальностями 01.04.14  «теплофізика та молекулярна фізика» та 

03.00.02 «біофізика (фізико-математичні науки)» − Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

У дисертації досліджуються структура і механізми агрегації та 

комплексоутворення в рідинних системах з фулеренами. Проведений детальний 

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

середовищі. В роботі досліджувалась кореляція між оптичними спектрами 

поглинання і агрегацією фулеренів в розчинах при варіації складу розчинників. 

Детально описані сольватохромні ефекти в рідинних системах з фулеренами, та 

визначені їх причини. Проведено аналіз впливу комплексоутворення фулерен ‒ 

молекули розчинника на іоноформування під час мас-спектрометричного 

експерименту. Розглянута теорія кінетики агрегації в полярних рідинних 

системах з фулеренами, що враховує явище утворення комплексів фулерен ‒ 

молекули розчинника. В результаті досліджень був запропонований новий 

метод розчинення фулеренів у воді. Отримана водна система фулеренів С60 і С70 

характеризується малими розмірами агрегатів фулеренів в порівнянні з 

системами, синтезованими за відомими методиками. Розглянуті проблеми 

переводу фулеренів з водного в фізіологічне середовище. Вивчена структура та 

стабільність в фізіологічних умовах рідинних систем з фулеренами, отриманих 

за допомогою різних методик синтезу. Показано, що водні рідинні системи 

мають низьку токсичність і, згідно з даними малокутового розсіяння нейтронів, 

ефективно руйнують амілоїдні фібрили, які відповідають за розвиток 

нейродегенеративних хвороб. В свою чергу структурні дослідження водних 
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рідинних систем С60 з протипухлинними антибіотиками показали утворення 

комплексів С60-антибіотик, що приводить до покращення протипухлинної дії 

комплексу в порівнянні з використанням лише антибіотиків. 

У розділі 1 проаналізовані основні роботи, присвячені структурним 

дослідженням рідинних систем з фулеренами та їх фізичним властивостям в 

рідинних системах різної полярності. Проведено аналіз перспектив 

застосування рідинних систем з фулеренами. Розглянуті фактори, що 

впливають на процеси агрегації та стабілізації фулеренів в рідинних системах.  

У розділі 2 досліджується структура рідинних систем з фулеренами за 

різної полярності систем. Зокрема досліджена агрегація фулеренів в системі N-

метилпірролідон (NMP)/толуол при збільшенні та зменшенні полярності 

системи внаслідок зміни співвідношення між компонентами. Так показано, що 

при зменшенні полярності в такій системі відбувається руйнування агрегатів 

фулеренів за рахунок відщеплення фулеренів з поверхні великих агрегатів. 

Також було показано, що при збільшенні об'ємної фракції ацетонітрилу в 

сумішах С60/толуол/ацетонітрил спостерігається зростання розміру агрегатів і 

зменшення їх полідисперсності, що приводить до подальшого осадження 

агрегатів. Виявлено, що не зважаючи на те, що в системах фулеренів в толуолі 

при додаванні ацетонітрилу або NMP спостерігається збільшення розмірів 

агрегатів при підвищенні полярності системи, рідинні системи з фулеренами в 

суміші толуол/NMP залишаються стабільними з часом, що вказує на наявність 

стабілізаційного механізму в цих системах. Завдяки виявленій специфічній 

взаємодії між фулеренами та молекулами NMP було отримано новий метод 

синтезу водних рідинних систем з фулеренами. Структурні дослідження таких 

водних рідинних систем, а саме NMP/nC60 та NMP/nC70, були проведені в 

порівнянні з водними рідинними системами son/nC60 та son/nC70, які були 

отримані згідно розповсюдженого методу заміни розчинника. 

У третьому розділі досліджуються сольватохромні ефекти фулеренів С60 та 

С70 в рідинних системах з полярною та неполярною компонентами розчинника 
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за умови зміни полярності cистеми. Як відомо, різкий сольватохромний ефект – 

значна зміна спектру поглинання системи при незначній зміні її складу або 

концентрації, зазвичай пов’язують з процесами агрегації в системах з 

фулеренами. У розділі були визначені обернені і необернені сольватохромні 

ефекти в рідинних системах з фулеренами. Причинами виникнення останніх, 

виходячи з досліджених процесів агрегації та руйнування кластерів при зміні 

полярності, не може бути формування агрегатів і є більш складна взаємодія між 

молекулами фулеренів та молекулами розчинника. Цей висновок 

підтверджують теоретичні розрахунки, які підтвердили можливість формування 

комплексів з переносом заряду між атомом кисню в молекулі NMP та 

фулереном, що впливають на взаємодію фулерену з молекулами толуолу в 

бінарних системах. 

У четвертому розділі досліджуються системи з фулеренами в органічних 

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

Показано, що в процесі лазерної десорбції/іонізації фулерену, відбувається 

утворення високомолекулярних фулереноподібних структур шляхом злиття 

заряджених та нейтральних молекул фулерену та його фрагментів в іонному 

джерелі мас-спектрометру. Показано, що на відміну від систем C60/толуол, 

C60/бензол, мас-спектри плівки, отриманої з рідинної системи C60/NMP 

змінюється в залежності від віку вихідної системи, тобто залежить від 

інтервалу часу між приготуванням рідинної системи та осадженням її на 

підкладку. Цей ефект пов’язаний з комплексоутворенням в рідинній системі 

C60/NMP, що приводить до полімеризації фулеренів в плівці під час мас-

спектрометричного експерименту.  

У п’ятому розділі роботи були проведені теоретичні дослідження кінетики 

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

послідовно викладені дві моделі, розроблені для опису кінетики агрегації 

фулеренів С60 в розчиннику NMP та аналогічних полярних розчинниках, що 

враховують комплексоутворення в рідинних системах з фулеренами. Перша 
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модель обмеженого росту агрегатів враховує, що утворення агрегатів в рідинній 

системі обмежене характерним часом комплексоутворення, тобто утворення 

комплексів між молекулами С60 і молекулами розчинника приводить до 

уповільнення і, врешті-решт, зупинки утворення агрегатів. Другою є модель 

двоступеневого росту, створена на припущенні, що на першому етапі молекули 

фулеренів утворюють комплекси з молекулами розчинника, що сприяє 

подальшому росту кластерів. За допомогою запропонованих моделей для опису 

кінетики росту агрегатів фулеренів в рідинних системах С60/NMP були 

розраховані еволюції функцій розподілу агрегатів за розмірами та виконаний 

розрахунок кривих малокутового розсіяння нейтронів. 

У шостому розділі були розглянуті проблеми переводу фулеренів з 

водного в фізіологічне середовище, досліджена структура та стабільність 

рідинних систем з фулеренами в фізіологічних умовах та вплив розмірів 

агрегатів фулеренів на їх токсичність. Так були детально структурно 

охарактеризовані водні рідинні системи son/nC60 і son/nC70 та NMP/nC60 і 

NMP/nC70 при переводі їх фізіологічне середовище. Показано, що водні рідинні 

системи NMP/nC60 і NMP/nC70 містять значно менші за розміром агрегати, ніж 

системи son/nC60 і son/nC70. Незважаючи на значну відмінність розмірів 

агрегатів в зазначених системах (більш ніж в два рази) результати 

експериментів по токсичності показали низьку токсичність для усіх 

досліджених систем, що вказує на відсутність кореляції між розмірами 

агрегатів і токсичністю в дослідженому діапазоні концентрацій. Дослідження 

впливу водних рідинних систем NMP/nC60 і NMP/nC70 на фібрили протеїнів 

лізоциму та інсуліну виявили ефективне руйнування та інгібування росту 

фібрил при співвідношенні протеїн: фулерен 10:1 та при подальшому 

збільшенні концентрації фулеренів в системі.  

У сьомому розділі були досліджені водні рідинні системи з низкою 

протипухлинних препаратів, зокрема з доксорубіцином, цисплатином, 

ландоміцином А, берберином, ICR-191. Використання комплексного підходу із 
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залученням комплементарних методів, таких як малокутове розсіяння 

нейтронів та рентгенівських променів, динамічне розсіяння світла, ІЧ та УФ-

Вид спектроскопії, молекулярне моделювання дозволили встановити 

комплексоутворення в цих системах. З метою виявлення комплексоутворення в 

таких системах кожного разу були досліджені як рідинні системи з фулеренами 

та протипухлинними препаратами, так і початкові системи лише з фулеренами. 

В результаті було показано, що утворення комплексів між фулеренами та 

протипухлинними препаратами приводить до збільшення протипухлинних 

властивостей комплексу в порівнянні з використанням антибіотиків в 

експериментах in vivo. 

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

сольватохромні ефекти, малокутове розсіяння нейтронів та рентгенівських 

промінів, спектрофотометрія, мас-спектрометрія, структурна діагностика. 

 

SUMMARY 

 

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

liquid systems with fullerenes. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Science in Physics and Mathematics on 

specialties 01.04.14 “thermophysics and molecular physics” and 03.00.02 

“biophysics (physics and mathematics science)” − Taras Shevchenko National 

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

The thesis concerns the structure and mechanisms of aggregation and 

complexation in liquid systems with fullerenes are studied. A detailed analysis of 

aggregation of fullerenes in systems of different polarity, including in an aqueous 

medium, is carried out. The correlation between the optical absorption spectra and the 

aggregation of fullerenes in solutions was investigated, when the polarity of the 

solution is changed. Solvatochromic effects in liquid systems with fullerenes are 
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described, and their causes are determined. The effect of the complexation between 

fullerene and solvent molecule on the ion-formation during the mass-spectrometric 

experiment was analyzed. The theory of aggregation kinetics in fullerene solutions is 

considered, which takes into account the formation of complexes of fullerene and 

solvent molecules. As a result, a new method to produce an aqueous fullerene 

solution was proposed. The of fullerenes C60 and C70 water systems are characterized 

by small aggregate sizes of fullerenes in comparison with systems, obtained by 

solvent-exchange method. The problems of transfer of fullerenes from aqueous to 

physiological medium are considered. The structure and stability of fullerene 

solutions, obtained by different procedures, in physiological conditions are studied. It 

is shown that fullerene water solutions have low toxicity and, according to small-

angle neutron scattering data, effectively destroy amyloid fibrils, which are 

responsible for the development of neurodegenerative diseases. Investigation of 

fullerene C60 aqueous solution with anti-tumor antibiotics has shown the formation of 

C60-antibiotic complexes, which leads to an enhancement of antitumor activity of the 

complex as compared with the antibiotic. 

In Section 1 is devoted to structural research of fullerenes liquid systems and 

their physical properties in liquid systems of different polarity. The prospects of the 

fullerene liquid systems are discussed. The factors which influence on the 

aggregation processes and stabilization of fullerenes in liquid systems are considered. 

In Section 2, the structure of fullerene liquid systems is studied at different 

solution polarity. In particular, the aggregation of fullerenes in the N-

methylpyrrolidone (NMP)/toluene system has been studied at increasing and 

decreasing the polarity of the system. Thus, it is shown that the destruction of 

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

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

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

both systems, with addition of acetonitrile or NMP, the stability of fullerene 
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aggregates in the mixture of toluene/NMP indicates about some stabilization 

mechanism in these systems. New method of the synthesis of fullerene aqueous 

system was obtained due to the revealed specific interaction between fullerenes and 

NMP molecules. Structural characteristic of the fullerene aqueous systems, namely 

NMP/nC60 and NMP/nC70 as well as son/nC60 and son/nC70were performed. 

In the third section solvatochromic effects of fullerenes C60 and C70 in polar 

and nonpolar solvents components were investigated. As is known, the sharp 

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

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

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

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

fullerene aggregation and interaction between fullerenes and solvent molecules, are 

discussed. The results were confirmed by theoretical calculations. It was shown 

charge transfer complex formation between the oxygen atom in the NMP molecule 

and fullerene, which influence on the interaction of fullerene with toluene molecules 

in binary systems. 

In the fourth section, fullerene systems in organic solvents as toluene, benzene 

and N-methylpyrrolidone are studied by mass spectrometry. It has been shown that, 

unlike C60/toluene, C60/benzene, the mass spectra of the film obtained from the 

C60/NMP system depending on the age of the age of initial C60/NMP system. Actually 

the mass spectrum depends on the time interval between the preparation of the 

C60/NMP system and its deposition on the substrate. This effect is associated with 

complex formation in the C60/NMP system, which results in a polymerization of 

fullerenes in the film during the mass spectrometric experiment. 

In the fifth section the theoretical studies of the kinetics of solubility and 

complex formation in the C60/NMP system were carried out. Two models which 

describe the kinetics of fullerene aggregation in NMP solvent and take into account 

the complex formation were proposed. The first model takes into account that the 

formation of aggregates in the system is limited by the complex formation between 
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C60 molecules and solvent molecules, that leads to slowing down and, eventually, 

stopping the formation of aggregates. The second model is a two-stage growth model. 

In the first stage fullerene molecules form complexes with solvent molecules, which 

contribute to the further growth of clusters. The evolution of aggregate size 

distribution functions was calculated with the help of the proposed models. The 

small-angle neutron scattering curves were also calculated. 

In the sixth section, the problems of the fullerenes transfer from water to the 

physiological environment were considered. The structure and stability of fullerene 

systems in physiological solutions and the correlation between the aggregate sizes of 

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

NMP/nC60 and NMP/nC70 water systems have been investigated during fullerene 

transition into physiological environment. It has been shown that NMP/nC60 and 

NMP/nC70 water systems contain significantly smaller fullerene aggregates than 

son/nC60 and son/nC70 systems. Despite the significant difference in aggregate sizes 

in these systems, the results of toxicity experiments showed low toxicity for all 

systems studied. Therefore the correlation between aggregate sizes and toxicity in the 

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

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

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

with further increase in the fullerene concentration in the system. 

In the seventh section, fullerene water solutions with a number of antitumor 

drugs, including doxorubicin, cisplatin, landomycin A, berberin, ICR-191 were 

studied. Complex formation between fullerene and antitumor drugs were found by 

small-angle neutron and X-ray scattering, dynamic light scattering, IR and UV-

spectroscopy, quantum chemical calculations. In order to detect of the complexation 

fullerene water solutions with antitumor drugs, as well as initial fullerene solutions 

were investigated. As a result, it has been shown that the formation of complexes 

between fullerenes and antitumor drugs leads to an increase in the antitumor 
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properties of the complex compared with the use of antibiotics in in vivo 

experiments. 

Keywords: fullerene water solutions, structure and stability, solvatochromic 

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

spectrometry, structure characterization. 
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ВСТУП 

На сьогодні дослідження структури рідинних с систем з наночастинками, 

що поєднує одразу декілька напрямків, в тому числі молекулярну фізику, 

біофізику, фізику кластерного стану, тощо, є одним з найбільш актуальних 

напрямків сучасної науки. Це зумовлено в першу чергу їх широким 

використанням в різноманітних нових технологіях та медицині. Окрім 

прикладного аспекту, зумовленого перспективністю використання 

наночастинок в біофізиці, в молекулярній фізиці досі існує фундаментальна 

проблема опису кластерного стану таких систем та динаміки його зміни. 

Коагуляція атомів і молекул в рідинних системах є одним з ключових факторів, 

що регулюють властивості рідинних систем наночастинок, включаючи системи 

з фулеренами, металами, полімерні колоїди, магнітні рідинні системи та інші. 

Дані ефекти мають вплив на стадіях виготовлення систем та змінюють кінцеві 

властивості одержуваних рідинних систем, що визначає їх стійкість та 

біосумісність. Розвиток методів управління кластерним станом наночастинок в 

рідинних системах є однією з основних задач, що виникають на шляху їх 

практичного застосування.  

На відміну від багатьох рідинних систем, у випадку систем фулеренів 

кластери складаються з мономерів однакового розміру, та більш того, найбільш 

стабільний та поширений фулерен С60 може розглядатись практично як 

сферично симетрична частинка. Цей факт дозволяє не розглядати проблеми 

врахування анізотропії мономерів при теоретичному описі агрегації та 

апроксимації експериментальних даних.  

Як відомо, фулерени - нова алотропна форма вуглецю, яка на відміну від 

графіту і алмазу добре розчинна у великому числі розчинників, включаючи 

органічні розчинники, спирти та інші. Фулерени гидрофобні, однак, існує 

декілька методів отримання водних рідинних систем з фулеренами без їх 

хімічної модифікації. При цьому в таких системах розміри і полідисперсність 

розподілу агрегатів фулеренів за розмірами варіюються в залежності від умов 
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приготування. На сьогодні актуальною задачею є оптимізація методів 

приготування водних систем з фулеренами з метою отримання водних систем з 

якомога меншими розмірами агрегатів, що зумовлено перспективами їх 

біомедичних застосувань. Так, за останні два десятиліття в експериментах in 

vitro, і частково in vivo, була показана протипухлинна, противірусна і 

антибактеріальна активність даних систем. Тому дослідження 

кластероутворення в рідинних системах фулеренів є актуальною задачею як для 

практичних застосувань, так і з точки зору фундаментального аспекту опису 

кластерного стану речовини. 

Таким чином необхідність повного та надійного опису рідинних систем з 

наночастинками зумовлює використання низки експериментальних методів 

дослідження, таких як динамічне розсіяння світла, спектрофотометрія, атомно-

силова мікроскопія, мас-спектрометрія, методів нейтронної та рентгенівської 

дифракції, тощо. Зазначимо, що використання розсіяння нейтронів та 

рентгенівських променів для дослідження рідинних систем дозволяє вивчати 

кінетику кластероутворення безпосередньо в об’ємі рідинної системи, не 

модифікуючи її. Так, метод малокутового розсіяння нейтронів та 

рентгенівських променів надає інформацію про структуру системи в діапазоні 

розмірів 1-100 нм, що в більшості відповідає характерним розмірам 

наночастинок в рідинних системах.  

Обґрунтування вибору теми дослідження. Фізика систем з 

наночастинками є новим напрямком, що бурхливо розвивається та об’єднує 

молекулярну фізику та фізику біофізику. Особлива увага в цій області 

приділяється наночастинкам фулеренів, їхнім електронним властивостям, впливу 

на них розчинників і проблемі управління агрегацією в таких системах. Як відомо, 

рідинні системи фулеренів у різноманітних розчинниках демонструють такі цікаві 

явища як сольватохромізм, еволюція з часом електрооптичної константи, а також 

спектрів фотолюмінісценції, ІЧ та раманівського спектрів, що супроводжується 

зміною електронної структури фулеренів, а відповідно, і їхніх властивостей. 

Грунтовні дослідження вказаних явищ останніми роками спрямовані на 
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розширення використання фулеренів у різноманітних галузях. Так, явище зміни 

електронної структури фулеренів широко використовується в оптиці, зокрема в 

оптичних затворах. Керування агрегацією фулеренів у розчинниках, зокрема у 

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

водних монодисперсних рідинних систем фулеренів, що є на сьогодні актуальною 

задачею. Так, останніми роками активно вивчають можливості медичного 

використання фулеренів та їхніх комплексів. Зазначимо, що сьогодні ефективність 

використання фулеренів у тій чи іншій галузі медицини визначається суто 

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

цим назріла необхідність у проведенні систематичних досліджень, що зв'язують 

біологічні властивості із структурними та фізико-хімічними характеристиками 

розчинів, що дозволить прогнозувати і змінювати параметри системи під 

конкретні медичні задачі. Оскільки біосумісність систем з фулеренами 

визначається певною мірою структурною організацією, яка отримується в 

результаті переходу фулеренів з неполярного розчинника у воду, необхідне повне 

розуміння процесів, що протікають в розчинах фулеренів при варіації полярності. 

Тому дана робота присвячена проблемі агрегації фулеренів у системах різної 

полярності, в тому числі у водному та фізіологічному середовищах, і дослідженню 

супутніх ефектів.  

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

складовою частиною наукових досліджень, які проводяться на кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках Комплексної наукової програми 

«Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій». Зміст роботи 

узгоджений з планами роботи за держбюджетними темами “Фундаментальні 

дослідження молекулярних процесів в рідинних, полімерних, медико-

біологічних і наносистемах, які визначають їх рівноважні та кінетичні 

властивості” (№ д/р 0106U006363); «Конденсований стан (рідинні системи, 

наноструктури, полімери, медико-біологічні об’єкти) – фундаментальні 

дослідження молекулярного рівня організації речовини» (№ д/р 0114U003475).  
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Мета і завдання дослідження.  

Мета дисертаційної роботи − визначити структуру та фізичні властивості 

рідинних систем з фулеренами С60 і С70 за різної полярності розчинника, а для 

водних рідинних систем − структуру і стабільність при їхньому переході до 

фізіологічного розчину, а також в комплексах з протипухлинними препаратами. 

Для оцінки нейропротекторної активності фулеренів − проаналізувати зміни 

структури білкових амілоїдних агрегатів під впливом водних рідинних систем з 

фулеренами С60 і С70.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити два блоки 

завдань: 

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

фулеренами при зміні полярності розчину: 

 Провести структурну діагностику рідинних систем з фулеренами за 

різної полярності системи. 

 Визначити вплив агрегації фулеренів та комплексоутворення між 

фулереном та молекулами розчинника на сольватохромні ефекти в 

рідинних системах з фулеренами. 

2. Дослідити структуру та стабільність водних рідинних систем фулеренів 

та їхніх комплексів з медичними препаратами: 

 Провести структурну діагностику водних рідинних систем з 

фулеренами, отриманих згідно різних методик синтезу. 

 Дослідити процеси агрегації в водних рідинних системах з часом, при 

підвищенні температури та при переході їх до фізіологічного розчину. 

 Визначити структуру та процес комплексоутворення фулеренів з 

медичними препаратами. 

 Проаналізувати руйнацію амілоїдних агрегатів під дією фулеренів. 

Об’єктом дослідження є багатокомпонентні рідинні системи з 

фулеренами С60 і С70 та їхні комплекси з протипухлинними препаратами. 



27 

 

Предметом дослідження є структура рідинних систем з фулеренами як 

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

фізіологічному середовищі, а також комплексоутворення фулеренів з 

медичними препаратами. 

Методи дослідження. Для дослідження структури та взаємодії рідинних 

систем з фулеренами С60 та С70 в роботі застосовано методи малокутового 

розсіяння нейтронів та рентгенівських променів, динамічного розсіяння світла, 

атомно-силової мікроскопії, спектрофотометрії, ІЧ-спектроскопії та 

комп’ютерного моделювання.  

Наукова новизна отриманих результатів.  

Розроблено новий метод синтезу водних рідинних систем з фулеренами С60 і 

С70, в яких спостерігаються як агрегати, так і окремі молекули фулерену. Нова 

методика дозволяє отримувати водні рідинні системи з малими розмірами 

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

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

агрегатів фулеренів в усіх водних системах, отриманих за відомими методиками 

синтезу, були ~ 100 нм, що не дозволяло виявити кореляції між структурними 

параметрами та біосумісністю. 

Одержані експериментальні результати пояснюють процеси сольватації 

фулеренів у розчинниках різної полярності. Запропоновано феноменологічну 

теорію кінетики кластероутворення в полярних рідинних системах з фулеренами, 

що враховує явище утворення комплексів фулерен-розчинник, в рамках якої 

можуть бути описані будь-які полярні рідинні системи з фулеренами, де 

спостерігається повільний ріст кластерів. 

Практичне значення одержаних результатів. Використання структурних 

методів дослідження у поєднанні з біологічними тестами прояснило кореляцію 

між структурою та біосумісністю водних рідинних систем фулеренів. Детальна 

структурна характеризація та дослідження стабільності водних рідинних систем 

фулеренів з часом, за різної температури та при переході до фізіологічного 

розчину, відкриває можливість їхнього подальшого використання у біологічних 
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тестах та медицині. Результати структурних досліджень систем фулеренів з 

амілоїдними фібрилами відкриває новий напрям подалання 

нейродегенеративнимх захворювань. Дослідження взаємодії водних рідинних 

систем С60 з протипухлинними препаратами дає важливу практичну інформацію 

для вдосконалення та отримання більш ефективних протиракових препаратів. 

Іншими словами, отримані результати суттєві для становлення систем з 

фулеренами як ліків для лікування онкологічних та нейродегенеративних 

захворювань. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. У роботах, 

опублікованих у співавторстві, особистий внесок дисертанта є визначальним для 

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

плануванні експериментів та безпосередній участі у проведені цих експериментів. 

Структурний аналіз проведено особисто здобувачем, ним особисто зроблено 

доповіді на більшості конференцій. Вибір проблематики, постановка мети та 

завдань дослідження здійснено разом із науковим консультантом академіком НАН 

України, д.ф.-м.н., професором Л. А. Булавіним. 

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

досліджень, безпосередній участі у проведенні експериментів з малокутового 

розсіяння нейтронів, спектрофотометрії, мас-спектрометрії, динамічного 

розсіяння світла та подальшому аналізі експериментальних даних для рідинних 

систем різного типу, а також участі в написанні та обговоренні статей. У [19-28] 

дисертант брав участь у плануванні та проведенні експериментів з малокутового 

розсіяння нейтронів та рентгенівських променів, в обробці отриманих 

експериментальних даних та обговоренні результатів. У роботах [29-32, 35-64] 

здобувачем обговорено плани та завдання з дослідження впливу агрегації на 

сольватохромний ефект, а саме − проведення структурних та 

спектрофотометричних експериментів для аналізу сольватації та агрегації в 

рідинних системах з фулеренами; пошукач взяв участь у постановці задачі та 

аналізі даних, а також ним особисто проведено експерименти з малокутового 
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рентгенівського розсіяння та за його участі написано статті. Дисертант брав 

активну участь у плануванні загальної структури оглядових робіт та їхньому 

написанні [33, 34]. 

Апробація результатів дисертації. Результати, представлені в роботі, 

оприлюднювалися на численних міжнародних конференціях, семінарах та 

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

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

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

International Conference Advanced Carbon NanoStructures: ACNS-2013”, ‒ Saint-

Petersburg, ‒ July 1-5, 2013 ‒ oral report; 18th International Seminar on „Neutron 

Scattering Investigation in Condensed Matter”, – Faculty of Physics, Adam 

Mickiewicz University, Poznan, Poland, – May 12-14, 2016, – oral report; 

”NANOCON 2017”, ‒ Brno, Czech Republic, ‒ October 18th - 20th 2017, ‒ poster 

report; 8 th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, ‒ 

Wisła, Poland, ‒ July 23th -28th, 2017‒ oral report; Institute of Experimental Physics, 

‒ Kosice, Slovakia, ‒ March 9, 2016, ‒ seminar; Hospital Reina Juana, ‒ Sofía, 

Bulgaria, ‒ December 6, 2016, ‒ seminar; 5th International Conference Physics of 

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

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

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

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

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 32 

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

близько 40 матеріалів та тез міжнародних конференцій, найвагоміші з яких 

наведено у авторефераті. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з 

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

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

найменувань, та додатку. Дисертація містить 151 рисунків і 14 таблиць. 

Загальний обсяг дисертації складає 332 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1 

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ РІДИННИХ СИСТЕМ З 

ФУЛЕРЕНАМИ 

 

Інтерес до дослідження поведінки фулеренів зумовлений як їх 

фундаментальними, так і прикладними перспективами. Незвичайні фізико -

хімічні особливості поведінки фулеренів в рідинних системах пов'язані, з 

одного боку, з їх екзотичною структурою, а з іншого, з можливістю 

утворення агрегатів, що робить їх цікавим об'єктом для дослідження. В 

першому розділі розглянуті основні властивості фулеренів С60 в рідинних 

системах різної полярності. 

 

1.1. Дослідження рідинних систем з фулеренами. 

 

Взаємодія недавно відкритих нових форм вуглецю (фулеренів [65,66], 

нанотрубок [66], наноалмазів [66,67]) з різними розчинниками є актуальною 

проблемою, пов'язаною безпосередньо з використанням зазначених систем в 

сучасних нанотехнологіях, і, особливо, біомедичних цілях. Так, в останні роки 

активно вивчаються можливості медичного застосування фулеренів, 

високосиметричних молекул С60, С70 (рис. 1.1) і їх комплексів [68]. Фулерени 

мають суттєві антиоксидантні властивості [69, 70,71,72,73], що зумовлює 

розвиток їх терапевтичного використання при лікуванні, наприклад, 

нейродегенеративних захворювань (хвороби Паркінсона, Альцгеймера). Деякі 

похідні фулеренів проявляють інгібіруючу активність по відношенню до 

протеази вірусу імунодефіциту, що пропонується використовувати в зниженні 

його активності [74]. Повідомлено [75] про протипухлинну активність 
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фотозбуджених похідних фулеренів. Практично сферична структура молекули 

С60 у поєднанні з її розміром (~ 1 нм), дає можливість використання фулеренів 

для боротьби з вірусом грипу за допомогою створення механічних перешкод 

для проникнення вірусів всередину клітин [76,77]. 

 

 (а) (б) 

                

Рис. 1.1. Структура молекул фулеренів С60 (а) і С70 (б) за даними 

рентгенівської дифракції [66]. 

 

Звісно, що реалізація вищеозначених застосувань можлива за наявності 

стійких і керованих водних рідинних систем, що містять фулерени. Разом з тим 

сучасні структурні дослідження вказують на складну поведінку фулеренів та їх 

похідних в рідинних системах, яка пов'язана з формуванням кластерів 

(агрегатів) [66]. Вивчення кластероутворення в таких рідинних системах 

можливе за умови комплексного підходу і детального дослідження різних 

класів розчинників і за зміни зовнішніх умов. Сьогоднішнє розуміння проблеми 

кластероутворення фулеренів в рідинних системах, формулювання актуальних 

завдань і огляд їх можливих рішень представлено в роботі [78]. 

Слід зазначити фундаментальний інтерес до даної проблеми, пов'язаний із 

загальними питаннями кластерної організації речовини. На відміну від багатьох 

колоїдних систем, у випадку рідинних систем з фулеренами ми маємо справу з 

кластерами, що складаються з детермінованих мономерів з одним розміром; 
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більш того, найбільш поширені фулерени С60 можуть розглядатися практично 

як сферично симетричні частинки, що знімає багато питань врахування внеску 

анізотропії мономерів під час їх агрегації. Таким чином, базові припущення 

теоретичних моделей про монодисперсність і сферичність мономерів повністю 

реалізуються для агрегатів в рідинних системах фулеренів С60. Саме тому, як 

правило, розглядаються саме системи з таким типом фулеренів. Утворення 

агрегатів в рідинних системах фулеренів переводить дані системи зі стану 

молекулярної рідинної системи в стан колоїдного системи.  

З точки зору використання малокутового розсіяння нейтронів (МКРН), 

рідинні системи фулеренів є складними об’єктами. Проблема полягає в тому, 

що максимальний контраст між фулеренами і розчинниками в даних системах 

досягається лише для повністю протонованих (H-) розчинників. Але в цьому 

випадку ми маємо сильне некогерентне розсіяння на водні, на фоні якого 

когерентний сигнал від фулеренів складно виділити. З огляду на те, що існує 

жорстке обмеження максимальних концентрацій фулеренів в рідинних 

системах, малокутовий сигнал надійно детектується лише у випадку утворення 

агрегатів. Разом з тим, незважаючи на зазначену проблему МКРН, дає 

унікальну інформацію, яка допомагає істотно просунутися в розумінні фізико-

хімічних властивостей рідинних систем з фулеренами. Як буде показано, 

ефективність досліджень рідинних систем фулеренів обумовлено 

використанням МКРН в рамках комплексного підходу, що поєднує низку 

методів, які доповнюють один одного, а саме спектроскопія ультрафіолетового 

і видимого випромінювання (УФ-Вид спектроскопія), динамічне розсіяння 

світла (ДРС), малокутове рентгенівське розсіяння, просвічуюча електронна 

мікроскопія (ПЕМ), атомно-силова мікроскопія, екстракція та ін., в 

супроводженні розрахунків методами молекулярної динаміки (МД) та 

теоретичними методами (наприклад, теорія нуклеації). 
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1.2. Розчинність і формування агрегатів в рідинних системах з фулеренами. 

 

Фулерени, на відміну від графіту і алмазу є розчинними в широкому класі 

розчинників [79]. Цю їх властивість пов'язують [80] зі структурою фулеренів, 

яка має сильну спорідненість з багатьма органічними розчинниками. Також 

істотним фактором є слабкий, на відміну від графіту і алмазу, міжмолекулярний 

зв'язок в кристалітах фулеренів. Незважаючи на масив експериментальних 

даних по розчинності фулеренів [79, 80], не вдалось знайти узагальненого 

параметру, який би визначив концентрацію насичення в певному розчиннику за 

його параметрами (поляризованість, полярність, розмір молекул, енергетичні 

характеристики та ін.). Проте, можна дослідити вплив полярності розчинника 

на цей процес. Дипольний момент високосиметричних молекул С60 практично 

дорівнює нулю, що визначає ліофобний характер взаємодії цих фулеренів з 

полярними розчинниками. Так, діапазон значення концентрації насичення 

рідинних систем С60 в слабкополярних розчинниках з відносною діелектричною 

проникністю ε < 10 (толуол, бензол, сірковуглець, нафталін) складає (1 –

 50) мг/мл. Максимальні концентрації С60 в межах (40 – 50) мг/мл 

спостерігаються в похідних нафталіну, таких як діметілнафталін, 1-

хлорнафталіни і ін. У полярних розчинниках з ε > 10 (спирти, піридин, N-

метилпірролідон) розчинність є значно меншою і становить ~1 мг/мл. Відносно 

води (ε близько 80) молекули С60 проявляють повну гідрофобність, а їх 

розчинність менше 10 – 11 мг/мл. Останній факт є однією з головних проблем 

для біомедичних застосувань фулеренів С60. Для введення фулеренів у воду 

використовують різні прийоми, що призводять до утворення колоїдних систем. 

Зокрема, пряма стабілізація фулеренів у воді здійснюється за допомогою його 

модифікації [82,83] або солюбілізації за допомогою поверхнево-активних 

речовин [84-86]. Існують також способи непрямої стабілізації, наприклад, 

метод заміни розчинника (диспергування у воду молекулярних рідинних систем 

з фулеренами, в яких органічний розчинник не змішується з водою) [87-91]. В 
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цьому випадку утворюються щільні агрегати, на поверхні яких молекули 

фулеренів взаємодіють з водою з утворенням подвійного електричного шару, 

проте механізм цієї взаємодії до кінця не з’ясований. Такі рідинні системи 

детально обговорюються нижче в розділі 1,5. Існують дані [92], що колоїдну 

систему не модифікованого С60 у воді можна отримати за допомогою вкрай 

тривалого високочастотного ультразвукового перемішування водної суспензії 

фулериту. 

Як було зазначено раніше [80], питома поверхнева енергія взаємодії 

молекул фулеренів, а також енергія їх взаємодії з молекулами розчинника 

подібні, що сприяє утворенню агрегатів фулеренів в рідинних системах. 

Кластери в рідинних системах С60 мають широкий набір структурних 

властивостей. Їх розміри містяться в діапазоні (2 – 500) нм. Вони можуть бути 

щільно упакованими або мати фрактальну структуру. Тенденція до 

кластероутворення найбільш сильно проявляється в полярних розчинниках. 

Для слабкополярних розчинників експериментальні дані з кластероутворення 

суперечливі: для одних і тих же рідинних систем в одних випадках агрегати 

спостерігаються, а в інших ні. 

З огляду на експериментально доведене утворення агрегатів, була 

запропонована [80] загальна теорія формування агрегатів фулеренів в рідинних 

системах, яка була застосована для пояснення аномальної температурної 

залежності розчинності фулеренів С60. При і 280 К в низці рідинних систем 

(системи С60 у толуолі, сірковуглецю, гексані і ксилолі) спостерігається 

максимум їх розчинності [93]. Спочатку спостережений пік пов'язали [79] з 

фазовим переходом в твердій фазі, який має місце при 260 К [94]. Однак 

ентальпія переходу перевершувала ентальпію розчинення фулеренів в декілька 

разів. В роботі [80] агрегати фулеренів розглядалися як додаткова рівноважна 

фаза, а термодинамічні параметри, що описують рівновагу між окремими 

молекулами фулеренів, агрегатами і твердою фазою в двох станах були 

підібрані в такий спосіб, аби відтворити температурну залежність розчинності. 

При цьому енергія утворення агрегату була розрахована, виходячи з міркувань 
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крапельної моделі. В результаті були отримані рівноважні функції розподілу 

агрегатів за розмірами та числа агрегації, що залежать від температури. Слід 

зазначити, що, незважаючи на якісне пояснення обговорюваної залежності, 

структурного підтвердження дана теорія не отримала. Пізніше, для пояснення 

даного ефекту була запропонована альтернативна модель [95]. Вона базувалася 

на можливості утворення кристалосольватів під час кристалізації фулеренів з 

рідинної системи. Пік розчинності в температурній залежності в цьому випадку 

пояснювався також зміною стану твердої фази, проте як причину було 

розглянуто перехід від кристалів до кристалосольватів. Термодинамічні 

характеристики рідинних систем, які розраховувались в рамках даної моделі, 

добре узгоджуються з експериментальними результатами. На користь вказаної 

моделі свідчить також той факт, що для деяких рідинних систем, наприклад на 

базі бромбензолу [95], пік в температурній залежності розчинності фулеренів 

розташований набагато вище за температурою (350 K), і, таким чином, цей 

ефект ніяк не може бути пов'язаний з фазовим переходом в кристалах 

фулеренів за кімнатної температури. 

Якщо раніше основний інтерес дослідження властивостей фулеренів був 

пов'язаний з зазначеним ефектом, то на сьогодні інтерес зміщується до опису 

формування в рідинних системах агрегатів фулеренів різних розмірів, а також 

до кінетики сольватохромного ефекту [96,97]. Цей ефект полягає в різкій зміні 

спектру оптичного поглинання фулеренів, розчинених в розчині декількох 

органічних розчинників, при незначній зміні складу розчину. Також, порівняно 

недавно, до класу цих явищ стали відносити і повільний сольватохромний 

ефект, який полягає в еволюції УФ-Вид спектру поглинання полярної рідинної 

системи з С60 та С70. 

Актуальним завданням в дослідженні рідинних систем фулеренів є 

створення загальної моделі утворення агрегатів в різних класах розчинників. 

Слід виділити два підходи до вирішення цієї задачі. Перший підхід умовно 

назвемо термодинамічним, в рамках якого на основі експериментальних даних 

будується емпірична кластерна модель, що задовольняє основним 
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термодинамічним властивостям системи. Даний підхід описує лише 

рівноважний стан системи. В результаті отримують рівноважні функції 

розподілу агрегатів за розмірами. Прикладами такого підходу є згадані вище 

кластерна і сольватокристалічна моделі розчинення фулеренів С60. Другий 

підхід ґрунтується на розгляді кінетичних рівнянь, рішення яких дає зміни 

функцій розподілу агрегатів за розмірами в часі. Вибір параметрів рівнянь 

визначається як структурними властивостями системи, так і кінетичними і 

термодинамічними властивостям. 

Зі сказаного вище випливає, що у фізиці кластероутворення в рідинних 

системах з фулеренами існує низка фундаментальних питань, які вимагають 

певних уточнень. При цьому як основні завдання при дослідженні рідинних 

систем фулеренів слід вважати наступні: 

1. Проведення структурного аналізу за допомогою малокутової дифракції 

нейтронів агрегатів, що утворюються в рідинних системах різної полярності з 

фулеренами С60 та С70 з метою експериментальної перевірки кластерної моделі 

розчинності фулеренів. 

2. Визначення впливу умов виготовлення розчинів на утворення агрегатів. 

3. Встановлення впливу процесу кластероутворення на явище 

сольватохромного ефекту в рідинних системах С60. 

4. Виявлення механізму реорганізації агрегатів в розчинах декількох 

розчинників. 

5. Визначення структури агрегатів і механізму їх стабілізації за допомогою 

малокутового розсіяння нейтронів у водних колоїдних рідинних системах 

фулеренів С60. 

 

1.3.  Агрегація фулеренів в рідинних системах з неполярними 

розчинниками. 

Вище було зазначено, що слабополярні розчинники, для яких відносна 

діелектрична стала умовно ε < 10, порівняно добре розчиняють фулерени. На 
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спектрах поглинання УФ-Вид (рис. 1.2) в таких рідинних системах 

спостерігаються піки, що характерні для поодиноких фулеренів в газі [98] та 

фулеренів в кристалічному стані [99], але в залежності від розчинника вони 

зміщені один відносно одного.  

 

Рис. 1.2. Спектри поглинання для рідинних систем С60 в гексані і 

толуолі, нормовані на концентрацію фулеренів. 

 

Існування межі насичення фулеренів в таких розчинниках вказує на 

молекулярний тип рідинних систем, тобто молекули фулеренів знаходяться в 

системі в поодинокому стані, а при перенасиченні системи починається процес 

кристалізації − утворення твердої фази фулеренів (кристалізація). Виміряні за 

допомогою прецизійної денситометрії значення питомого парціального об'єму 

молекули С60 в толуолі і сірковуглеці збігаються з об’ємом, який відповідає 

радіусу Ван-дер-Ваальса молекули [100]. Молекулярний стан фулеренів також 

підтверджують реологічні вимірювання рідинної системи С60 в декаліні [101]. 

Разом з тим стан молекулярної рідинної системи не завжди стійкий. Як 

виявлено в ряді експериментальних робіт, в таких рідинних системах можуть 
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утворюватися різні агрегати. Агрегати фулеренів спостерігалися для рідинних 

систем С60 в бензолі за допомогою ДРС [102-105], в толуолі за допомогою 

МКРН [106]. Також, агрегати спостерігалися в сірковуглеці (CS2) за допомогою 

позитронної спектроскопії і ПЕМ з високою роздільною здатністю [107]. Низка 

експериментів з використання МКРН при дослідженні такої системи також 

показала формування агрегатів. Слід зазначити, що рідинна система С60/CS2 

неодноразово була досліджена методом МКРН [108-113]. Відмінною 

особливістю даної системи є вкрай низьке некогерентне розсіяння розчинника, 

що виходячи з необхідного в експерименті контрасту (нейтронна густина 

довжини розсіяння (ГДР) 7,0 х 1010 см-2 для C60 проти 1,22 х 1010 см-2 для CS2) та 

досить високої концентрації C60 (розчинність 7,9 мг/мл), дозволяє 

проаналізувати вкрай слабкі сигнали від поодиноких молекул фулеренів. На 

рис. 1.3 наведені дані МКРН рідинної системи С60 в сірковуглеці за кімнатної 

температури в розширеному діапазоні вимірювань по q в бік більш низьких 

значень q < 0,5 нм-1, що відповідає великим розмірам в прямому просторі. Саме 

в цьому діапазоні було виявлено вплив агрегатів на розсіяння нейтронів. 

 

Рис. 1.3. Криві МКРН рідинними системами С60 в сірковуглеці (а). 

При розчиненні використовувався вплив ~20 хв ультразвуку. Суцільні 

лінії відповідають розрахунку розсіяння нейтронів на поодиноких 

молекулах С60. Штрихові лінії відповідають кривим, що розраховані 

на основі функції розподілу за розмірами f(n), яке наведене на (б). 

Штрихпунктирна лінія ‒ крива розсіяння, розрахована згідно 

кластерної моделі розчинення фулеренів [80] для концентрації 

фулеренів c = 7,60 мг/мл. 
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Відхилення експериментальних даних від кривих розсіяння, розрахованих 

для поодиноких молекул фулеренів, що спостерігаються при малих q, свідчать 

про утворення агрегатів розміром ~ 6 нм. Для q > 0,5 нм-1 криві відповідають 

розсіянню на поодиноких молекулах фулеренів і повністю відтворюють криві, 

наведені в [108-113]. Дослідження, виконані за різних температур в діапазоні 

(15 ÷ 50)оС, показали повну вдтворюваність кривих розсіяння. Це вказує на те, 

що, на відміну від бензолу [102,103], агрегати в сірковуглеці є досить 

стабільними. 

Важливим спостереженням було те, що утворення агрегатів не описуються 

кластерною моделлю розчинення [80], яка дає істотно менші розміри агрегатів. 

Як видно з рис. 1.3, відповідні криві розсіяння, розраховані виходячи з функцій 

розподілу агрегатів за розмірами згідно кластерної моделі розчинення [80], 

сильно відрізняються від експериментальних кривих. Таку ж суттєву 

відмінність від моделі можна спостерігати для кривих МКРН на агрегатах в 

толуолі [106]. Агрегати, які спостерігали за допомогою ПЕМ в сірковуглеці 

[114], значно більше: їх розмір становить ~100 нм, вплив таких агрегатів на 

криві МКРН, як бачимо на рис. 1.3, незначний. 

Як основну причину утворення агрегатів в слабополярних розчинниках, 

було розглянуто нерівноважні умови в їх приготуванні. Починаючи з перших 

робіт по дослідженню розчинності фулеренів в різних розчинниках [79], для 

прискорення розчинення використовують ультразвук або інтенсивне механічне 

перемішування протягом тривалого часу (аж до декількох днів), що може 

призводити до перенасичення рідинної системи. Не виключено, що при 

використанні ультразвуку на процес розчинення впливає температурна 

залежність розчинності фулеренів. Вплив ультразвуку, з одного боку, веде до 

насичення системи, а з іншого до нагрівання системи, що знижує розчинність. 

Конкуренція двох чинників може переводити систему в пересичених стан. А у 

випадку використання ПЕМ беруть краплю рідинної системи, що 

досліджується, і випаровують розчинник, свідомо створюючи умови для 

перенасичення. 
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Рідинні системи, виготовлені в умовах, близьких до рівноважних, були 

досліджені за допомогою МКРН [114]. Порошок фулеренів С60 додавався до 

сірковуглецю, а далі очікувалось повне розчинення фулеренів протягом трьох 

днів при постійній температурі (25oC). Отримані після цього криві розсіяння 

(рис. 1.4) не виявили агрегатів, про які йшлось вище, що вказує на роль умов 

приготування рідинних систем фулеренів в кластероутворенні. Проте, 

присутність дуже великих агрегатів не може бути виключена.  

З рис. 1.4 видно, що криві розсіяння на фулеренах добре описуються 

законом Гінье. Відповідні графіки Гінье (ln(I) ~ q2) з лінійними наближеннями 

представлені на вкладинці до рис. 1.4. Отримані значення радіуса інерції 

становлять 3,85 ± 0,18 Å і 3,84 ± 0.17 Å відповідно для ненасиченої і насиченої 

рідинної системи і задовольняють умові maxqRg <1, де qmax ‒ максимальне 

значення q в експерименті. 

 

Рис. 1.4. Експериментальні криві МКРН (точки) на рідинних 

системах С60 з сірковуглецем за різних концентрацій після 

рівноважного розчинення фулеренів. Пунктирна лінія відповідає 

розрахунку згідно кластерної моделі розчинення фулеренів [80]. 

Суцільні лінії демонструють наближення Гінье. На вкладці показані 

графіки Гінье (точки) з відповідним лінійним наближенням. Стрілки 

вказують інтервал, який використовується для лінійного наближення 

(< 0,9). 
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Ці значення узгоджуються з попередніми даними МКРН для Rg, які 

знаходяться в інтервалі (3,7 ÷ 3,9 )Å [108-113].  

Відношення значень 0,0070(1) см-1/0,0037(1) см-1 = 1,89(6), збігається в 

межах помилки зі значенням концентрації, що свідчить про повне розчинення 

фулеренів в розчиннику, і, що вплив структурного фактора в даному випадку 

мінімальний. 

Таким чином, утворення кластерів в розчинниках з низькою полярністю, є 

відображенням переходу в слабоперенасичений стан через зовнішні впливи при 

розчиненні, і при використанні рівноважного методу розчинення утворюються 

молекулярні рідинні системи.  

 

 

1.4.  Особливості структурної організації систем з фулеренами в 

полярних розчинниках. 

 

Якщо в слабкополярних розчинниках утворення агрегатів фулеренів 

визначається умовами приготування систем, то для полярних розчинників з 

ε > 10 експериментальні дані вказують однозначно на утворення агрегатів через 

деякий час після їх розчинення. Характерний час їх утворення може становити 

тижні і місяці. При цьому розмір агрегатів досягає субмікронних розмірів, до 

500 нм, і після цього залишається стабільним протягом року і більше. Такий 

розмір добре реєструється за допомогою методу динамічного розсіяння світла. 

В такий спосіб агрегати молекул С60 спостерігалися в різних азотовмісних 

розчинниках: піридин [115,116], N-метилпірролідон (NMP) [117], бензонітрил 

[118], а також в бінарному розчині бензол-спирт [119]. Утворення агрегатів 

підтверджується спостереженою часовою залежністю в'язкості рідинної 

системи після її приготування [120]. Так як в цілому розчинність фулеренів в 

полярних розчинниках менше, ніж в слабкополярних розчинниках, вивчення 
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впливу полярності розчинника на кластероутворення проводять в розчинах 

слабкополярний ‒ полярний розчинник [117]. Варіюючи об'ємну частку 

полярної компоненти, змінюють при цьому діелектричну проникність в 

широкому діапазоні. Помічено, що утворення агрегатів С60 починається в 

розчинах з ε > 13 [118]. Для рідинних систем С70 цей поріг значно більше і 

складає ε > 27 [121]. 

В полярних рідинних системах фулеренів спостерігається повільний 

сольватохромний ефект: перехід до гладкого вигляду спектрів поглинання 

рідинних систем. При цьому в початковій рідинній системі з малиновим 

коліром з'являється помітна жовта компонента. З часом рідинна система стає 

жовто-коричневою. На рис. 1.5 наведено приклад такого переходу для рідинної 

системи С60 в NMP [122]. У ряді робіт [122-127] прояв даного ефекту 

пов'язують з процесами формування агрегатів. Так, в роботі [115] 

передбачалося, що перехід до гладкого вигляду УФ-Вид спектру в полярних 

рідинних системах пов'язаний з посиленням розсіяння Релея на агрегатах, яке 

додає компоненту пропорційну λ-4 (λ ‒ довжина хвилі випромінювання). Однак, 

на рис. 1.5 [122, 124,126], чітко видно зникнення піку при невеликому 

збільшенні загальної абсорбції, що не може бути пояснено додаванням деякого 

фону ступеневого типу. В роботі [127] показано, що перехід до гладкого 

вигляду не може бути пояснено і поправками до закону Релея (аналогічними 

розсіянню Мі), пов'язаними з розмірами агрегатів. Також встановлено, що 

розсіяння Релея для агрегатів фулеренів розміром до 100 нм істотно тільки в 

області λ > 700 нм [89]. 

Зміну характеристичного піку при λ = 330 нм на рис. 1.5. можна пов'язати 

зі зміною стану С60 в рідинній системі. Цей пік спостерігається для всіх станів 

фулеренів: газ, молекулярна рідинна система та кристали [98] і відповідає 

переходам між електронними рівнями hg, gg  t1u. Однак він істотно знижується 

при кристалізації фулеренів. Зворотне явище спостерігається [128] при 

випаровуванні кристалів С60. З цього випливає, що зниження піку при λ = 330 

нм з часом в спектрі рідинної системи С60/NMP відображає ефективно перехід 
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фулеренів від молекулярного стану до кластерного. Полімеризація фулеренів, 

яка має місце при зовнішніх впливах (УФ ‒ опромінення), також може істотно 

змінювати УФ-Вид спектр фулеренів. Однак в даному випадку її виникнення є 

малоймовірним, оскільки система не піддавалася будь-якому додатковому 

зовнішньому впливу. 

 

 

 

Рис. 1.5. Зміна спектру поглинання з часом (повільний 

сольватохромізм) в рідинній системі С60/NMP. 

 

Інша можлива причина зміни спектру, яка досі обговорюється ‒ це 

специфічна взаємодія розчинених фулеренів з розчинником. Як було показано в 

[129-131], С60 є гарним акцептором електронів і утворює комплекси з 

переносом заряду, що може розглядатися як можливе джерело повільного 

сольватохромного ефекту.  

Для з’ясування ролі кожного механізму в повільному сольватохромному 

ефекті в С60/NМП було застосовано комплексне структурне дослідження даної 

системи. Так, для контролю кількості мономерів в рідинній системі з часом 
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було запропоновано використовувати екстракцію в гексан. Розчинність С60 в 

гексані становить 0,043 мг/мл, що є істотно меншою, ніж в NМП (0,89 мг/мл), 

тому зміни концентрації не агрегованих молекул С60 в першій фазі (NМП) не 

сильно впливали на локальну рівновагу між кластерним і молекулярним 

станами С60. Згодом екстракція С60 в гексан падала, наближаючись до нуля. 

Пов'язуючи це явище з утворенням агрегатів С60 в NМП, було зроблено два 

важливих висновки: (i) фулерени екстрагується лише в молекулярному стані; 

(іi) практично всі фулерени згодом переходить в кластерний стан в рідинній 

системі С60/NМП. Це підтверджується результатами, отриманими з 

використанням як ДРС, так і МКРН. Згідно ДСР характерний розмір агрегатів 

становить 500 нм, в той час як сигнал МКРН є вкрай малим у зв’язку з 

обмеженням по визначенню розмірів з боку великих об'єктів.  

Істотно прояснило ситуацію проведене додаткове дослідження розведення 

рідинних систем фулеренів в полярних розчинниках іншими розчинниками. 

Так, для системи С60/піридин додавання води (повне змішування з піридином) 

супроводжується сильним сольватохромним ефектом [115, 116]: малиновий 

колір рідинної системи змінюється на жовтий як наслідок появи нових смуг 

поглинання при λ = 460 і 620 нм в спектрі видимого випромінювання. Якісні 

зміни відбуваються в спектрі поглинання і в ультрафіолетовій області. При 

цьому в розведеній системі за допомогою МКРН були спостережені [116] 

агрегати значно меншого розміру (кілька 10 нм), ніж в початковій системі. При 

додаванні води в систему С60/N-метилпірролідон сольватохромний ефект дещо 

менший, ніж для нерозведеної системи, проте спостерігається поява (рис. 1.6) 

смуг поглинання при λ = 460 і 620 нм [122].  

Показано [115, 132], що подібні ефекти мають пороговий характер: вони 

стають помітнимилише після певної кількості води, яка становить (40-50) об.% 

у перерахунку на кінцеву рідинну систему. Зокрема, це було вперше 

продемонстровано за допомогою МКРН [122, 132] для рідинної системи 

С60/NМП/вода.  
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Рис. 1.6. Зміна спектру поглинання УФ-Вид рідинної системи 

С60/NМП при додаванні води. Об'ємна частка води в кінцевій 

системі становить 50%. Наряду зі зміщенням піку при λ = 340 нм 

з'являються нові смуги поглинання, відмічені стрілками. 

 

На рис. 1.7 показано як змінюється нейтронне розсіяння на рідинній 

системі С60/NMP при додаванні води. На рис. 1.7.б наведена зміна середньої 

інтенсивності розсіяння, приведеної до однієї концентрації, в залежності від 

об'ємної частки води в суміші. На другому графіку (рис. 1.4.3б) спостерігається 

стрибок. Слід зазначити, що в цьому випадку ефект непов’язаний з будь-яким 

нерівноважним процесом реорганізації агрегатів, який міг би відбуватись 

внаслідок зміни об’єму розчинника. Додавання нового НМП не приводить до 

появи сигналу МКРН.  
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(а) (b) 

         

Рис. 1.7. Сигнал МКРН на системах С60/NМП і С60/NМП/Н2О з 

об'ємною часткою води 50% (а). Концентрація С60 в обох системах 

становить 500 мкМ/л. Середня інтенсивність розсіяння нейтронів як 

функція об'ємної частки води в суміші NМП/Н2О (б). 

 

1.5.  Властивості водних рідинних систем з фулеренами С60. 

 

Особливим класом рідинних систем з фулеренами С60, цікавих з точки зору 

біомедичних застосувань, є водні рідинні системи. Поряд з практичною 

цінністю, дані системи слід виділити тому, що їх утворення безпосередньо 

пов'язане з ефектами, що спостерігаються для рідинних систем в 

слабополярних і полярних розчинниках. Ідея переміщення С60 в воду за 

допомогою заміни розчинника була коротко охарактеризована в розділі 1.1 [88, 

89, 90, 133]. Гетерогенна суміш води і рідинної системи С60 в толуолі або 

бензолі, які практично не змішується з водою, піддається інтенсивному 

ультразвуковому впливу, в результаті якого утворюється рідинна система С60. 

Після цього органічна фаза поступово випаровується, а фулерени переходять у 

водне середовище у вигляді агрегатів. Згідно з даними ІЧ-спектроскопії 

початковий органічний розчинник повністю залишає рідинну систему. При 

цьому в залежності від концентрації, забарвлення водної рідинної системи С60 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.01

0.1

I(
q

),
 c

m
-1

q, nm
-1

 NMP/H
2
O

 NMP

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0.00005

0.00010

0.00015

0.00020

0.00025

0.00030

0.00035

<
I>

/c
, 

a
rb

. 
u

n
it
s

[H
2
O]/([H

2
O]+[NMP])



47 
 

змінюється від світло-жовтого до темно-коричневого. Максимальна 

концентрація С60 в водній рідинній системі становить приблизно 1,6 мг/мл, що 

наближається до розчинності фулеренів в ароматичних розчинниках, наприклад 

в бензолі (1,5 мг/мл). Отримані в такий спосіб системи стабільні впродовж 

тривалого часу, не менше року. При цьому характерний розмір агрегатів 

фулеренів (70 нм) визначався різними методиками, включаючи ПЕМ [134] і 

ДРС [135]. Згідно даних МКРН [90] такі системи характеризуються високою 

полідисперсністю.  

Водні рідинні системи С60 за різних концентрацій були досліджені 

методом малокутової нейтронної дифракції (рис. 1.8).  

 

(a) (b) 

    

Рис. 1.8. Експериментальні криві МКРН для водних рідинних 

систем фулеренів різної концентрації. Суцільні лінії відповідають 

апроксимації методом непрямого перетворення Фур'є (а). 

Відновлені за допомогою непрямого перетворення Фур'є функції 

p(r), нормовані на одиницю (б). Вказані отримані параметри 

процедури. 

 

Для аналізу даних була використана процедура непрямого Фур’є 

перетворення [136], що дозволило надійно відновити функцію p(r). Як бачимо з 

рис. 1.8б, розсіяння нейтронів якісно не змінюється з концентрацією. 

Визначено максимальний розмір агрегатів і параметри наближення Гінье. 
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Важливою характеристикою агрегатів в рідинній системі є невелика анізотропія 

функції p(r), що свідчить про витягнуту форму агрегатів, яку можна пояснити 

невеликою вторинною агрегацією: початкові агрегати з розміром ~10 нм 

об'єднуються в невеликі асоціати з числом агрегації менше десяти і 

характерним розміром ~72 нм. Подібний висновок був зроблений і для 

рідинних систем С60/піридин/вода [137]. В роботі [138] з аналізу кривих МКРН 

досліджені можливості моделювання функції розподілу за розмірами агрегатів 

у водних розчинах С60. Відповідні оцінки показують, що усі фулерени 

знаходяться в агрегованому стані. 

Внутрішня структура агрегатів і складових їх частинок активно 

обговорювалася в літературі. Три основні обговорювані структури показані на 

рис. 1.9. 

 (a) (b) (c) 

               

Рис. 1.9. Принципові схеми моделей агрегатів фулеренів С60 в 

водних рідинних системах, що обговорювалися в літературі. 

 

Спочатку автори методу диспергування [88] припустили, що фулерени, 

взаємодіючи з водою під час приготування, утворюють комплекси С60-Н20, які 

об'єднуються в агрегати (рис. 1.9а). При цьому причини стабілізації таких 

порівняно великих утворень у воді залишилося незрозумілими. 

Інший тип структури (рис. 1.9б) з точки зору фізики є найбільш 

зрозумілим і пояснюється формуванням таких агрегатів внаслідок кристалізації. 

Якщо ми маємо справу з сильно пересиченою рідинною системою, то при 

поверненні системи в рівноважні умови, поділ фаз буде проходити шляхом 

формування кристалів. 
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Відповідна схема (рис. 1.10), що якісно пояснює характерний розмір 

агрегатів, була запропонована в роботі [134]. Дифузія і випаровування 

органічного розчинника ведуть до зменшення диспергованих крапель 

органічної рідинної системи С60. 

 

 

Рис. 1.10. Принципова схема формування водних рідинних систем С60 в 

полярних розчинниках, які не змішуються з водою [135]. 

 

В деякий момент рідинна система всередині крапель стає пересиченою, що 

ініціює кристалізацію фулеренів всередині крапель. При повному 

випаровуванні органічного розчинника вода починає взаємодіяти з молекулами 

фулеренів на поверхні кристалітів, утворюючи стабілізуючу зарядову оболонку. 

Зауважимо, що агрегація фулеренів може проходити не тільки внаслідок 

кристалізації, але також і внаслідок формування щільних аморфних агрегатів, 

передбачених [139] на підставі енергетичних оцінок. При аналізі абсолютних 



50 
 

значень інтенсивності МКРН в рамках даної моделі показано [136], що усі 

дисперговані в воду фулерени знаходиться в кластерному стані. 

Нарешті, третій тип структури (рис. 1.9в) обговорювався в зв'язку з даними 

диференціальної скануючої калориметрії [135], в якій при випаровуванні води з 

рідинної системи спостерігався додатковий пік, що відповідає обмеженій фазі 

води, що замерзає при температурі -2,3oC. Виходячи з термодинамічних 

розрахунків, характерний розмір такої фази води збігається із середнім 

розміром агрегатів в рідинній системі, з чого була запропонована модель на 

рис. 1.9в.  

Внутрішня структура кластерів в даних рідинних системах була визначена 

за допомогою МКРН з використанням варіації контрасту. Порівняно висока 

концентрація рідинних систем і можливість визначення параметрів Гінье 

дозволили провести варіацію контрасту наступним чином: початкова система 

розбавлялася в два рази розчинниками з різним відносним вмістом H2O/D2O, 

так що об'ємна частка D2O в кінцевій системі () змінювалася від 0 до 50%. 

Відповідну зміну інтенсивності розсіяння з використанням непрямого Фур’є 

перетворення показано на рис. 1.11а. Радіус інерції є інваріантним по 

відношенню до зміни контрасту, що свідчить про високу однорідність 

агрегатів. Знайдена залежність (I(0)/c)1/2 від  представлена на рис. 1.11б. Точка 

компенсації  = 0,87 відповідає густині довжини розсіяння (ГДР)  = (5,44  

0,20)  1010 см-2, яка збігається з ГДР, розрахованої для фулериту  = 5,62  1010 

см -2. Таким чином, з точки зору даних МКРН модель на рис. 1.9б бачиться 

найбільш адекватною, як і у випадку агрегатів в полярних розчинниках 

(наприклад в С60/NMP). 

Модель на рис. 1.9а не узгоджується з даними МКРН, так як нейтронний 

метод вказує на відсутність будь-якої водневої компоненти в складі агрегатів, 

частка якої може бути <5 об.%. Модель на рис. 1.9в може бути узгоджена з 

даними МКРН. Разом з тим потрібне додаткове припущення про можливість 

вільного обміну води. В іншому випадку, в структурі значною була б частка H-
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компоненти, яка відповідає внутрішній воді, що суперечило б отриманій точці 

компенсації і висновку про однорідність частинок. Необхідний обмін міг бути 

реалізований за допомогою пор в сферичних утвореннях, проте навіть в цьому 

випадку для повного перемішування знадобився би досить великий час (доба). 

Разом з тим, ніяких часових змін в кривих розсіяння, які знімалися відразу 

після приготування зразків, виявлено не було, що свідчить на користь другої 

моделі. 

 

 (a) (b) 

 

Рис. 1.11. Варіація контрасту на водній рідинній системі фулеренів, з 

концентрацією С60 с = 126 мкМ/л. Вимірювання інтенсивності 

розсіяння при варіації об'ємної частки D2O в системі; суцільні лінії 

показують підгонку непрямим перетворенням Фур'є. Вказано радіус 

інерції, який є інваріантним по відношенню до варіації контрасту (а). 

Зміна інтенсивності розсіяння в нульовий кут при варіації контрасту. 

Зірочкою позначена точка компенсації агрегатів, як результат лінійної 

підгонки. Штрихова лінія відповідає розрахованій зміні інтенсивності 

розсіяння на поодиноких фулеренах (б). 

 

Слід зазначити, що спектри поглинання водних систем С60 містять піки, 

характерні для поодинокого стану фулеренів. Проте істотною відмінністю є 

нові смуги поглинання на λ = 460 і 620 нм, які надають жовтий відтінок кольору 

системи. Вони повністю повторюють смуги, які з’являються при додаванні 

води в систему C60/N-метилпірролідон (рис. 1.6). Таким чином, можна 
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стверджувати, що фулерени взаємодіють з молекулами води з утворенням 

специфічних смуг поглинання, що вказує на формування комплексів з 

переносом заряду фулерен-полярна група, які і відповідають за утворення 

зарядової оболонки і стабілізацію агрегатів. 

При обговоренні біосумісних водних рідинних систем фулеренів окрему 

увагу потрібно звернути на морфологію частинок в цих системах, яка залежить 

від обраної методики приготування. Ці властивості і визначають біосумісність 

фулеренів та їх можливу цитотоксичність. Попередні дослідження біологічної 

активності фулеренів та їх похідних, диспергованих у воду, виявили як 

позитивні [140-143], так і негативні наслідки для здоров'я, які залежить від 

багатьох чинників. Так для рідинних систем, що широко застосовуються на 

практиці та отримані за вищеописаною методикою заміни розчинника при 

використанні первинного органічного розчинника, серед факторів, що 

впливають на токсичність слід віднести вибір первинного розчинника, розмір 

агрегатів фулеренів, їх концентрацію, а також біологічну систему чи організм, 

на якому проводяться біологічні тести [144]. Так, було показано токсичність 

фулеренів С60 до риби [145], шкіри людини [146], грампозитивних та 

грамнегативних бактерій [147]. Проте при отриманні водної системи C60 у цих 

дослідженнях як первинний розчинник був обраний тетрагідрофуран (THF), 

який призводить до значного окислення та деградації фулеренового ядра в 

процесі виготовлення водних систем [148]. Також досліджено ефект залежності 

цитотоксичності від розмірів агрегатів [149]. Незважаючи на численні роботи, 

присвячені біологічній активності, чітка кореляція з морфологією агрегату nC60 

ще не була встановлена. Знання того, які особливості рідинних систем 

фулеренів визначають токсичність, а також виявлення відповідних механізмів 

токсичності, є вкрай актуальними.  

Відомо, що при взаємодії клітинних мембран з наночастинками 

зв'язування та активація мембранних рецепторів суттєво залежать від розмірів 

наночастинок [150-152]. Перші спостереження залежності характеристичного 

розміру агрегату у водних системах фулеренів та їх біологічного впливу, 
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включаючи цитотоксичність та антибактеріальні властивості, показали, 

[149,153] що менші за розміром агрегати мають більш високу антибактеріальну 

активність, хоча збільшення токсичності непропорційно вище, ніж очікувалося 

з урахуванням збільшення площі поверхні частинок [154].  

Інший аспект, що стосується використання та утилізації рідинних систем 

фулеренів, а отже загальної екологічної безпеки, ‒ це стійкість водних систем 

фулеренів в різних умовах. Стабілізація агрегатів фулеренів в рідинних 

системах, отриманих методом заміни розчинника, безпосередньо пов'язана з 

утворенням зарядженого стабілізуючого шару [89, 155], походження якого 

(адсорбція будь-яких гідроксильних груп [19] або гідратація [156] на поверхні 

фулеренів) все ще обговорюється. Стабілізуючий шар може бути екранований 

стандартним способом за допомогою вільних іонів, так що коагуляція 

фулеренів починається вище деякого порогового значення іонної сили, відомої 

як критична концентрація коагуляції (CCC), що є важливим фактором при 

застосуванні обговорюваних систем in vivo. Це також має важливе значення з 

точки зору екології. Після утилізації такі системи взаємодіють з природними 

водними середовищами з різними рівнями солоності, де може виникати 

нестабільність агрегатів фулеренів та їх реорганізація у бік мікронних розмірів, 

що може призвести до їх седиментації. Розуміння цих процесів допоможе 

прогнозувати, яким чином фулерени будуть поводитися в природних 

середовищах і де вони можуть накопичуватися. Раніше було показано, що CCC 

для фулеренів C60 у водних середовищах значно перевищує концентрації 

моновалентних солей у прісноводних системах [157]. Однак слід врахувати, що 

значення CCC для водних систем фулеренів різняться в залежності від способу 

приготування та концентрації фулеренів [158]. 

Незважаючи на численні роботи по цій темі, детальна і точна 

характеристика фізичних властивостей водних систем з фулеренами C60 і C70 з 

точки зору впливу на навколишнє середовище та їх біомедичне застосування 

досі не існує.  
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Висновки 

На даний час за допомогою малокутового розсіяння нейтронів з'ясовано 

ряд принципових аспектів кластероутворення в рідинних системах фулеренів 

С60. Разом з тим показано, що для найбільш ефективного і надійного опису 

структури агрегатів за різних умов потрібно залучення різноманітних 

експериментальних методик. 

Для рідинних систем низької полярності показано, що їх нерівноважне 

приготування, використання ультразвуку або інтенсивне тривале 

перемішування може призводити до утворення стабільних агрегатів з розміром 

до 10 нм. При дотриманні рівноважних умов (повільне розчинення) стан 

системи близький до молекулярного, проте є вказівки на присутність агрегатів з 

малими (до 10) і дуже великими (понад 10000) агрегаційними числами. 

В полярних рідинних системах з фулеренами С60 (піридин, N-

метилпірролідон) фулерени з плином часу, впродовж місяця після 

приготування систем, переходять переважно в стабільний кластерний стан з 

розміром агрегатів до 500 нм, що супроводжується повільним сольватохромним 

ефектом. Дослідження показують, що рівноважна функція розподілу агрегатів 

за розмірами суттєво залежить від складу системи та концентрації.  

Описана реорганізація агрегатів в полярних рідинних системах фулерену 

С60/N-метилпірролідон при розведенні їх водою потребує подальшого 

визначення процесів, що викликають незвичайну розчинність фулеренів у 

водному середовищі. Незважаючи на те, що структура водних рідинних систем 

С60, виготовлених методом заміни розчинника, досліджена досить ретельно, 

включаючи полідисперсність агрегатів, причини стабілізації агрегатів, 

відтворюваність з точки зору середніх структурних характеристик системи, 

тощо, досі не визначені фактори, що відповідають за біосумісність таких 

систем та визначають їх перспективність застосування в біомедичному 

напрямку.  
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РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФУЛЕРЕНІВ В РІДИННИХ 

СИСТЕМАХ РІЗНОЇ ПОЛЯРНОСТІ ТА ПРОЦЕСИ АГРЕГАЦІЇ 

 

Останнім часом активно вивчаються можливості застосувань фулеренів в 

різних галузях, включаючи електроніку, оптику, косметологію і фармацевтику 

[159-161]. Суттєво цьому сприяла наявність розчинності фулеренів в 

органічних розчинниках. За останні роки було розроблено низку методів 

отримання водних рідинних систем фулеренів С60 та С70 на основі неполярних 

органічних розчинників [88], що значно збільшило перспективність 

використання фулеренів в медицині [20]. Таким чином, використання 

фулеренів в сучасних технологіях [162,163] зумовлює інтерес до вивчення їх 

структури та їх властивостей в різних розчинниках та середовищах. Серед 

цікавих ефектів в цій галузі можна виділити агрегацію фулеренів в неполярних 

розчинниках [164-166], які характеризуються високою розчинністю фулеренів. 

Серед можливих причин цього ефекту розглядається [167] використання 

нерівноважних методів приготування, що призводить до нерівноважного стану 

в рідинних системах. Поява агрегатів фулеренів в неполярних розчинниках 

спостерігається також при додаванні в систему третьої полярної компоненти. 

Під час дослідження таких сумішей було виявлено значення порогової 

відносної діелектричної проникності суміші ε = 13 для С60 [106] і ε = 27 для С70 

[122], при якій відбувається перехід від молекулярної до колоїдної рідинної 

системи, що супроводжується характерними змінами в спектрах поглинання. 

Нещодавно було показано, що порогове значення відносної діелектричної 

проникності суміші, за якої відбувається агрегація С60, може досягати ε = 19 

[168]. У той же час слід зазначити, що не всі суміші, які містять полярний та 

неполярний розчинники мають такий чіткий перехід спектрів поглинання. Так, 

показано (див. п. 3.2), що спектр поглинання фулеренів С60 в суміші N-



56 
 

метилпірролідон (NMP)/толуол не обернено переходить до гладкого вигляду, 

незважаючи на процеси руйнування агрегатів при додаванні толуолу в систему, 

що вказує на більш складну взаємодію між фулеренами і молекулами 

розчинника. 

Розділ 2 присвячений аналізу даних, що надають інформацію про 

організацію агрегатів в полярних/неполярних розчинниках та їх розчинах, а 

також в водних рідинних системах фулеренів, отриманих за допомогою методу 

малокутового рентгенівського (МУРР) та нейтронного (МУРН) розсіяння, а 

також динамічного розсіяння світла (ДРС).  

 

2.1. Зміна структури рідинної системи з фулеренами при зменшенні 

полярності системи. 

 

Для приготування зразків були використані: фулерени С60 («Fullerene 

technologies», чистота > 99.5%), толуол ( «Merck», чистота > 99,5%) і N-

метилпірролідон («Merck», чистота > 99,5%). Початкова рідинна система 

С60/NMP (концентрація 1 мг/мл) була виготовлена шляхом перемішування 

магнітною мішалкою впродовж однієї години при кімнатній температурі. Для 

отримання трьохкомпонентної системи С60/N-метилпірролідон/толуол в 

систему С60/N-метилпірролідон додавався толуол у різних пропорціях. Вибір 

толуолу як слабкополярного розчинника (ε = 2,7) був зумовлений гарною 

розчинністю фулеренів та повною змішуваністю з N-метилпирролідоном. 

Проте розчинність фулеренів С60 в розчині NMP−толуол залежить від складу 

розчину, саме тому трьохкомпонентна система була створена шляхом 

розведення початкової системи С60/NMP. Експерименти з малокутового 

розсіяння нейтронів проводилися на зразках через місяць після їх виготовлення, 

в яких спостерігались стабільні великі агрегати фулеренів з розмірами більше 

100 нм [18].  
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Дослідження системи С60/NMP/толуол проводилися на установці 

малокутового розсіяння нейтронів Будапештського нейтронного центру з 

використанням монохроматичного пучка нейтронів з довжиною хвилі 0,38 нм, 

що досягалось за допомогою обертання селектора зі швидкістю 6000 об/хв. 

Діапазон q, в якому спостерігався помітний сигнал розсіяння, складав 

0,1 ÷ 1 нм-1. Калібрування даних проводилось з використанням води.  

Зразки в обох випадках вміщували в кварцові кювети фірми «Helma» з 

товщиною 1 мм. Розсіяння від N-метилпірролідону або розчину NMP/толуол 

було використано як буферне.  

На рис. 2.1 та рис. 2.2 представлені результати малокутового розсіяння 

нейтронів на системах С60/NMP/толуол з різним віком виготовленої системи 

С60/NMP: через 2 тижні після приготування (рис. 2.1) та через місяць (рис. 2.2). 

Для полегшення сприйняття рисунків наведена лише частина одержаних 

кривих малокутового розсіяння нейтронів.  
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Рис. 2.1. Малокутове розсіяння нейтронів на системі 

С60/NMP/толуол з 20% (○), 50% (■ ) та 80% (□) відсотковим 

вмістом толуолу (вік системи С60/NMP становить два тижні). На 

вкладці наведена залежність інтегральної інтенсивності 

малокутового розсіяння нейтронів від вмісту толуолу в системі. 
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Рис. 2.2. Малокутове розсіяння нейтронів на системі 

С60/NMP/толуол з 20% (○), 50% (■ ) та 80% (□) вмістом толуолу 

(вік системи С60/NMP становить один місяць). На вкладці 

наведена залежність інтегральної інтенсивності малокутового 

розсіяння нейтронів від вмісту толуолу в системі.  

 

Як бачимо розсіяння на системі з вмістом толуолу 20% знаходиться на 

рівні фону. Цей факт свідчить про існування в системі утворень розмірами 

понад 100 нм, які знаходиться поза межами чутливості використаної 

експериментальної установки малокутового розсіяння нейтронів. Ці дані 

підтверджуються результатами динамічного розсіяння світла які свідчать, що в 

системі наявні великі агрегати з характерним розміром більше ніж 100 нм [18].  

Збільшення частки толуолу в системі приводить до збільшення сигналу 

нейтронного розсіяння. Особливо різке підвищення сигналу спостерігалося при 

додаванні 50 об.% толуолу в початкову систему не залежно від її віку. На 

вставках до рис. 2.1 та 2.2, де представлена залежність інтегральної 

інтенсивності розсіяння від частки толуолу в системі, чітко спостерігається 

пороговий характер ефекту додавання толуолу в систему С60/NMP у вигляді 

стрибків наведених залежностей.  
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Присутність такого стрибка в інтенсивності розсіяння нейтронів на 

досліджуваній системі свідчить про появу неоднорідностей з розмірами 

меншими за 100 нм. Таким чином, був спостережений пороговий характер 

реорганізації агрегатів фулеренів в системі при додавання до неї 50 об.% і 

більше толуолу. 

Вимірювання системи С70/NMP/толуол методом малокутового розсіяння 

нейтронів (МКРН) проводились на дифрактометрі ЮМО реактору ІБР-2 

Об’єднаного інституту ядерних досліджень (м. Дубна, ОІЯД). Залежності 

диференціального перерізу розсіяння одиниці об’єму зразка (далі інтенсивність 

розсіяння I(q)) були одержані шляхом вимірювань за методом часу-прольоту 

нейтронів у діапазоні значень векторів переданих імпульсів q = 0,05 ‒ 5 нм-1. 

Зразки з об’ємом 500 мкл були залиті у кварцову кювету (Hellma Analytics) з 

товщиною 1 мм і витримувались при температурі 20 0С. Криві малокутового 

розсіяння були нормовані на розсіяння від суміші відповідних розчинників. Для 

калібрування був використаний стандартний ванадієвий зразок [169]. Обробка 

отриманих даних здійснювалась за допомогою програми SAS у режимі 

згладжування [170]. 

Спектри малокутового розсіяння нейтронів для системи С70/NMP та 

С70/NMP/толуол з об’ємною часткою толуолу 80 % представлені на рис. 2.3. Як 

видно з рис. 2.3 вищенаведені спектри мають відмінність на початку: потрійна 

суміш відзначається чітким сигналом у області Гіньє, у той час, як крива МКРН 

для рідинної системи фулеренів у NMP на всьому діапазоні змінної q 

залишається на рівні фону. Цей ефект пов'язаний із присутністю великих 

агрегатів фулеренів у рідинній системі NMP із розмірами більше 100 нм [18], 

що виходить за межі детектування використаних малокутових установок. 

Проте, з додаванням третьої компоненти, а саме толуолу, відбувається 

реорганізація агрегатів фулеренів, які були присутні у початковій системі 

С70/NMP, шляхом часткового руйнування великих агрегатів. Саме поява 

нейтронного сигналу на початку спектру і відображає це руйнування. Іншими 

словами, збільшення сигналу можна пояснити появою у системі 
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С70/NMP/толуол значної кількості агрегатів фулеренів, розмір яких менше за D 

= 2π/qmin ≈ 70 нм.  
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Рис. 2.3. Експериментальні криві малокутового розсіяння 

нейтронів рідинної системи С70/NMP (■), та при додаванні 80% 

толуолу (○). Криві нормовані на концентрацію фулеренів. На 

вкладці зображена залежність інтегральної інтенсивності 

розсіяння (розрахованої у діапазоні q = 0,1–0,5 нм–1) від вмісту 

толуолу. 

 

Причиною реорганізації агрегатів є збільшення частки неполярної 

компоненти, а саме, толуолу, в якому мають кращу розчинність С70 (1,4 мг/мл 

[171]) порівняно з полярним розчинником NMP. В умовах невисокої статистики 

нейтронного експерименту, був проведений аналіз інтегральної інтенсивності, 

що може бути мірою кількості агрегатів в одиниці об’єму системи, розміри 

яких належать діапазону чутливості установки. За серією спектрів 

малокутового розсіяння нейтронів на системі С70/NMP/толуол було побудовано 

залежності інтегральної інтенсивності МКРН від об’ємної частки толуолу. Ця 

залежність представлена на вкладинці до рис. 2.3. І, як бачимо, вона має різкий 

перехід, коли концентрація толуолу у системі перевищує значення 60 % за 

об’ємом. Цікавим є той факт, що для руйнування агрегатів фулеренів в розчині 
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NMP/толуол для фулеренів С70 потрібна більша кількість толуолу, а саме 

більше 60 об.% порівняно з 40 об.% для фулеренів С60, що скоріш за все 

обумовлено деякою відмінністю в їх сольватоційних процесах. 

Враховуючи низький сигнал нейтронного розсіяння в досліджених 

рідинних системах фулеренів додатково були проведені експерименти з 

малокутового рентгенівського розсіяння.  

Експерименти з малокутового рентгенівського розсіяння проводились на 

джерелі синхротронного випромінювання PETRA III в EMBL/DESY (Гамбург, 

Німеччина) на станції P12 BioSAXS. Діапазон переданих імпульсів складав 

q = 0,07 – 4,6 нм-1, прольотна відстань – 3,1 м. Для калібрування був 

використаний зразок бегената срібла [172]. Зразки, об'ємом 20 мкл, містилися в 

капіляр і витримувались при температурі 200С. Для зменшення втрат 

інтенсивності випромінювання, зразки переміщались під час експозиції. Було 

виконано 20 послідовних знімків (час експозиції 0,05 с). Аби уникнути 

радіаційного пошкодження під час експозиції, всі криві розсіяння, записані в 

базу даних, порівнювалися з контрольною кривої (перший вимір), а далі 

інтегрувалися з допомогою спеціалізованої програми [173]. До і після кожного 

вимірювання кривої МУРР на зразку також вимірювався сигнал від буфера для 

врахування фону. Окрім того, усі отримані криві були нормовані на спектр 

прямого пучка. 

Експериментальні криві малокутового рентгенівського розсіяння для 

початкової системи С70/NMP та систем після додавання до неї різної кількості 

толуолу наведено на рис. 2.4. Всі експериментальні криві мають типовий 

вигляд полідисперсних систем. Криві умовно можна розділити на дві групи. 

Перша група відповідає системам з вираженою дворівневою структурою, до 

яких відноситься стартова рідинна система С70/NMP та розчини з 20, 40 і 60 

об.% толуолу (рис. 2.4а). До другої групи входять системи, які мають велике 

плато в області малих значень q- діапазону (рис. 2.4б), так звану "область 

Гіньє", що відповідає за розсіяння на порівняно великих агрегатах С70 з 

характерними розмірами вище 30 нм. Це плато є результатом суперпозиції 
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розсіяння на декількох сукупностей агрегатів подібних розмірів. Внески від 

розсіяння на великих агрегатах з фрактальною структурою та відносно малиx 

об'єктах були враховані наступним чином [174]: 
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де q ‒ вектор розсіяння; А та С ‒ інтенсивності розсіяння; B ‒ константа; р 

є експонентою; Bkg ‒ залишкове некогерентне розсіяння після нормування на 

розсіяння від розчинника; Rg1 та Rg2 ‒ радіуси гірації великих і малих об'єктів 

розсіяння в системі, відповідно. Кожен доданок у (2.1) відображає внесок 

відповідного рівня організації до загального дифракційного сигналу. Можна 

побачити їх часткові внески на прикладі кривої МУРР для початкової рідинної 

системи C70/NMP на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння початкової системи С70/NMP (■) та після додавання до неї 

20 ‒ 80 об. % толуолу (1-6). На вкладках представлено зміни 

залежностей інтенсивності розсіяння за різного вмісту толуолу. 

Суцільні лінії є модельними кривими.  
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Для першої групи кривих, де частка толуолу складає 20 ‒ 60%, чітко 

виражено два рівні розсіяння (рис. 2.4), що вказує на співіснування в рідинній 

системі малих агрегатів фулеренів наряду з великими агрегатами. Сукупність 

менших об'єктів розсіяння має характерний розмір Rg2 = 1,5 ± 0,1 нм. Реальний 

розмір можна оцінити, використовуючи наближення однорідних 

монодисперсних сфер, як Rg
2 = (3/5) R2, в результаті чого R ~ 1,9 нм. З огляду на 

розмір молекули С70 [175], Rg = 0,7 нм, можна зробити висновок, що сигнал 

розсіяння в діапазоні q = 0,5 ‒ 2 нм-1 відповідає ансамблю частинок, включаючи 

мономери С70, димери, тримери та інші.  

Фактично, наявність плато в області 0,5 ‒ 1 нм-1 векторів розсіяння 

свідчить про існування в рідинній системі невеликих полідисперсних агрегатів. 

Слід зазначити, що аналогічне значення Rg для початкової рідинної системи 

С70/NMP за нейтронними даними було оцінено як Rg2 = 1,35 ± 0,05 нм, що є 

меншим ніж в суміші з толуолом. Цей факт свідчить про появу трохи більших 

за розміром агрегатів в сукупності малих за розмірами частинок внаслідок 

додавання толуолу. 

Початкова ділянка кривих розсіяння до q = 0,1 нм-1 включно, 

характеризується степеневим спаданням, що вказує на фрактальну структуру 

сукупності частинок великих розмірів, розміри яких виходять за рамки 

чутливості методу малокутового розсіювання.  

Як відомо, таке спадання свідчить про певну структуру об’єктів 

розсіяння. Характерні розміри частинок відповідають певним різким зламам на 

кривій. Наприклад, сильно анізотропні частинки типу «стрижень» або «диск» 

мають два характерних розміри: довжину і діаметр та відповідний діаметр і 

товщину. Для кожного з цих розмірів на кривій малокутового розсіяння 

існують характерні переломи, між якими досить точно виконується степеневий 

закон: 

q

A
qI ~)( ,   
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де А ‒ константа, а показник α для витягнутих частинок типу 

«стрижень» дорівнює одиниці і α =2 для сплюснених частинок типу «диск».  

Якщо є розсіяння на поверхні частинок, то тоді маємо степеневу 

поведінку: 

 

q

B
qI

q 
~)( , 

де B ‒ деяка константа. При цьому показник α може приймати значення 

від 3 до 6. Діапазон 3 < α < 4 відповідає так званій фрактальній поверхні, яка 

характеризується фрактальною розмірністю Ds [176-178]. У загальному випадку 

фрактальна розмірність D вводиться шляхом підрахунку числа структурних 

одиниць N, які вміщуються в кулю радіусом r [178]: 

 

N(r) ~ A0(r/R0)D,   (2.2) 

 

де R0 ‒ радіус структурної одиниці, A0 ‒ постійна, що характеризує 

щільність упаковки структурних одиниць. З рівняння (2.2) для частинки 

довільної форми з фрактальної поверхнею густина довжини розсіяння (ГДР), 

що усереднена за всіма орієнтаціями частинки, як функція радіуса в околі 

границі розділу (тобто на поверхні) має вигляд: 

 

(r) ~ r(Ds-3). 

 

Зв'язок між фрактальною розмірністю поверхні і показником α дає 

перетворення Фур'є: 

 

DS = 6 - . 

Це співвідношення виконується в діапазоні /R0 < q < 2/din, де din - 

характерна товщина границі поділу. 
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Наступний діапазон 4 <  < 6 відповідає так званій дифузній поверхні 

[178]. Випадок 1 <  < 3 відповідає так званому масовому фракталу з 

фрактальної розмірністю, яка дорівнює α. Слід зазначити, що випадок  = 4 

відповідає гладкій поверхні і відомий як закон Порода. 

Отримані з нейтронного експерименту степеневі показники для 

рідинних систем C70/NMP/толуол з 20 та 60 об. % вмістом толуолу становить 

р = 4. Це свідчить про формування гладких сферичних агрегатів в системі.  

Інший тип структури агрегатів реалізується при 70 та більше об. % толуолу в 

системі. Спадання інтенсивності розсіяння за степеневим законом відповідає 

р = 4,8 ± 0,2 (див. вкладинку до рис. 2.4). Цей факт вказує на формування 

дифузної поверхні великих і щільних агрегатів [180]. Враховуючи, що розмір 

агрегатів фулеренів зменшується при збільшенні вмісту толуолу, можна 

припустити, що при додаванні толуолу агрегати частково руйнуються (в 

основному на поверхні) і, таким чином, збагачують субмолекулярну фракцію 

агрегатів фулеренів. Разом з тим, розмір великих агрегатів залишається занадто 

великим аби бути зареєстрованим існуючими в наявності малокутовими 

установками. Зауважимо, що спостережена структура агрегатів корелює з 

кількістю толуолу, що був доданий до початкової рідинної системи. 

Поява області Гіньє на кривій розсіяння в q- діапазоні до 0,1 нм-1, для 

рідинних систем з вмістом толуолу більше 70 об. % може свідчити про 

зменшення розмірів великих агрегатів. Такий сигнал може з'явитися в 

результаті перекриття сигналів з двох або більше близьких діапазонів 

досліджених розмірів. У цьому випадку реєстрація розсіяння дрібними 

агрегатами ускладнюється. Оцінка розмірів великих агрегатів Rg1 дає наступні 

значення: 30,8 ± 0,5 нм та 28,5 ± 0,5 нм відповідно для 70 об.% та 80 об.% 

толуолу. Порівняння розмірів агрегатів фулеренів щойно виготовленої системи 

C70/NMP/толуол з вмістом толуолу 80 об.% та цієї ж системи вже через два 

тижні після змішування (Rg1 = 31,5 ± 0,5 нм) свідчить, що з часом значної 

агрегації не відбувається і система залишається стабільною.  



66 
 

Отримані значення слід розглядати лише як нижню межу розмірів, 

оскільки області Гіньє для них в q-діапазоні кривих МУРР не повністю 

реєструються. Аналізуючи зміни степеневої залежності кривих розсіяння для 

рідинних систем після додавання толуолу, можна помітити утворення 

структури агрегатів, що характеризується більшим значенням показника р (див. 

вкладинку до рис. 2.4). Степенева залежність в початковій рідинній системі 

С70/NMP описується показником, p = 4,2 ± 0,1, що є характерним для об'єктів з 

дифузійною поверхнею [174, 181]. Коли частка толуолу у рідинній системі 

складає понад 70 об.%, спостерігається збільшення дифузності поверхні [182]. 

Цей факт вказує на те, що найбільш ймовірно реорганізація агрегатів 

відбувається шляхом відщеплення фулеренів з поверхні великих агрегатів.    

Зменшення розміру великих агрегатів у випадку, коли вміст толуолу 

досягає і перевищує 70 об. %, підтверджується дослідженнями за допомогою 

ДРС (рис. 2.5). 

Слід зазначити, що вимірювання динамічного розсіювання світла 

проводили на установці Zetasizer Nano ZS (Malvern Ins. Ltd) з високою 

роздільною здатністю. Прилад оснащений He Ne лазером з максимальною 

потужністю 4 мВ та довжиною хвилі 633 нм. Кут розсіяння становив 1730. 

Автокореляційна функція інтенсивності розсіяного світла аналізувалася за 

допомогою програми Malvern Zetasizer. Середнє значення розміру часток (Z-

average) було розраховано з виміряних коефіцієнтів дифузії шляхом 

використання рівняння Стокса-Ейнштейна. 

Результати досліджень системи C70/NMP за допомогою ДРС свідчать 

про наявність великих агрегатів з середнім розміром ~90 нм, який збільшується 

при додаванні толуолу до тих пір, поки вміст толуолу зростає до 60 об.%. Слід 

зазначити, що для рідинних систем C70/NMP/толуол з часткою толуолу 

20‒60 об.% сукупність агрегатів малих розмірів, димерів та тримерів, що 

спостерігаються на МУРР спектрі (рис. 2.4), не може бути виявлена за 

допомогою ДРС, імовірно, за рахунок домінуючого внеску в сигнал розсіяння 

від великих агрегатів, що зумовлено технічними особливостями методу. При 
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цьому, якщо об'ємна частка толуолу у системі досягає порогового значення 

70 об.%, з’являється пік, що відповідає малим агрегатам з розмірами 

(14 ‒ 24) нм та (11 ‒ 33) нм відповідно для систем з вмістом толуолу 70 об.% та 

80 об.%.  
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Рис. 2.5. Розподіл розмірів частинок за масою за даними ДРС для 

системи С70/NMP/толуол з різним об'ємним вмістом толуолу. На 

вкладниці наведена залежність середнього розміру агрегатів від 

вмісту толуолу в рідинній системі. Заштрихована частина графіка 

відображає межі розмірів, які можливо зареєструвати за 

допомогою методу МУРР. 

 

При цьому спостерігається зменшення мінімальних розмірів в 

сукупності великих агрегатів з розміром до 50 нм. Реєстрація в ДРС спектрі 

двох типів частинок зумовлена, в першу чергу, таким зменшенням середнього 

розміру сукупності великих агрегатів. Таке зменшення розмірів також 

реєструється за допомогою малокутового розсіяння, що приводить до 

збільшення сигналу розсіяння в q‒ діапазоні ~ 0,5 нм-1 для кривих МУРР на рис. 
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2.4б і зменшення сигналу від малих об'єктів, що реєструється в q-діапазоні 

(1 ‒ 2) нм-1. Цікавим є той факт, що збільшення вмісту толуолу до 90 об.% 

приводить ще більше до зменшення розмірів малих агрегатів до (4 ‒ 14) нм. 

Збільшення розмірів агрегатів при додаванні невеликої частки толуолу, 

до 60 об.% може бути обумовлено лише специфічною сольватацією фулеренів в 

NMP. Розчинність таких агрегатів фулеренів, ймовірно, менша за розчинність 

порошку фулеренів в толуолі, та приводить до агрегації. Збільшення частки 

толуолу до 70 об.%, можливо, приводить до зміни складу сольватної оболонки 

агрегатів, а отже і зміні розчинності.  

Таким чином, дослідження рідинних систем фулеренів С60 та С70 в N-

метилпірролідоні при додаванні різної частки толуолу виявило руйнування 

агрегатів фулеренів. Такий процес руйнування в цих сумішах відбувається за 

рахунок відщеплення фулеренів з поверхні великих агрегатів та має пороговий 

характер, а саме руйнування агрегатів спостерігається тоді, коли вміст толуолу 

перевищує 40 об.% для системи С60/NMP/толуол або більше 60 об.% толуолу в 

суміші С70/NMP/толуол. На нашу думку, цей ефект обумовлений деякими 

особливостями в процесах сольватації фулеренів С60 та С70 в середовищі N-

метилпіролидону, що буде детально розгляну в п. 3.3. 

 

2.2. Особливості агрегації фулеренів в рідинній системі толуол/NMP. 

 

Як було показано в п 2.1.1, додавання толуолу до рідинної системи 

С60/NMP приводить до реорганізації агрегатів фулеренів, у випадку коли вміст 

толуолу сягає 40 об. % та більше. При цьому агрегати фулеренів були виявлені 

навіть при додаванні значної кількості толуолу, коли значення відносної 

діелектричної проникності суміші становило ε = 8. Цей факт вказує на можливу 

специфічну взаємодію фулеренів С60 з молекулами NMP, яка призводить до 

формування комплексів з розчинністю, відмінною від розчинності самих 

фулеренів, що також обумовлює збільшення розмірів агрегатів в системі 
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С70/NMP/толуол з часткою толуолу до 60 об.%. Цей висновок підтверджується 

також тим фактом, що висушений з рідинної системи С60/NMP осад має низьку 

розчинність в толуолі [183], в той час як порошок С60 має в ньому високу 

розчинність. Таким чином, з’явилася необхідність дослідження утворення 

агрегатів фулеренів в рідинній системі з толуолом при додаванні полярного 

розчинника N-метилпіролідону. На відміну від попередньої системи, в такій 

системі відбувається поступове збільшення полярності суміші, що приводить 

до агрегації фулеренів. Особливий інтерес при цьому представляє суміш з 

найменшим вмістом полярної компоненти, де відносна діелектрична 

проникність значно менше за критичну [184]. 

Для приготування зразків були використані фулерени С60 («Fullerene 

technologies», чистота > 99,5%), толуол («Merck», чистота > 99,5%) і N-

метилпіролідон («Merck» з чистотою > 99,5%). Початкова рідинна система 

С60/толуол (концентрація 1 мг/мл) була виготовлена шляхом перемішування 

суміші магнітною мішалкою впродовж 15 хвилин при кімнатній температурі. 

Далі, до початкової рідинної системи був доданий NMP, внаслідок чого була 

отримана трьохкомпонентна система С60/толуол/NMP. Для експерименту були 

приготовані зразки з різними об'ємними частками NMP: 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80 об. %. Всі вимірювання виконувалися через десять хвилин після 

приготування зразків. 

Експерименти з малокутового рентгенівського розсіяння проводились на 

джерелі синхротронного випромінювання PETRA III в EMBL/DESY (Гамбург, 

Німеччина) на станції P12 BioSAXS.  

Криві малокутового рентгенівського розсіяння рідинною системою 

С60/толуол/NMP при збільшенні полярності системи представлені на рис. 2.6. 

Слід зазначити, що МУРР крива стартової рідинної системи С60 в толуолі 

відображає присутність великих агрегатів фулеренів С60 (рис. 2.6). Цей 

результат добре узгоджується з попередніми роботами, де були виявлені 

агрегати фулеренів в неполярних розчинниках при використанні нерівноважних 

методів приготування сумішей [165, 167]. При додаванні до початкової 
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рідинної системи С60/толуол полярного розчинника NMP спектри МУРР 

зазнають значних змін. З аналізу рис. 2.6 випливає, що у випадку, коли вміст 

NМP досягає 50%  виникає два рівні агрегації в системі.  

 

 

Рис. 2.6. Криві МУРР для системи С60/толуол (○), при додаванні 

20 об. % NMP (□), 40% NMP (◊), 50% NMP (☆), 80% NMP (ᐅ). 

Суцільна лінія відповідає модельним кривим. Для зручності криві 

помножені на відповідні коефіцієнти. На вкладниці представлена 

динаміка збільшення Rg малих агрегатів (■) та великих агрегатів 

(●). 

 

Криві рентгенівського розсіяння були апроксимовані на основі моделі, що 

дозволяє враховувати внесок від обох типів агрегатів [178], в якій інтенсивність 

розсіяння МУРР (диференціальний переріз розсіяння) представлена у вигляді: 

I(q) =
Ip

[1+(q∗Rgp)
2
]
2 +

Icl

[1+(q∗Rgcl)
2]2

+ bkg, (2.3) 
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де q ‒ модуль вектора розсіяння, Ra, Rb ‒ характерні розміри об'єктів розсіяння 

на двох рівнях відповідно, Ia і Ib ‒ деякі коефіцієнти, bkg ‒ залишковий фон 

після корекції на розсіяння від розчинника. У свою чергу, коефіцієнти Ia і Ib в 

(2.3) пов'язані співвідношенням:  

𝐼𝑎

𝐼𝑏
=

𝑛𝑎∗<𝑉𝑎
2>

𝑛𝑏∗<𝑉𝑏
2>

, 

де na і nb ‒ концентрації агрегатів в двох типах сукупностей частинок, Va і Vb – 

об’єми частинок розсіяння, дужки <...> свідчать про усереднення за розмірами. 

В результаті проведеної апроксимації були отримані значення радіусу 

інерції Rg для частинок в рідинних системах, значення яких наведені у вставці 

до рис. 2.6. Аналіз показує, що при збільшенні частки полярного розчинника 

спостерігається зростання як малих агрегатів, з характерними розмірами 

~1,2 нм, що добре узгоджується з іншими даними для С60 в сумішах з розчином 

полярний ‒ неполярних розчинник [114], так і досить великих агрегатів, 

розміри яких становлять ~80 нм и більше. Подальше збільшення великих 

агрегатів призводить до розмірів, які перевищують значення 100 нм, що 

знаходиться за межами чутливості використаної установки і приводить до 

появи більш чіткого розсіювання від дрібних агрегатів в області  

q = (0,6 – 1) нм-1. Така ситуація спостерігається, коли вміст NMP в системі 

становить 50 об.% і більше. 

Як було зазначено вище, особливий інтерес представляють системи з 

малою часткою NMP, тому додатково були проведені дослідження рідинної 

системи С60/толуол з додаванням 20 об. % NMP методом динамічного розсіяння 

світла. Результати дослідження також виявили два рівня агрегації фулеренів, 

що і зображено на рис. 2.7.  

Слід зазначити, що вимірювання динамічного розсіювання світла 

проводили на установці Zetasizer Nano ZS (Malvern Ins. Ltd) що оснащена HeNe 

лазером з максимальною потужністю 4 мВ та на довжині хвилі 633 нм.  

Аналіз результатів динамічного розсіяння світла показав, що перший 

рівень організації в досліджених сумішах включає в себе частинки мономерів 
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фулеренів, а також агрегати малих розмірів до 10 нм. При цьому чітко 

спостерігаються великі агрегати з характерними розмірами ~100 нм. В 

результаті моделювання МУРР даних за допомогою рівняння (2.3) було 

отримано розподіл за розмірами агрегатів фулеренів в рідинній системі 

С60/толуол/NMP з об’ємною часткою NMP 20% (вкладка до рис. 2.7), який 

якісно збігається з результатами динамічного розсіяння світла.  

 

 

Рис. 2.7. Результати динамічного розсіяння світла в рідинній 

системі С60/толуол при додаванні 20 об. % NMP після 

приготування (заштриховано) і через три тижні після 

приготування (сірий колір). На вкладці наведено розподіл за 

розмірами згідно даних МУРР. 

 

Через три тижні спектри ДРС цієї системи також підтвердили дворівневу 

організацію фулеренів. При цьому спостерігається незначне збільшення 

розмірів малих агрегатів при наявності великих агрегатів з розмірами ~100 нм. 

Присутність агрегатів фулеренів при незначній частці полярної компоненти в 
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суміші раніше було виявлено для рідинної системи С60 в розчині толуол-

метанол [168]. 

Для отримання рідинної системи С70/толуол фулерени С70 («Fullerene 

technologies», чистота >  99,5%) додавали до толуолу («Merck», чистота 

> 99,5%) та перемішували за допомогою магнітної мішалки впродовж 15 

хвилин за кімнатної температури. Далі до початкової рідинної системи 

додавали NMP, внаслідок чого були отримані трьохкомпонентні суміші 

С70/толуол/NMP з різними об’ємними частками третього компоненту: 0, 20, 30, 

40, 50, 60 та 80 об.%. 

З метою оцінки наявності агрегатів фулеренів С70 у рідинній системі 

С70/толуол/NMP були виконані експерименти з малокутового рентгенівського 

розсіяння. Вимірювання проводили через 3 тижні після приготування рідинних 

систем. Це дозволило виявити повністю сформовані агрегати фулеренів. 

Експериментальні дані представлені на рис. 2.8. Як бачимо спектр МУРР 

складається з двох характерних областей: степеневого спадання в діапазоні q 

від 0,04 до 0,1 нм-1 та плато у середній частині кривої. Для інтерпретації 

експериментальних даних було враховано розсіяння від великих фрактальних 

агрегатів, а також об'єктів з малими розмірами за допомогою формули: 

 

I(q) = Aq-p + I0 exp(-q2Rg
2/3)+B, 2.4 

 

де A та B є константами, p ‒ показник степеневого спадання, I0 - 

інтенсивність розсіяння рентгенівського випромінювання в нульовий кут, Rg ‒ 

радіус гірації. 

Значення показника степеневого спадання кривої становило р = 3,95 ± 0,03, 

що відповідає структурі поверхневого фракталу з фрактальною розмірністю DS 

= 6 ‒ p = 2,05. Це свідчить про утворення щільних фулеренових агрегатів.  
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Рис. 2.8. Криві МУРР для системи С70/толуол при додаванні 

20 об. % NMP (2), 40% NMP (3), 50% NMP (4), 60% NMP (5), 80% 

NMP (1). Суцільна лінія відповідає модельній кривій згідно 

формули 2.4. На вкладниці наведена динаміка збільшення Rg для 

великих агрегатів. 

 

Слід зазначити, що для усіх досліджених систем добре реєструється 

розсіяння невеликими об'єктами. Це свідчить про те, що їх вміст перевищує 

50% об'ємної частки. Характерний розмір малих частинок фулеренів становить 

Rg = 1,3 ± 0,1 нм. Зауважимо, що теоретичне значення радіуса гіраціі молекули 

C70, яке розраховане за еліпсоїдальною моделлю з піввіссю a = 0,79 нм і b = 

0,71 нм [175], становить Rgtheor = 0,57 нм. Таким чином, можна розрахувати 

число агрегації для таких агрегатів. Воно становить n ~ 10. З апроксимації 

малокутових даних було встановлено розміри великих агрегатів, які 

представлені на вкладинці до рис. 2.8.  

Загалом можна зробити висновок, що зі збільшенням частки полярної 

компоненти спостерігається збільшення розмірів агрегатів. Разом з тим при 
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додаванні 80 об. % NMP спостерігається зменшення розмірів великих агрегатів 

порівняно зі системою, де частка NMP складала 60% за об’ємом. Слід 

зазначити, що цей ефект спостерігається і в спектрах динамічного розсіяння 

світла (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Розподіл за розмірами неоднорідностей в суміші 

С70/толуол/NMP за різного вмісту NMP в системі за даними 

динамічного розсіяння світла на рідинній системі.  

 

Так, коли вміст NMP в рідинній системі С70/толуол/NMP відповідає 80%, 

то діапазон спостережених розмірів агрегатів складає (25 – 70) нм. При цьому, 

як і у випадку експерименту з МУРР, для усіх інших досліджених систем 

розподіл за розмірами має сукупність малих частинок, розмір яких 

збільшується при збільшені частки полярної компоненти в системі. Так, для 

сукупності малих агрегатів чітко видно, що система з вмістом 10% NMP має 

розподіл за розміром від 2 до 15 нм, при цьому збільшення полярної 

компоненти до 20% приводить до розподілу від 5 до 20 нм, для 30% NMP – від 
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13 до 30 нм, для 40% NMP – від 25 до 75 нм, для 50% NMP – від 25 до 90 нм, 

60% NMP – від 45 до 85 нм.  

Таким чином, зі збільшенням полярності розчину розмір агрегатів та їх 

полідисперcність збільшується, проте різко падає у випадку, коли вміст NMP в 

системі стає більшою за 60 об.%. Аналогічні результати були спостереженні 

для розподілу за розміром по масі за даними ДРС (рис. 2.10). Причиною цього 

явища може бути формування оболонки з молекул NMP навколо фулеренів, яка 

стабілізує агрегати за рахунок формування донно-акцепторних зв’язків 

С70‒NMP.  
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Рис. 2.10. Розподіл за розмірами неоднорідностей за даними 

динамічного розсіяння світла в рідинній системі С70/толуол/NMP 

за різного вмісту NMP в системі.  

 

Як і в попередньому випадку, в рідинній системі С70/толуол/НМП з 20 об.% 

NMP були спостережені агрегати фулеренів, не зважаючи на низьку відносну 

діелектричну проникність такої системи (ε = 4), яка є меншою, ніж відносна 
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діелектрична проникність для деяких розчинників з гарною розчинністю 

фулеренів, де фулерени зазвичай існують у молекулярній формі. При цьому в 

цій системі агрегація фулеренів була виявлена за допомогою як метода МУРР, 

так і ДРС. Слід зазначити, що переважна більшість агрегатів має малий розмір, 

що відповідає 10 мономерам фулерену С70 (рис. 2.9 та 2.10). Функція розподілу 

за масою спостережених неоднорідностей має два піки при R = 6,5 нм, з 

розподілом від 5 нм до 15 нм та при 100 нм. Середнє значення розміру 

сукупності малих частинок фулеренів C70 оцінюється як 10,1 ± 0,2 нм, що 

відповідає слабкій агрегації фулеренів. Ці результати узгоджуються з 

нещодавніми роботами, де було виявлено існування агрегатів С60 в толуолі, 

хлорбензолі [165] та CS2 [185]. 

Дослідження рідинної системи С70/толуол/NMP були також проведені 

методом малокутової нейтронної дифракції. Вимірювання методом 

малокутового розсіяння нейтронів (МКРН) проводились на дифрактометрі 

ЮМО реактору ІБР-2 Об’єднаного інституту ядерних досліджень (м. Дубна). 

Зразки об’ємом 500 мкл вміщували у кварцову кювету (Hellma Analytics) з 

товщиною 1 мм і витримували при температурі 20 0С. Криві малокутового 

розсіяння були нормовані на розсіяння від розчину відповідних розчинників. 

Спектри малокутового розсіяння нейтронів для стартової системи 

С70/толуол при додаванні полярного розчинника NMP представлені на рис. 2.11. 

Розсіяння від стартового зразка залишається у межах фону, у той час як з 

додаванням полярної компоненти NMP з’являється виразний нейтронний 

сигнал – спостерігається зростання інтенсивності початкової ділянки спектру 

МКРН. Це зумовлено складністю детектування мономерів С70 у толуолі, у той 

час як додавання NMP викликає агрегацію фулеренів, що приводить до 

зростання нейтронного розсіяння. Як випливає з аналізу наведеній на вкладці 

до рис. 2.2.6 залежності інтегральній інтенсивності нейтронів від вмісту 

толуолу, зі збільшенням об’ємної долі NMP від 40 % до 80 % і зростанням 

полярності суміші, значення інтегральної інтенсивності монотонно зростає, що 

вказує на утворення агрегатів фулеренів.  
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Рис. 2.11. Експериментальні криві малокутового розсіяння 

нейтронів на рідинних системах С70/толуол (■) та С70/толуол/NMP 

(●) з об’ємною долею NMP 80%, які нормовані на концентрацію 

фулеренів. На вкладинці зображена залежність інтегральної 

інтенсивності розсіяння, розрахованої у діапазоні q = 0,1–0,5 нм–1, 

від вмісту толуолу. 

 

Слід зазначити, що додавання полярного розчинника NMP у суміш 

С70/толуол не виявило плавного зростання агрегатів фулеренів, починаючи з 

10 об.% полярної компоненти в системі. Так, критичність ефекту агрегації 

фулеренів спостерігається, коли доля полярної компоненти досягає 40%, тобто 

частка толуолу складає 60% (ε = 6,71), що вказує на наявність специфічної 

сольватації у дослідженій системі. Фактично це поріг, після якого зміна 

співвідношень розчинників у суміші приводить або до активної агрегації (рис. 

2.11) або до руйнування агрегатів у випадку системи С70/NMP/толуол (рис. 2.3). 

Якщо у випадку системи С70/NMP + толуол цей поріг відповідає 

агрегатному стану С70, то у випадку додавання NMP до системи С70/толуол 

спостерігається рідинна система з мономерами фулеренів. Так, якщо при 

додаванні толуолу до системи С70/NMP у сумішах з об’ємною часткою толуолу 

до 60 об.% агрегати залишаються стабільними, то для суміші С70/толуол/NMP у 

цьому діапазоні співвідношення розчинників спостерігається активне 

кластероутворення.  
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Таким чином, ми спостерігаємо ефект селективної (вибіркової) сольватації 

молекул одного з розчинників навколо молекули С70. При цьому критичною 

точкою є суміш з 60 об.% толуолу. Склад сольватної оболонки в такому 

випадку має однакове співвідношення між розчинниками та відрізняється від 

складу розчинників в об’ємі рідинної системи. Фактично, ми спостерігаємо 

вибіркове накопичення молекул NMP в сольватній оболонці С70. Враховуючи 

більшу полярність NMP порівняно з толуолом, можна зробити висновок, що ця 

сольватація викликана, насамперед, формуванням комплексів С70– NMP, у яких 

фулерени відіграють роль акцептора електронів електровід’ємних атомів, що 

входять до складу NMP. Цей висновок був підтверджений теоретичними 

розрахунками (див. п. 3.3), в яких також показано, що молекули толуолу, що 

були додані до рідинної системи С70/NMP в першу чергу взаємодіють з 

кисневим атомом NMP. Цей факт пояснює зміщення необхідної для руйнування 

агрегатів пропорції між толуолом та NMP в бік толуолу.  

 

2.3. Механізм агрегації фулеренів в рідинній системі 

толуол/ацетонітрил. 

 

З метою отримання повноцінної картини процесів агрегації фулеренів в 

рідинних системах при переході до більш полярного середовища, що 

застосовується в методиці отримання водних рідинних систем з фулеренами, 

була досліджена система С60/толуол/ацетонітрил. У порівняні з NMP 

ацетонітрил є полярним розчинником з низькою розчинністю фулеренів. 

Фактично ацетонітрил є класичним полярним розчинником (ε = 38), який не 

формує будь-яких специфічних зв’язків з фулеренами, що дозволяє порівняти 

процеси агрегації за наявності та відсутності специфічної взаємодії між 

молекулами розчинника та молекулами фулеренів. З іншого боку процеси 

переходу фулеренів з неполярної фази в полярну в суміші 

полярний/неполярний розчинник досі детально не досліджені, хоча широко 

використовуються для отримання водних дисперсій фулеренів. Таким чином, 
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дослідження системи С60/толуол/ацетонітрил може надати нову інформацію для 

розуміння процесів, що відбуваються в ході синтезу водних рідинних систем 

фулеренів та розширює можливість варіювання структурних параметрів 

кінцевої водної системи, що впливає на біосуміність водних рідинних систем.  

Первинна рідинна система C60/толуол з концентрацією 2,8 мг/мл була 

отримана шляхом перемішування фулеренів С60 («Fullerene technologies», 

чистота > 99,5%) в толуолі ( «Merck» з чистотою > 99,5%) впродовж 15 хвилин. 

Кінцева концентрація фулеренів в рідинній системі була визначена через 

значення коефіцієнту екстинкції в спектрах поглинання, отриманих на 

спектрофотометрі Nanophotometer-P330 з діапазоном довжин хвиль 

200 ‒ 950 нм. 

Зразки C60/толуол/ацетонітрил були отримані шляхом розбавлення 

початкової системи ацетонітрилом в співвідношенні 7:3, 1:1, 3:2, таким чином 

щоб концентрація фулеренів у всіх зразках, включаючи систему С60/толуол, 

була однаковою. 

Експерименти з малокутового рентгенівського розсіяння проводились на 

джерелі синхротронного випромінювання PETRA III в EMBL/DESY (Гамбург, 

Німеччина), станція P12 BioSAXS. Діапазон переданих імпульсів складав 

q = 0,07 – 4,6 нм-1, прольотна відстань – 3,1 м. Зразки, об'ємом 20 мкл, були 

поміщені в капіляр і перебували при температурі 200С. Для зменшення втрат 

інтенсивності випромінювання, зразок переміщався під час експозиції. Було 

виконано 20 послідовних знімків (час експозиції 0,05 с). Виміри проводились 

через 7 годин після приготування трьохкомпонентної системи, що надало 

необхідний час для формування агрегатів в системі. 

Отримані малокутові криві рідинних систем C60/толуол/ацетонітрил 

представлені на рис. 2.12. Відсутність специфічних особливостей на кривих 

дозволяє припустити, що частинки мають полідисперсний розподіл за 

розмірами.  
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Рис. 2.12. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння (точки) рідинними системами С60/толуол/ацетонітрил з 

різними пропорціями між компонентами розчинника. Суцільні 

лінії відповідають моделі, що була отримана в результаті 

процедури оберненого Фур’є перетворення. 

 

Для оцінки розміру агрегатів у системах з фулеренами криві МУРР були 

оброблені за допомогою непрямого методу перетворення Фур'є, розробленого 

О. Глаттером [186] та J. S. Pedersen [187] при використанні програми GNOM.  

Функції розподілу частинок за розмірами p(r) показані на рис. 2.13. Крива 

розсіяння рідинними системами C60/толуол/ацетонітрил добре описується 

форм-фактором полідисперсних сферичних частинок.  

Радіус гірації, Rg, для С60 був отриманий з функції розподілу частинок за 

розмірами представлений в табл. 2.1. В припущенні однорідних і сферичних 

агрегатів було обчислено радіус наночастинок за відомим рівнянням Rg2 = 

0,6 R2. В результаті були отримані відповідні характеристичні розміри: 42 нм в 

толуолі та 134, 132, 128 нм для розчину зі співвідношенням толуол/ацетонітрил 

1:1; 3:2 та 7:3, відповідно. 
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Рис. 2.13. Нормовані на одиничну функцію розподіли за 

розмірами, отримані в результаті процедури оберненого Фур’є 

перетворення для розсіяння на рідинних системах 

С60/толуол/ацетонітрил з різною пропорцією між компонентами 

розчинника. 

 

Табл. 2.1. Значення радіусу гірації, середній та максимальний розміри 

агрегатів фулеренів в системі С60/толуол/ацетонітрил з різними пропорціями 

між компонентами розчинника за даними рентгенівського малокутового 

розсіяння. 

Зразок Dmax, нм Rg, нм R, нм 

C60/толуол 42 15.9±0.5 21±1 

С60/тол/ац 7:3 166 49.9 ±0.1 64±1 

С60/тол/ац 3:2 162 51.1±0.3 66±1 

С60/тол/ац 1:1 147 52.2±0.2 67±1 
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Таким чином, при збільшенні об'ємної фракції ацетонітрилу в сумішах 

С60/толуол/ацетонітрил спостерігалося незначне зростання розміру частинок і 

зменшення полідисперсності. 

Додатково рідинні системи С60/толуол/ацетонітрил були досліджені за 

допомогою методу малокутового розсіяння нейтронів на малокутовому 

дифрактометрі YuMO на імпульсному реакторі ІБР-2 (ОІЯД, м. Дубна) в 

режимі часу-прольоту. 

Експерименти з малокутового розсіяння нейтронів на серії 

C60/толуол/ацетонітрил проводились через день після приготування рідинної 

системи. Експериментальні дані були проаналізовані за допомогою методу 

непрямого перетворення Фур'є. Експериментальні дані та модельні криві 

представлені на рис. 2.14. Значення середніх радіусів гірації Rg агрегатів 

фулеренів в рідинних системах С60/толуол/ацетонітрил з різною пропорцію між 

компонентами розчинника були отримані з результатів оберненого Фур’є 

перетворення (табл. 2.2).  

 

Табл. 2.2. Значення радіусу гірації та середній розмір агрегатів фулеренів в 

системі С60/толуол/ацетонітрил з різними пропорціями між компонентами 

розчинника за даними рентгенівського малокутового розсіяння. 

Зразок Rg, нм R, нм 

C60/толуол 11,3±0,6 14 

С60/тол/ац 3:1 11,6±0,2 15 

С60/тол/ац 7:3 13,0 ±0,6 18 

С60/тол/ац 3:2 16,3±0,5 21 

С60/тол/ац 1:1 16,7±0,4 22 

 

Відмінності між розмірами агрегатів, отримані в результаті аналізу 

нейтронного та рентгенівського розсіяння, на нашу думку пов'язані з 

відмінністю в q-діапазоні використаних установок. Дані МКРН підтвердили, що 

зі збільшенням частки ацетонітрилу в системі C60/толуолу/ацетонітрил 

спостерігається незначне збільшення розміру агрегатів (табл. 2.2). 
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Рис. 2.14. Експериментальні криві малокутового розсіяння 

нейтронів (точки) на рідинних системах С60/толуол/ацетонітрил з 

різними пропорціями між компонентами розчинника. Суцільні 

лінії відповідають моделі, що була отримана в результаті 

процедури оберненого Фур’є перетворення. Для зручності криві 

помножені на коефіцієнти.  

 

В ході експерименту була виявлена залежність фрактальної структури 

агрегатів фулеренів від концентрації фулеренів в рідинних системах. Так 

результати малокутових рентгенівських експериментів виявили різне степеневе 

спадання кривих розсіяння для рідинних с систем С60/толуол з концентраціями 

2,8 мг/мл та 1,4 мг/мл (рис. 2.15).  

Як відомо, ступінь спадання p малокутових кривих пов'язана з 

фрактальною розмірністю агрегатів. При цьому 3 <р <4 відповідає випадку 

поверхневих фракталів з фрактальною розмірністю Ds = 6-р. У випадку 1 <p < 3 
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маємо справу з масовим фракталом, який характеризується розгалуженою 

структурою, фрактальна розмірність якого співпадає зі ступенем нахилу ‒ р.  
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Рис. 2.15. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння (точки) для рідинних систем С60/толуол за різних 

концентрацій 2,8 мг/мл (□), 1,4 мг/мл (○). Штрихованими лініями 

позначені модельні криві апроксимації Гіньє. Суцільними лініями 

зазнечено спадання інтенсивності розсіяння за степеневим 

законом. Суцільна лінія відповідає модельній кривій, яка 

отримана в результаті апроксимації за допомогою програми SAS 

View 4.0.   

Слід зазначити, що обидві криві (рис. 2.15) вказують на наявність агрегатів 

в системі, що узгоджуються з отриманими раніше результатами [167]. Так було 

показано [167], що використання нерівноважних методів приготування 

приводять до пересиченої рідинної системи, що викликає агрегацію фулеренів. 
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Як бачимо (рис. 2.15), в рідинній системі С60/толуол за більшої концентрації 

фулеренів формуються щільні агрегати з гладкою поверхнею та фрактальною 

розмірністю 2. При цьому розведення системи вдвічі приводить до 

реорганізації агрегатів, та формування агрегатів з розгалуженою структурою, 

що характеризуються фрактальною розмірністю 2,4. Таким чином, було 

виявлено залежність фрактальної розмірності агрегатів С60 в толуолі від їх 

концентрації. Нагадаємо, що раніше було опубліковані дані про відсутність 

такої залежності [164]. Залежність показника ступеню нахилу кривої 

малокутового розсіяння від концентрації фулеренів С60 в толуолі представлена 

на рис. 2.16. 
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Рис. 2.16. Залежність показника ступеню нахилу кривої 

малокутового розсіяння від концентрації фулеренів С60 в толуолі. 

 

Структура агрегатів в початковій системі С60/толуол впливає на те, яка 

буде структура агрегатів в системі після додавання ацетонітрилу. Так на рис. 

2.17 агрегати в початковій системі С60/толуол з концентрацією фулеренів 
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1,2 мг/мл формують розгалужені масові фрактали з розмірністю Dm = 2,2, які 

при додаванні ацетонітрилу в пропорції 3:2 реформуються в агрегати, які 

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

ступінь спадання кривої розсіяння (рис. 2.17). Збільшення частки ацетонітрилу 

в системі до 50% приводить до формування щільних агрегатів з гладкою 

поверхнею, що відповідає фрактальній структурі з розмірність 6 - 4 = 2. 
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Рис. 2.17. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння (точки) рідинною системою С60/толуол/ацетонітрил з різними 

пропорціями між компонентами розчинника. Концентрація фулеренів 

становить 1,2 мг/мл. Суцільні лінії відповідають моделі, що була 

отримана в результаті процедури оберненого Фур’є перетворення. 

Додатково відмічено спадання інтенсивності розсіяння за степеневим 

законом.  

 

За даними малокутового розсіяння нейтронів, у випадку коли концентрація 

фулеренів в стартовій системі С60/толуол була меншою і складала 0,4 мг/мл, 

агрегати фулеренів характеризувались фрактальною розмірністю 1,8 в 
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початковій системі, та 2 в системі С60/толуол/ацетонітрил з пропорцією між 

розчинниками 7:3, відповідно (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Експериментальні криві малокутового нейтронного 

розсіяння (точки) на рідинній системі С60/толуол/ацетонітрил з 

різними пропорціями між компонентами розчинника. 

Концентрація фулеренів становить 0,4 мг/мл. Прямі лінії 

відповідають степеневому спаданню кривих.  

 

У випадку ще меншої концентрації фулеренів у початковій системі, а саме 

0,17 мг/мл, фрактальна розмірність агрегатів становила 1,5 (рис. 2.19). В цьому 

випадку додавання ацетонітрилу до початкової рідинної системи, як і раніше, 

приводило до агрегації. Проте, якщо структура агрегатів фулеренів в системі 

С60/толуол/ацетонітрил з пропорцією між компонентами розчинника 7:3 є 

масовим фракталом з розмірністю 2, що відповідає попередньому випадку, то 



89 
 

агрегати в системі С60/толуол/ацетонітрил з пропорцією 1:1 мають структуру з 

розмірністю 3, що відрізняється від даних наведених на рис. 2.17. 
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Рис. 2.19. Експериментальні криві малокутового нейтронного 

розсіяння (точки) для рідинної системи С60/толуол/ацетонітрил з 

різними пропорціями між компонентами розчинника. 

Концентрація фулеренів становила 0,17 мг/мл. прямі лінії в 

логарифмічному масштабі відповідають степеневому спаданню 

кривих. 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що додавання ацетонітрилу до 

рідинної системи С60/толуол приводить не тільки до збільшення розмірів 

агрегатів, а й до більш щільного, порівняно з вихідною системою, пакування 

фулеренів в агрегаті. Так зі збільшенням частки ацетонітрилу спостерігається 

збільшення фрактальної розмірності, яка залежить від початкової фрактальної 

розмірності агрегатів С60 в толуолі: чим більша початкова фрактальна 

розмірність агрегатів, тим щільніші агрегати формуються внаслідок додавання 
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ацетонітрилу до системи. При цьому фрактальна розмірність агрегатів 

фулеренів в початковій системі залежить від концентрації С60. Тобто чим 

більша концентрація фулеренів в початковій системі С60/толуол то тим більш 

щільні агрегати формуються при додаванні ацетонітрилу і тим швидше вони 

випадають в осадок, що узгоджується з іншими роботами [119,120, 122]. 

На відміну від системи С60/толуол/NMP в системі С60/толуол/ацетонітрил 

при q ~1 нм-1 не з’являється плато, що відповідає розсіянню на малих агрегатах. 

Виходячи з отриманих даних можна стверджувати, що збільшення 

ацетонітрилу в системі приводить до формування лише великих агрегатів, які 

осаджуються, коли частка ацетонітрилу в системі перевищує 50 об.%. 

Стабілізація двох рівнів агрегатів як у випадку С60/толуол/NMP не можлива, 

оскільки ацетонітрил не формує специфічних зв’язків з С60, які відповідають за 

стабілізацію агрегатів в системі. 

 

2.4. Структура агрегатів фулеренів в водних рідинних 

системах, отриманих за різними методиками їх синтезу. 

 

Водні рідинні системи фулеренів, son/nC60 та son/nC70, отримані за 

методикою заміни розчинника, описаної раніше [88], з незначною 

модифікацією для збільшення концентрації кінцевого продукту. Фулерени С60 і 

С70 ("НеоТекПродакт", Росія, чистота 99.5% +) розчиняли в первинному 

розчиннику толуолі ("Реахим", Росія, хімічно чистий) за допомогою 

ультразвуку. Далі первинну рідинну систему змішували з водою Milli-Q 

(Millipore) так, що об’єм органічної фази у порівнянні з водною становив 1 до 5. 

Суміш піддавали впливу ультразвуку до випаровування органічного 

розчинника. Далі систему кип'ятили протягом 15 хв. Потім рідинну систему 

фільтрували за допомогою фільтру Шотта. Після цього рідинна система була 

знову відфільтрована за допомогою мікропористого фільтра з діаметром 

мікропор 0,45 і 0,20 мкм. Вміст залишку органічного розчинника було 
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встановлено за допомогою методу парофазного аналізу і газової хромотографіі 

ПФА-ГХ – газової хроматографії з мас-спектрометричним детектором 

(ПФА/ГХ/МС), при цьому вміст не перевищував 1 мкг/л. Концентрація 

фулеренів була визначена за допомогою аналізатора загального органічного 

вуглецю.  

Водні системи NMP/nC60 та NMP/nC70 були отримані за допомогою 

розчинення фулеренів С60 або С70 («Фуллереновые технологии», 

чистота > 99.5%) в N-метілпірролідоні («Merck» з чистотою > 99,5%) шляхом 

перемішування протягом 6 годин з використанням магнітної мішалки при 

кімнатній температурі. Надалі рідинна система була розбавлена дистильованою 

водою (Milipore) до необхідної концентрації фулеренів в такій спосіб, аби вміст 

NMP в такій системі становив не більше 0,005%.  

Результати досліджень з застосуванням атомно-силової мікроскопії (АСМ) 

водними рідинними системи фулеренів показали, що усі системи 

характеризуються високою полідисперсністю агрегатів фулеренів (рис. 2.20). 

Слід зазначити, що дані АСМ були отримані за допомогою установки 

Ntegra Spectra (НТ-МДТ, Росія) з зондами NSG10 з NT-MDT (резонансна 

частота 140-390 кГц, силова константа 3,1-37,6 Н м-1) згідно відомої процедури 

[188]. Вся обробка зображень була виконана за допомогою програмного 

забезпечення Gwyddion [189]. Кремнієві пластини для експериментів з АСМ 

були попередньо очищені "розчином пірані" за загальною процедурою [190]. 

Для приготування проби перед вимірюванням краплю зразка розміщували на 

кремнівій пластині та сушили в повітрі за кімнатної температури. 

Порівняння зображень АСМ для NMP/nC60 і NMP/nC70 та систем son/nC60 і 

son/nC70, вказує на наявність крупних агрегатів (до 200 нм) в рідинних 

системах, отриманих методом заміни розчинника. Також усі системи містили 

сукупності невеликих агрегатів. Проте діапазон розмірів цих організацій 

різний. Отже, системи на базі NMP містять велику кількість агрегатів з 

характерними розмірами (10 – 20) нм. В той час як в системах, отриманих 
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методом заміни розчинника, розмір малих агрегатів становить ~30 нм, а 

кількість їх незначна.  

 

 

Рис. 2.20. Зображення АСМ плівок, отриманих з рідинних систем 

NMP/nC60 (a), NMP/nC70 (b), son/nC60 (c) та son/nC70 (d), вказують на 

наявність полідисперсних агрегатів фулеренів у інтервалі розмірів 

(10 – 200) нм. 

 

Наявність малих агрегатів у системах була виявлена також методом 

динамічного розсіяння світла (ДРС). У системах NMP/nC60 фулерени 

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

середнім значенням 7 нм та PDI 0,15 (рис. 2.21). Проте пік інтенсивності в 
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області (20 – 50) нм як функція інтенсивності від розмірів неоднорідностей 

вказує на наявність невеликої кількості більших за розміром ~ 30 нм агрегатів. 
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Рис. 2.21. Розподіл інтенсивності ДРС від гідродинамічних розмірів 

агрегатів фулеренів (а) та їх кількості (b) за даними динамічного 

розсіяння світла на водних рідинних системах з C60 і С70. 

 

У випадку з NMP/nC70 розмір великих агрегатів дещо більший і досягає 

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

середній розмір агрегатів складає ~ 8 нм в діапазоні від 4 нм до 13 нм та PDI 

0,2. Аналіз ДРС для дисперсій, отриманих методом заміни розчинника son/nC60 

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

полідисперсністю від 35 нм до 100 нм (Z-середне 76 нм) і від 30 нм до 100 нм 

(Z-середне 57 нм), відповідно. 
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Структура водних рідинних систем фулеренів С60 та С70 була досліджена за 

допомогою малокутового рентгенівського розсіяння (рис. 2.22 та 2.23, 

відповідно). Дані були оброблені за допомогою програми SAS View.  

 

 

Рис. 2.22. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння на водних рідинних системах son/nC60 та NMP/nC60. 

Суцільна лінія відповідає модельній кривій, яка була отримана в 

результаті апроксимації експериментальних даних за допомогою 

програми SAS View 4.0.  

 

Різна форма кривих малокутового розсіяння вказує на різну морфологію 

агрегатів фулеренів внаслідок специфічних процедур синтезу водних рідинних 

систем. В результаті апроксимації експериментальних даних в рідинній системі 

son/nC60 було виявлено наявність великих ~ 100 нм агрегатів фулеренів з 

фрактальною розмірністю Ds = 6 – 4 = 2, де 4 – ступінь спадання кривої 

розсіяння. Як видно з рис. 2.22 крива розсіяння від системи NMP/nC60 має 

дворівневу структурну організацію, що вказує на наявність агрегатів як великих 

за розміром до 40 нм, так і малих ~ 8 нм. При цьому частка агрегатів меншого 

розміру має бути більшою ніж 50%. Враховуючи показник степеневого 
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спадання кривої можна зробити висновок, що великі агрегати мають структуру 

близьку до ланцюжка. Отримані результати добре узгоджуються з даними ДРС.  

 

 

Рис. 2.23. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння на водних рідинних системах son/nC70, NMP/nC70 та 

C70(OH)30. Суцільна лінія відповідає модельній кривій, яка була 

отримана в результаті апроксимації експериментальних даних за 

допомогою програми SAS View 4.0.  
 

В свою чергу агрегати фулеренів в рідинній системі son/nC70, як і у 

випадку son/nC60, мають структуру, близьку до сферичної, з характерними 

розмірами ~ 100 нм та фрактальною розмірністю 3,6, що відповідає випадку 

поверхневого фракталу. На рис. 2.23 для порівняння представлена рідинна 

система C70(OH)30, відома в літературі як фулеренол, що була синтезована за 

методикою, описаною в [191]. Рідинні системи NMP/nC70 та C70(OH)30 мають 

дворівневу структурну організацію. Так, наприклад, в рідинній системі 

NMP/nC70 існує сукупність агрегатів з характерними розмірами ~ 5 нм та 

агрегати з розмірами ~20 нм. У той же час в рідинній системі C70(OH)30 
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невелика частка агрегатів з розмірами ~ 1,7 нм утворюють скупчення з 

розміром більше 120 нм. Ці данні добре узгоджуються з результатами 

динамічного розсіяння світла (рис. 2.24). 
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Рис. 2.24. Розподіл агрегатів фулеренів за розмірами за даними 

динамічного розсіяння світла на водній рідинній системі C70(OH)30. 

 

Результати малокутового розсіяння нейтронів для рідинних систем 

son/nC60 та son/nC70 представлені на рис. 2.25. Дані були апроксимовані за 

допомогою програми GNOM. За результатами апроксимації була отримана 

функція розподілу за парними відстанями (див. вкладинку до рис. 2.25) та 

радіуси гірації, що мають значення 18,8(2) та 21,3(1) для рідинних систем 

son/nC60 та son/nC70, відповідно. 

З отриманих радіусів гірації можна оцінити радіуси однорідних куль: 

R = 24,3 нм для агрегатів фулеренів С60 і 27,5 нм для С70. Слід зазначити, що 

дані результати характеризуються меншим розміром агрегатів фулеренів та 
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меншою полідисперсністю порівняно з агрегатами фулеренів в водних 

рідинних системах С60, що були отримані за допомогою аналогічного методу.  
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Рис. 2.25. Експериментальні криві малокутового розсіяння 

нейтронів (точки) водної рідинної системи son/nC60 (кквадрат) та 

son/nC70 (коло). Концентрація фулеренів складає 0,03  мг/мл для 

рідинної системи son/nC60 та 0,3 мг/мл для son/nC70. Суцільна лінія 

відповідає модельній кривій, яка була отримана в результаті 

апроксимації нейтронних даних за допомогою програми GNOM.  

 

Оскільки стабілізація водних рідинних систем є зарядовою, важливою 

характеристикою стабільності систем є значення електрокінетичного 

потенціалу на поверхні агрегатів. На установці Zetasizer Nano ZS (Malvern Ins. 

Ltd) для усіх систем були отримані значення ζ-потенціалу, які склали -36 мВ та 



98 
 

-35 мВ для рідинних систем фулеренів son/nC60 та son/nC70, відповідно і -25 мВ 

та -20 мВ для NMP/nC60 та NMP/nC70, відповідно. 

Для уточнення можливих механізмів стабілізації фулеренів C60 після 

переходу їх в водне середовище проводились вимірювання FTIR. 

Інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур'є (FTIR) була 

використана для дослідження структурної організації водної рідинної системи 

C60 з концентрацією фулеренів 0,15 мг/мл. Спектр FTIR реєстрували за 

допомогою спектрометра Perkin Elmer BX-II з роздільною здатністю 1 см-1 у 

діапазоні (4000-400) см-1. Зразок водної рідинної системи С60 був досліджений у 

вигляді тонкої плівки, поміщеної між двома пластинами NaBr. Для порівняння 

був обраний зразок, що складається з 20% порошку фулеренів C60 і 80% KBr, 

що був сформований у вигляді таблетки з розмірами 15 × 15 × 0,1 мм. Спектр 

FTIR для водної рідинної системи представлений на рис. 2.26 разом з 

еталонним спектром порошку фулеренів С60. Спектри мають чотири інтенсивні 

піки при 1423, 1180, 576 і 526 см-1, що відносяться до С-С вібраційних мод 

молекули С60. Однак для системи водної рідинної системи С60 спостерігаються 

додаткові піки: смуги при 3372 та 1666 см-1, які відповідають О-Н розтягуванню 

та згинанню, відповідно. Але найцікавішою особливістю спектру FTIR є 

широка інтенсивна смуга поблизу 1107 см-1, пов'язана з розтягуванням C-OH. 

Спектр FTIR також характеризується смугами C-H зв’язку при 2957 ‒ 2850 см-1, 

які відсутні в порошку фулеренів С60. З огляду на склад водної рідинної 

системи С60, спостережені коливання C-O вказують на те, що ядро фулеренів 

C60 є гідроксильованим, тобто на поверхні С60 існують гідроксили, що 

утворюють функціональні групи алкоголю. 

Знайдене гідроксилювання фулеренів узгоджується з результатами FTIR 

експериментів, що були проведені в [192] для водної рідинної системи 

фулеренів, одержаної шляхом тривалого перемішування фулеренів у воді. Це 

свідчить про те, що первинний механізм солюбілізації фулеренів C60 у воді – 

приєднання ОН-груп до атомів фулеренів С60, що пояснює чому окремі 
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молекули С60 та їх агрегати існують у рівновазі у рідинній системі досить 

тривалий час. 

 

 

Рис. 2.26. Інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур'є 

водної рідинної системи фулеренів C60 з концентрацією 

0,15 мг/мл та порошку фулеренів C60. 

 

Це також пояснює незворотний характер ізотерми адсорбції/десорбції, про 

які раніше повідомлялося [194], та мінімальну екстракцію фулеренів C60 з 

водної колоїдної рідинної системи у випадку толуола [89], а також здатність 

фулеренів C60 з такої рідинної системи утримувати молекули води навіть у 

вакуумі [194]. Ковалентне приєднання ОН-груп не виключає можливості 

переносу електрону з молекули води на фулерен, що дозволяє пояснити 

негативний заряд агрегатів фулеренів [192, 194]. З іншого боку, попередня 

модель стабілізації гідратованого фулеренів C60 молекулами води, з'єднаних 

між собою мережею водневих зв’язків [91, 194], потребує корекції з 
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урахуванням доступних результатів моделювання молекулярної динаміки 

гідратованих фулеренів C60 [195, 196]. Це свідчить про послаблення водневих 

зв'язків між молекулами води в безпосередній близькості до поверхні фулеренів 

завдяки ефекту перебалансування зв’язків фулерен-вода по відношенню до 

взаємодії вода-вода. 

 

2.5. Часова стабільність водної рідинної системи son/nC60. 

 

За допомогою методу малокутового розсіяння нейтронів було досліджено 

стабільність водної рідинної системи son/nC60 з часом, а також відтворюваність 

процедури приготування системи. Так, крива розсіяння від першого зразка 

представлена на рис. 2.27.  
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Рис. 2.27. Експериментальні криві малокутового розсіяння 

нейтронів на водній рідинній системі son/nC60. Концентрація 

фулеренів С60 складала 0,15 мг/мл. Суцільна лінія відповідає 

модельній кривій, яка була отримана внаслідок застосування 

оберненого перетворення Фур'є. На вкладці представлена функція 

розподілу по парним відстаням, яка була отримана з оберненого 

перетворення Фур'є.  
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Відсутність специфічних особливостей кривої розсіяння вказує на те, що 

частинки за розміром полідисперсні. Для оцінки розміру агрегатів у водній 

системі фулеренів експериментальна крива була апроксимована за допомогою 

непрямого методу перетворення Фур'є, при застосуванні програми GNOM 

[197]. При цьому середній радіус гірацiї для агрегатів фулеренів складав Rg = 

21 нм, а функцiя розподiлу за парними відстанями (див вкладинку до рис. 2.27), 

була отримана з оберненого перетворення Фур'є. В наближенні однорідних 

сферичних куль можна обчислити радіус наночастинок за добре відомим 

рівнянням Rg2 = 0,6 R2, в результаті чого було оцінено середній розмір агрегатів 

фулеренів, який складав 54 нм. 

Криві малокутового розсіяння для цього зразку, що були отримані 

впродовж року представлені на рис. 2.28. Як бачимо, криві розсіяння ідентичні, 

що вказує на високу стабільність водної рідинної системи son/nC60 впродовж 

року.  
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Рис. 2.28. Експериментальні криві малокутового розсіяння 

нейтронів водною рідинною системою son/nC60 одразу після 

виготовлення (■), через 6 міс (○), через 8 міс (▲), через рік (◊). 

Концентрація фулеренів С60 складала 0,15 мг/мл. Прямою лінією в 

логарифмічному масштабі наведено степеневе спадання кривих. 

Апроксимація Гіньє зазначена пунктирною лінією.  
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З метою перевірки відтворюваності методики отримання рідинних систем 

son/nC60 була підготовлена низка зразків в різні часові інтервали, які надалі 

були досліджені методом малокутового розсіяння. На рис. 2.29 представлені 

криві розсіяння для двох випадково вибраних систем. З рисунку можна зробити 

висновок про повну відтворюваність зразків son/nC60, вигогтовлених за 

методикою заміни розчинника. 
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Рис. 2.29. Експериментальні криві малокутового розсіяння 

нейтронів на різних зразках водної рідинної системи son/nC60, що 

були отримані методом заміни розчинника. Концентрація фулеренів 

в обох зразках складала 0,15 мг/мл. 

 

Висновки 

 

Дослідження рідинних систем за умови зміни полярності розчинника в 

першу чергу зумовлені необхідністю з’ясування процесів, які відбуваються при 

переведенні фулеренів в водне середовище. Як було показано в цьому розділі, 

ці процеси суттєво залежать від вибору розчинників, що приводить до різних 

процесів сольватації фулеренів. Таким чином, головним питанням є природа 
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стабілізації агрегатів фулеренів в полярних рідинних системах. У випадку 

рідинних систем з ацетонітрилом збільшення полярної компоненти однозначно 

приводить до стрімкого зростання агрегатів та подальшого формування осаду з 

фулеренів. У водному середовищі стабілізація агрегатів фулеренів відбувається 

за рахунок гідроксилізації поверхні агрегату. При цьому виникає природне 

запитання – чому стабілізуються агрегати в рідинній системі С60/NMP? В цьому 

розділі були досліджені процеси організації агрегатів фулеренів рідинних 

систем С60/NMP при зменшенні та збільшенні полярності системи. Слід 

зауважити, що такі системи є стабільними з часом, незважаючи на те, що 

основний параметр, що визначає розчинність фулеренів (діелектрична 

проникність) в NMP близький до розчинів в ацетонітрилі. Як буде показано в 

розділі 5, виходячи з теоретичних розрахунків в рамках теорії нуклеації не 

можна описати утворення агрегатів як квазірівноважний стан, що відповідає 

повільній кристалізації. Можливий механізм стабілізації слід пов'язувати з 

появою нових донорно-акцепторних зв'язків між фулереном і молекулами 

розчинника, про що буде йти в наступних розділах. Ці зв'язки змінюють 

інтерфейс фулерен-розчинник і утворюють ефективно стабілізаційну оболонку 

навколо агрегату з фулеренів. Характерний час появи донорно-акцепторних 

зв'язків має бути порядку часу зростання агрегатів.  

Слід зауважити, що приготування рідинних систем фулеренів в полярних 

розчинниках вимагає застосування додаткових зовнішніх впливів таких як 

ультразвук або механічне перемішування. В іншому випадку розчинення 

займає тривалий час (тижні). При недовгому, в порівнянні з часом зростання 

агрегатів, використанні ультразвуку, наприклад близько 10 хвилин, або 

перемішування впродовж години, утворюються, рідині системи за структурою 

близькі до молекулярних. Слід відзначити гарну відтворюваність результатів 

різних дослідницьких груп. Таким чином, можна говорити про те, що рідинні 

системи фулеренів в полярних розчинниках з самого початку утворюються як 

перенасичені системи. Сильніше перенасичення в порівнянні зі 

слабкополярними розчинниками викликає більшу агрегацію, тобто перехід в 
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кристалічну фазу. Якщо в слабкополярних розчинниках лише частина 

фулеренів, а саме надлишкові фулерени, переходить в агрегати, то в полярних 

розчинниках усі фулерени, поміщені в рідину, є надмірними і через певний час 

переходить в кластерний стан. На нашу думку додаткова хімічна взаємодія, а 

саме утворення з часом донорно-акцепторних зв'язків, уповільнює і стабілізує 

цей процес.  
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РОЗДІЛ 3 

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В РІДИННИХ СИСТЕМАХ З 

ФУЛЕРЕНАМИ ТА СОЛЬВАТОХРОМНИЙ ЕФЕКТ 

 

Відмінною рисою рідинних систем фулеренів в полярних розчинниках є 

явище сольватохромізму. Це явище було виявлено в рідинних системах 

азотовмісних розчинників, а також їх розчинах і зазвичай проявляється в 

переході до гладкого без характеристичних піків спектрів УФ-Вид. В роботах 

[198 - 200]  прояв цього ефекту пов'язали з процесами формування агрегатів. Як 

відомо, формування агрегатів фулеренів спостерігається в полярних 

розчинниках з  > 10 та за великих концентрацій фулеренів, що концентрацію 

насичення. Так як розчинність фулеренів в полярних розчинниках значно 

менша, ніж в слабкополярних розчинниках, дослідження впливу полярності 

розчинника на кластероутворення проводять в розчинах слабкополярний ‒ 

полярний розчинник [184, 168, 201], варіюючи об'ємну частку полярної 

компоненти, і тим самим змінюють відносну діелектричну проникність 

рідинної системи. Помічено, що утворення агрегатів С60 починається в 

розчинах з  > 13 [184]. Проте нещодавно було показано, що вищезазначене 

значення ε для C60 може досягати 19 [168]. Для розчинів С70 цей поріг значно 

більше,  > 27 [201]. Таким чином, варіювання відносної проникності розчину 

дозволяє дослідити сольватохромний ефект та пов’язати його з процесом 

утворення агрегатів. Для вказаної задачі було обрано розчинник NMP з ε = 32, 

як полярний азотовмісний розчинник, та слабкополярний розчинник толуол з ε 

= 2,37. Слід зазначити, що вибір даних розчинників насамперед регулювався 

трьома умовами: гарна розчинність фулеренів, повна змішуваність розчинників 

та відмінність в полярності, що надає змогу дослідити сольватохромізм в 

широкому діапазоні відносної діелектричної проникності ε = 2,9 ÷ 30,5. 
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3.1. Сольватохромний ефект, як наслідок процесів агрегації та 

комплексоутворення в рідинних системах з фулеренами при збільшенні 

полярності системи. 

 

Як було зазначено раніше, певним виключенням серед полярних 

розчинників є NMP, який характеризується достатньо високим значенням 

концентрації насичення сNMP = 0,89 мг/мл. При дослідженні бінарних систем 

NMP − вода з фулеренами було помічено, що за певного співвідношення 

компонент спостерігається різка зміна спектру, а саме різкий сольватохромний 

ефект – значна зміна спектру поглинання системи при незначній зміні її складу 

або концентрації, яка супроводжувалась реорганізацією агрегатів С60 [199, 200]. 

З метою виявити кореляцію між цими двома ефектами були досліджені рідинні 

системи фулеренів в розчині NMP-толуол, тобто системи з нижчим значенням 

відносної діелектричної проникності, та наявності в ній як мономерів, так і 

агрегатів в залежності від складу розчину. 

Спектри поглинання рідинних систем C60/NMP та C60/толуол наведені на 

рис. 3.1. Спектри мають типовий для рідинних систем фулеренів вигляд [168] з 

характерними піками при λ = 282, 335 і 408 нм, що відповідає симетрично 

допустимим переходам 11Ag→61T1u, 11Ag →31T1u і 11Ag →11T1u відповідно 

[164]. Відмінною особливістю спектру поглинання С60 в толуолі від інших 

органічних розчинників (гексан, бензол і т.д.) є співвідношення інтенсивності 

піків поглинання при 282 і 335 нм на користь останнього (вкладинка до рис 3.1) 

[202 - 204]. Слід зазначити, що для рідинної системи C60/NMP пік при 282 нм не 

може бути наведений із-за великого поглинання розчинника в цій області, 

проте він спостерігається в розчинах NMP з іншими розчинниками. Також 

з'являються додаткові смуги при 450 нм і в інтервалі (540-620) нм, коли до 

C60/NMP додають воду [1,2,5]. Остання група пов'язана з забороненим 

переходом hu → t1u і є досить слабкою. Причина виникнення в спектрі рідинних 

систем з водою, смуги поглинання ~ 450 нм, яка відсутня для більшості 

рідинних систем з фулеренами, все ще обговорюється. Як було показано [199], 
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у випадку рідинної  системи C60/NMP інтенсивність піку при 331 нм 

зменшується з часом (рис. 3.1), що приводить з часом до одноманітно гладкого 

спектру у всьому діапазону довжин хвиль 200 ‒ 800 нм [199]. Це, так званий, 

повільний сольватохромізм, причини якого будуть обговорені в п 3.4. 
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Рис. 3.1. Характеристичні спектри поглинання системою С60/NMP з 

часом та системиС60/толуол (на вкладинці). 

 

Зміни спектру поглинання при додаванні NMP до початкової рідинної 

системи C60/толуолу представлені на рис. 3.2. Як бачимо, спостерігається 

збільшення інтенсивності піку при λ = 282 нм відносно інтенсивності піку при λ 

= 335 нм. Крім того в області 400 нм з’являється плато. Таким чином, при 

збільшенні відносної діелектричної проникності системи в спектрах 

поглинання спостерігається відхилення від закону Бугера – Ламберта – Бера, 



108 
 

що може свідчити про наявність в системі процесів комплексоутворення, 

дисоціації, полімеризації тощо.  

 

Рис. 3.2. Спектри поглинання рідинною системою С60/толуол при 

додаванні до неї NMP. Спектр початкової системи С60/толуол (1), 

спектри 2-5 при додаванні: 30 об. % NMP, 50 об. % NMP, 70 об. % 

NMP, 80 об. % NMP, відповідно. Спектри пронормовані на 

концентрацію фулеренів. На вставці наведена динаміка зміни спектрів 

поглинання системи С60/толуол при додаванні 20 об. % NMP одразу 

після приготування (1), та через три тижні після приготування (2). 

 

Немонотонна залежність поглинання від діелектричної проникності за 

фіксованої довжини хвилі, λ=310 нм, вказує на наявність згаданих процесів при 

збільшенні долі полярної компоненти в розчині (рис. 3.3). Слід зазначити, що 

відносна діелектрична проникність рідинної системи була розрахована за 

формулою Ліхтенеккера: 
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lg εs = y1 lg ε1 + y2 lg ε2 (3.1) 

 

де εs – відносна діелектрична проникність системи, ε1 = 2,37 та ε2 = 32 – відносні 

діелектричні проникності толуолу та NMP відповідно. 
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Рис. 3.3. Залежність оптичної густини системи С60/толуол-

NMP від відносної діелектричної проникності розчину при 

фіксованій довжині хвилі λ=310 нм. 

 

Крім того, в отриманих спектрах, при збільшенні вмісту NMP в системі, 

спостерігається гіпсохромний ефект, тобто зсув піку в бік менших довжин 

хвиль, (рис. 3.4), що пов’язують зі зменшенням енергії збудження електронів.  

Яскраво явище сольватохромізму спостерігається в діапазоні (400-

500) нм, де в спектрі поглинання при додаванні NMP виражена поява плато. В 

даному випадку поява плато викликає зміну кольору системи, тому 

сольватохромний ефект може спостерігатись навіть візуально. Так при 

збільшенні долі NMP забарвлення системи змінювалося від фіолетового, 

характерного для С60/толуол, до жовто-коричневого, характерного для 
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С60/NMP. Поява плато у наведеному діапазоні довжин хвиль свідчить про 

виникнення донорно-акцепторних комплексів між молекулами фулеренів та 

молекулами NMP, оскільки схоже плато спостерігається в водних рідинних 

системах з фулеренами, стабілізація яких відбувається за рахунок формування –

ОН заряджених груп. 
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Рис. 3.4. Спектр поглинання рідинної системи С60/толуол (1) та 

С60/толуол/NMP з вмістом 80 об.% NMP в системі (2). 

 

Типові спектри рідинної системи С70 в толуолі, NMP та в їх розчинах представлені на 

рис. 3.5. В діапазоні довжин хвиль 300 ‒ 700 нм спостерігається зменшення 

інтенсивності характеристичних піків поглинання С70. Для рідинної системи С70 в 

толуолі можна виділити декілька характерних піків поглинання при 333 нм, 382 

нм і 470 нм. Слід зазначити, що на відміну від спектрів поглинання фулеренів 

С60, піки поглинання фулеренів С70 не зазнають зміни інтенсивності один 

відносно одного, а монотонно спадають. Також не спостерігається 

гіпсохромний зсув в діапазоні (300-400) нм (рис. 3.5). Проте цей ефект має 
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місце для піку в області 500 нм, де величина гіпсохромного зсуву становить Δλ 

= 5 нм (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Спектри поглинання світла системою С70/толуол при 

додаванні NMP. Спектр 1 ‒ початкова рідинна система С70/толуол, 

спектри 2-8 отримані при додаванні: 20 об. % NMP, 30 об. % NMP, 40 

- 80 об. % NMP, відповідно. На вкладниці представлено спектр 

поглинання системою С70/NMP.  

 

Рідинна система С70 в розчині толуол-NMP характеризується доволі 

монотонною залежністю поглинання від зміни відносної діелектричної 

проникності (рис. 3.6). Слід зазначити, що для рідинної системи С70 в 

розчині бензол-ацітонітрил було виявлено пороговий характер залежності 

поглинання при зміні відносної діелектричної проникності розчину, що 

було пов’язано з агрегацією фулеренів [201]. Відсутність в нашому 

випадку такої порогової залежності, за наявності гіпсохромного зсуву 

(негативний сольватохромізм), може вказувати на інші причини 

сольватохромного ефекту, наприклад утворення комплексів.  
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Рис. 3.6. Гіпсохромний зсув піка при 480 нм в спектрах поглинання 

системою С70/толуол при додаванні NMP. Спектр 1 ‒ стартова 

система С70/толуол, спектри 2 ‒ 8 отримані при додаванні в 

систему: 20 об. % NMP, 30 об. % NMP, 40 ‒ 80 об. % NMP.  

 

Таким чином, додавання полярного азотовмісного розчинника до 

первинних рідинних систем С60/толуол та С70/толуол приводить до зміни 

спектрів поглинання. Наявність гіпсохромного зсуву та порушення закону 

Бугера-Ламберта-Бера при збільшенні відносної діелектричної проникності 

системи вказують на наявність в системі процесів, що впливають на ці 

параметри. Серед таких можливих процесів слід виділити процеси агрегації та 

комплексоутворення. Враховуючи низьку розчинність фулеренів в полярних 

розчинниках процеси агрегації в умовах збільшення полярності розчинника є 

закономірними. Однак, розчинність фулеренів має більш складний характер и 

пов’язана не лише з відносною діелектричною проникністю розчинника. Так, 

існує низка розчинників з високим значенням ε, що мають розчинність 
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фулеренів близьку до типових неполярних розчинників таких як бензол, 

толуол. Це явище в першу чергу пов’язують з можливим утворенням донорно-

акцепторних комплексів між фулереном та вільними електронегативними 

атомами, які мають у своєму складі молекули розчинника. Наразі існують 

роботи, що пов’язують явище сольватохромізму в таких рідинних системах як з 

процесами агрегації [201], так і з виникненням комплексів [183].  

 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

П
о

г
л

и
н

а
н

н
я

, 
в

ід
н

. 
о

д



Рис. 3.7. Залежність поглинання світла системою С70/толуол/NMP 

при фіксованій довжині хвилі, λ = 310 нм (■), 322 нм (▲) та 

500 нм (●) від відносної діелектричної проникності суміші. 

 

Як було показано в п. 2.1., стартова рідинна система С60/толуол зі 

стабільним в часі спектром поглинання, також містить агрегати фулеренів з 

характерними розмірами ~ 20 нм. Раніше було показано наявність піку при 

336 нм, який зазвичай пов’язують з мономерною системою С60, в спектрах 

поглинання фулеренів С60 в розчинах толуол-метанол і бензол-ацетонітрил, де 

за даними динамічного розсіяння світла спостерігалися лише великі агрегати 
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С60 [168, 205]. Таким чином, перехід спектрів поглинання до гладкої форми для 

рідинних систем фулеренів в розчині толуол/NMP слід пов'язати в першу чергу 

з наявністю в найближчому оточенні фулеренів молекул NMP. 

 

3.2. Сольватохромні ефекти в рідинних системах з фулеренами при 

зменшенні полярності рідинних систем. 

 

Експерименти з системою C60/NMP, до якої додається толуол, є більш 

кропіткими, оскільки вимагають врахувати те, що початковий спектр C60/NMP 

змінюється з часом (повільний сольватохромізм) [199]. Проте, можна виділити 

три основні етапи, які проходить така система з часом. Щойно виготовлені 

рідинні системи – це системи, вік яких від декількох хвилин до 30 хвилин, 

характеризуються наявністю характеристичних піків С60 в спектрах 

поглинання. Рідинні системи "середнього віку" (година або декілька днів після 

виготовлення) мають спектри поглинання, в яких інтенсивність 

характеристичних піків слабко виражена або спектр щойно набув гладкого 

вигляду. Рідинні системи з повністю гладким спектром, зазвичай через декілька 

тижнів і більше після виготовлення суміші. Незважаючи на складність, 

дослідження даної системи були необхідними, оскільки аналіз спектрів 

поглинання при збільшенні/зменшенні полярності з однаковими компонентами 

з урахуванням результатів структурних досліджень надали змогу виявити 

причини сольватохромізму.  

Спектри системи С60/NMP/толуол при додаванні толуолу до щойно 

виготовленої системи С60/NMP представлені на рис. 3.8. На спектрі присутній 

пік в області λ = 330 нм, характерний для фулеренів С60 [206]. Як бачимо, 

додавання толуолу приводить до повільного росту коефіцієнту екстинкції (див. 

вкладинку на рис. 3.8). Додавання до системи лише досить великої кількості 

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

з’являється чітко виражений пік при 330 нм, який має зсув в довгохвильову 
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область (рис. 3.9), тобто спектр набуває вигляду, характерного для рідинної 

системи фулеренів у толуолі. Слід зазначити, що аналогічна поява чітко 

вираженого піку при 330 нм була спостережена для системи С60/NMP при 

додаванні води [199]. Проте у випадку рідинної системи С60/NMP/H2O також 

було спостережено плато в області λ = (400 ÷ 500) нм, що притаманно рідинним 

системам фулеренів, в складі яких є вода. Подібне плато з’являється в таких 

системах як С60-піридин-вода [198] та водних системах фулеренів [207, 208]. 

 

 

Рис. 3.8. Спектри поглинання світла рідинною системою C60/NMP 

одразу після її виготовлення при додаванні певної кількості 

толуолу. Спектри нормовані на концентрацію фулеренів. 

Концентрація фулеренів в початковій системі становить 0,6 мг/мл. 

На вкладинці наведена залежність коефіцієнта екстинкції на 

довжині хвилі 400 нм від об'ємної частки толуолу в суміші. 

Трикутником помічено коефіцієнт екстинкції на довжині хвилі 

 = 400 нм для фулеренів С60 в толуолі. 
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Враховуючи, що толуол має більшу концентрацію насичення фулеренами, 

наявність змін в поглинанні світла лише при переважній кількості толуолу в 

суміші вказує на наявність специфічної взаємодії між фулеренами та 

молекулами NMP. Цей факт вказує на те, що взаємодія фулеренів з толуолом в 

присутності NMP відбувається лише за умови великої частки толуолу в системі, 

що підтверджується теоретичними розрахунками (див п. 3.3). Фактично 

наявність критичного співвідношення полярної/неполярної компоненти в 

суміші відповідає двом можливим ситуаціям: руйнуванню агрегатів фулеренів, 

та зміні складу сольватної оболонки навколо молекул С60. Враховуючи 

експериментальні результати, представлені в п. 2.1. [13], руйнування агрегатів 

С60 спостерігалось у випадку, коли вміст толуолу складав більше ніж 40 об.%, 

що не відповідає змінам в спектрі поглинання.  
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Рис. 3.9. Зсув характеристичного піку С60 в спектрі поглинання в 

довгохвильову область при додаванні толуолу в систему С60/NMP 

(батохромний ефект). 
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Поки частка толуолу в системі не досягне певного значення, присутність 

толуолу в системі майже не впливає на спектр поглинання. Це можливо, за 

наявності певної умови. Наприклад, утворення оболонки з NMP навколо 

фулеренів, яка може виникати внаслідок утворення специфічних комплексів 

між молекулами розчинника NMP та фулеренами. При цьому слід відзначити, 

що у випадку неспецифічної сольватації в бінарних системах, зміна спектру 

поглинання відбувається поступово, відповідно до зміни складу бінарного 

розчину. 

При додавання толуолу до системи C60/NMP "середнього віку" відновлення 

характерного піку при 330 нм відбувається тоді, коли частка толуолу складає 

98 об. % в системі (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Спектри поглинання рідинною системою C60/NMP при 

додаванні до неї певної кількості толуолу. Спектри нормовані на 

концентрацію фулеренів. Концентрація фулеренів в початковій 

системі становить 0,6 мг/мл. На вкладці представлена залежність 

коефіцієнта екстинкції на довжині хвилі 400 нм від об'ємної частки 

толуолу в розчині. Трикутником зазначено коефіцієнт екстинкції 

розчину С60 в толуолі на довжині хвилі  = 400 нм. 
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Як і попередньому випадку, пік має зсув у напрямку до його положення в 

рідинній системі C60/толуол. У той же час колір рідинної системи залишається 

жовто-коричневим, тому що для цієї системи коефіцієнт екстинкції при λ = 300-

500 нм в кілька разів більший, ніж у рідинній системі C60 в толуолі.  

Для рідинних систем C60/NMP з гладким спектром та віком, більше ніж два 

тижні після приготування, ефект відновлення піку зникає, а спектр залишається 

гладким незалежно від кількості доданого толуолу (рис. 3.11). Крім того 

спостерігається зменшення коефіцієнту екстинкції на довжинах хвиль λ = 300-

400 нм.  

 

Рис. 3.11. Спектри поглинання рідинною системою C60/NMP через 

два тижні після її приготування при додаванні 95 об.% толуолу. 

Спектри нормовані на концентрацію фулеренів. Концентрація 

фулеренів в початковій системі становить 0,6 мг/мл. На вкладці 

представлена залежність коефіцієнта екстинкції на довжині хвилі 

400 нм від об'ємної частки толуолу в розчині. Трикутником на 

вкладинці позначено коефіцієнт екстинкції на довжині хвилі 

 = 400 нм для С60 в толуолі. 
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Спостережені ефекти вказують на те, що з часом з молекул NMP 

формується сольватна оболонка навколо фулеренів. З огляду на те, що при 

додаванні 98% толуолу спектр рідинної системи C60/NMP через два тижні після 

виготовлення залишається гладким, тобто характерним для NMP, можна 

зробити висновок, що взаємодія між С60 та молекулами NMP є відмінною від 

сил Ван–дер-Ваальса, які є характерними для неспецифічної сольватації, як у 

випадку С60-толуол. 

Таким чином, спостережені ефекти вказують на наявність в системі так 

званої селективної сольватації [209], коли відносний склад сольватної оболонки 

відрізняється від складу розчину в об’ємі. Це може бути пояснено значною 

різницею в полярності обох розчинників  та наявністю електровід’ємного атома 

у складі NMP. Cклад сольватної оболонки різко змінюється лише при досить 

великій концентрації толуолу. Тим не менше, не всі зв'язки C60-NMP 

заміняються молекулами толуолу. Про це свідчить наступне. По-перше, колір 

системи залишається жовто-коричневим. Поглинання в області 450 нм значно 

вище, ніж для C60 в толуолі. Це фактично вказує на те, що в дослідженій 

системі відбувається розчинення саме комплексів C60-NMP у розчині 

NMP/толуол. Крім того спектри поглинання для систем з малою часткою NMP 

стають гладкими з часом, що характерно для рідинних систем фулеренів в 

NMP. Це вказує на присутність комплексів C60-NMP навіть за умови малої 

частки NMP в системі.  

Отримана залежність коефіцієнту екстинкції від вмісту толуолу в 

потрійній системі С60/NMP/толуол представлена на рис. 3.12 (довжина хвилі 

λ = 400 нм). Як бачимо, починаючи з 60% толуолу в системі спостерігається 

поступове збільшення значень коефіцієнту екстинкції, а при 98% вмісті толуолу 

має місце різке зростання значення коефіцієнту екстинкції практично вдвічі у 

порівнянні з попередньою точкою (при 95% вмісті толуолу в системі). Стрибок 

коефіцієнту екстинкції при 98% толуолу в системі був отриманий, коли вік 

початкової системи С60/NMP складав приблизно 1 годину. 
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Рис. 3.12. Залежність коефіцієнту екстинкції від частки толуолу в 

системі для різного віку початкової системи С60/NMP: 10 хвилин (○) 

та одна година (●). 

 

Аналогічна ситуація спостерігається і при додаванні 95 ‒ 98% толуолу в 

систему С60/NMP, вік якої приблизно 10 хв. Як бачимо, в обох випадках 

спостерігається різке зростання значення коефіцієнту екстинкції при 

збільшенні вмісту толуолу в системі до 95 ‒ 98 об.%. 

Слід зазначити, що збільшення часу приготування початкової 

системи С60/NMP призводить до рівномірного підвищення значень 

коефіцієнту екстинкції, що може бути пояснено впливом повільного 

сольватохромізму (див п. 3.4), оскільки, для даної системи характерним є 

підвищення здатності поглинати світло в області довжин хвиль 

400 ‒ 550 нм. Відмітимо, що незважаючи на вплив ефекту віку системи за 

великої кількості толуолу в системі все одно відбувається різкий стрибок 

значень коефіцієнту екстинкції. Крім того, у випадках систем різного 

віку)спостерігається відновлення піку при λ = 330 нм. 
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Спектри поглинання рідинної системи С70/NMP при додаванні толуолу 

наведені на рис. 3.13. Як бачимо, що інтенсивність поглинання зменшується 

для системи з 20% толуолу, а подальше збільшення частки толуолу призводить 

до гіперхромного ефекту. Зміна коефіцієнта екстинкції при зміні концентрації 

толуолу наведена на вставці до рис. 3.13. Спектри поглинання не виявляють 

жодної критичності по відношенню до частки толуолу в рідинній системі. 
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Рис. 3.13. Спектри поглинання рідинною системою С70/NMP при 

додаванні до неї різної кількості толуолу:▬ – 0%; ▬ – 20%; ▬ – 30%; 

▬ – 40%; ▬ – 50%; ▬ – 60%; ▬ – 70%; ▬ – 80%; ▬ – 90%; - - – 80% 

через 10 днів після приготування. На вкладці наведена залежність 

коефіцієнта екстинкції на довжинах хвиль 334 нм (●) і 383 нм (●) від 

об'ємної частки толуолу в суміші. Спектри нормовані на 

концентрацію фулеренів. 
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Так як і у випадку з С60, рідинна система С70 в NMP характеризується 

переходом до гладкого спектру поглинання з часом. При цьому відновлення 

піків при додаванні толуолу в систему «середнього віку» також стає менш 

виразним (рис. 3.14). 
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Рис. 3.14. Спектри поглинання світла рідинною системою С70/NMP 

«середнього віку» (▬) при додаванні до неї різної кількості толуолу: 

20% (▬); 40% (▬); 60% (▬); 75% (▬). Спектри нормовані на 

концентрацію фулеренів. 

 

 

Висновки 

Дослідження рідинної системи С60/NMP/толуол підтвердило наявність 

різкого сольватохромного ефекту при додаванні толуолу в початкову систему 

С60/NMP. Разом з тим на сьогодні питання щодо причини виникнення такого 
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явища залишалось відкритим. Серед передумов виникнення різкого 

сольватохромізму виділяють процес кластероутворення та утворення 

донорно-акцепторних комплексів між молекулами фулеренів та молекулами 

розчинника.  

Порівнюючи отримані данні малокутового розсіяння нейтронів та 

спектрофотометрії, можна помітити, що процес реорганізації агрегатів в 

досліджуваній системі, незалежно від віку її базової системи, починається 

при 50 об.% толуолу, тоді як явище різкого сольватохромізму 

спостерігається лише при 95 ‒ 98% толуолу. Існування кластерної 

реорганізації в діапазоні 60 – 95% толуолу в системі без різкого 

сольватохромізму дозволяє зробити висновок, що виникнення повільного 

сольватохромного ефекту в системі С60/NMP/толуол спричинено перебудовою 

електронного стану фулеренів, а саме утворенням донорно-акцепторних 

комплексів між молекулами фулеренів та розчинника. 

Цей ефект пояснюється явищем селективної сольватації в бінарних 

розчинниках, які складаються з нейтрального (слабкополярного або 

неполярного) і активного (полярного) компонентів, в яких склад сольватної 

оболонки суттєво відрізняється від складу системи в цілому. Особливо 

сильно селективна сольватація спостерігається за малих концентрацій 

полярного компонента, тобто за присутності в системі порівняно невеликої 

кількості більш полярного розчинника, в нашому випадку NMP.  

Слід зазначити, що відсутність різкого сольватохромізму для рідинної 

системи С70 при наявності різкої реорганізації агрегатів С70 при додаванні 

60 об. % толуолу до системи С70/NMP свідчить про зв’язок зміни спектру 

поглинання саме з виникненням зв’язків між фулеренами та молекулами 

розчинника. Іншими словами спектри поглинання відображають сольватацію 

фулеренів в тому чи іншому розчиннику, та зміни в цьому процесі. 
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3.3. Комплексоутворення фулеренів С60 з NMP за результатами ЯМР 

дослідження та теоретичних розрахунків. 

 

Для проведення ЯМР експериментів використано рідинні системи 

фулеренів С60 (Fullerene Technologies, Росія, чистота > 99,5%) в розчиннику 

NMP (Merck, чистота > 99,5%) з додаванням дейтерованого хлороформу (НПП, 

УкрОргСинтез, чистота > 99,8%). Положення сигналів в спектрах ЯМР 

визначалось відносно еталонного сигналу тетраметилсилану (Merck, чистота 

> 99,7%).  

Рідинні системи були виготовлені шляхом розчинення кристалічного 

порошку С60 з використанням магнітної мішалки впродовж трьох годин. 

Візуальним підтвердженням завершення розчинення фулеренів була 

відсутність твердої фази. З метою усунення впливу агрегації С60 на параметри 

ЯМР 1Н у роботі були досліджені рідинні системи одразу після приготування.  

Для дослідження особливостей комплексоутворення в системі С60/NMP 

були вивчені спектри ЯМР 1Н наступних рідинних систем: 

1. С60 в CDCL3 (1 мг/6 мл) 

2. NMP в CDCL3 (5 мл/1 мл) 

3. С60 в CDCL3 (5 мг/30 мл) з додаванням 1 мл NMP. 

Об’єм доданого NMP в останній рідинній системі було обрано таким 

чином, щоб зменшити надлишок молекул NMP, які не взаємодіють з поверхнею 

молекули фулерену. 

Спектри ЯМР 1Н реєстрували на частоті 400,13 МГц при швидкості 

обертання зразка 20 Гц із використанням одноімпульсної послідовності 

(довжина імпульсу 12 мксек, затримка між імпульсами 2 сек) в режимі 

накопичення. 

Проведені вимірювання ЯМР рідинної системи одразу після виготовлення 

вказали на утворення комплексів між молекулами фулеренів та NMP, що 

відображалось в спектрах ЯМР хімічними зсувами для всіх протонів NMP. Ці 
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результати узгоджуються з попередніми спостереженнями для одношарових 

вуглецевих нанотрубок (SWCNT), розчинених в NMP [210]. Передбачалося, що 

NMP орієнтується групою -C = O у бік поверхні нанотрубок, індукуючи різну 

величину зсувів ЯМР. Це говорить про те, що фулерени C60 в NMP, можуть 

утворювати комплекси переносу заряду також з молекулами розчинника 

завдяки подвійному зв’язку з киснем.  

Оцінка величини впливу фулерену на метильні (α') та метиленові (α, β, γ) 

протони молекул NMP (табл. 3.1) проведена шляхом аналізу спектрів рідинних 

систем С60 і NMP в CDCL3. Додавання у систему NMP-CDCL3 молекул 

фулерену С60 приводить до зміщення положення сигналів α-, γ- та α'-протонів в 

бік слабкого поля, тоді як сигнал, утворений β-протонами, зміщується в бік 

сильного поля (рис. 3.15). 

 

Таблиця 3.1. Значення хімічних зсувів (ppm) протонів молекул NMP у системі 

C60/NMP. 

 

З метою підтвердження формування комплексів між фулереном С60 та 

молекулами NMP методом DFT обчислення була проведена оптимізація 

комплексу C60-NMP (1), з однією молекулою NMP, яка вказала на 

переорієнтацію молекули NMP навколо фулеренів C60 (рис. 3.16). Молекули 

розчинника, як правило, повертаються їх амідно-карбонільними (-C = O) 

групами до ядра C60. Ці групи не просто повертаються до ядра C60, що вказує на 

передачу заряду, але також займають положення в центрі 

шестикутників/п'ятикутників.  

Зразок, зсув α Δα β Δβ γ Δγ α′ Δα′ 

NMP / СDCl3 2.3797 

0.0089 

2.0352 

-0.0052 

3.3877 

0.0063 

2.8518 

0.0042 

С60 /NMP / СDCl3 2.3886 2.0300 3.3940 2.8560 
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Рис. 3.15. 1H ЯМР спектри NMP в CDCl3 (червона крива) та C60 в 

розчині NMP/CDCl3 (чорна крива). 

 

Паралельна орієнтація молекул NMP змінюється та переходить до 

нахиленої над шестикутником молекули C60 (рис. 3.16). Відстань від площини 

шестикутника до атома кисню складає 3,3 Å. При цьому відстань від амідних 

карбонільних груп до п'ятикутників трохи коротша, ніж до шестикутників. Це 

може бути пов'язано з різницею ступеню взаємодії NMP з шестикутниками та 

п'ятикутниками. Взаємодія NMP з поодиноким C60 змінює просторовий 

розподіл прикордонних орбіталей (HOMO і LUMO) фулеренів. Ефект більш 

виражений у випадку формування одного комплексу молекули NMP з C60 ніж 

коли чотири молекули NMP симетрично розташовані навколо ядра C60. 

Наведений комплекс C60-NMP з однією молекулою NMP має стаціонарний 

дипольний момент, рівний 6,95 Д, і розрив HOMO-LUMO 2,71 еВ. 

У випадку чотирьох молекул NMP зміна орієнтації, подібна до комплексу 

C60-NMP з однією молекулою NMP. Незалежно, з якого боку молекули C60 були 
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розміщені молекули NMP (шестикутник або п'ятикутник), вони повертаються 

до фулеренів атомами кисню (рис. 3.16). 

 

LUMO HOMO 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. HOMO і LUMO розташування комплексів C60-NMP з 

однією та чотирма молекулами NMP. 

 

При цьому відстань між атомами кисню та площиною п'ятикутника 

становить 3,1 Å, тоді як між шестикутниками залишається такою ж, як для 

утворення комплексу C60-NMP з однією молекулою NMP. 

Природний дипольний момент комплексу C60-NMP з чотирма молекулами 

NMP також змінюється. Він дорівнює 0,83 Д, тоді як розмір щілини HOMO-

LUMO 2,68 еВ залишається майже таким же, як для комплексу C60-NMP з 
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однією молекулою NMP. Довжини всіх зв'язків молекул NMP також зазнають 

змін через взаємодію з С60 (таб. 3.2). 

 

Табл. 3.2. Довжини зв’язків (в Ǻ), розрахованих для вільної молекули NMP 

та в комплексі з з фулереном С60. 

NMP зв’яки C=O N-CH3 N-CO N-CH2 OC-CH2 OCCH2-CH2 H3CNH2C-CH2 

вільний NMP 1.25 1.45 1.38 1.47 1.53 1.54 1.55 

C60-NMP(1) 1.23 1.46 1.37 1.46 1.54 1.55 1.47 

C60-NMP(4) 1.24 1.46 1.46 1.45 1.46 1.46 1.46 

 

Результати моделювання пояснюють зміни, що спостерігаються в 

оптичних спектрах поглинання рідинної системи C60/NMP з часом і, отже, 

можуть бути відповідальними за зміну ефективності поглинання лазерних 

імпульсів і, таким чином, дисипацію енергії в осаді при формуванні 

відповідних спектрів мас, які будуть розглянуті в розділі 4. 

 

3.4. Вплив процесу сольватації на сольватохромний ефект. 

 

Механізм взаємодії фулеренів C70 з молекулами розчинників NMP і 

толуолу та аналіз змін взаємодії C70 в присутності двох розчинників різної 

полярності, а саме, розчину NMP-толуол, були розраховані за теорією 

функціоналу густини з гібридним обмінно-кореляційним функціоналом b3lyp 

базис 6-31+(d,p). Геометрична структура наступних молекулярних систем: 

C70 @ NMP, C70 @ толуол, C70 @ 2толуол, C70 @ 2NMP, C70 @ 2NMP @ толуол 

була оптимізована методом PM6. Отримані структури представлені на рис. 

 3.17. 

При взаємодії одної або двох молекул NMP з фулереном С70, а саме 

C70 @ NMP та C70 @ 2NMP, було отримано формування комплексів з 
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переносом заряду C70-NMP з молекулами NMP як донором електрона та C70 як 

акцептора. Як і в розрахунках для С60 [12], NMP орієнтує атом кисню до 

середини площини ароматичного шестикутника молекули С70. Відстань між 

киснем і площиною становить 2,99 Ǻ. Додавання другої молекули NMP, що 

відповідає системі C70 @ 2NMP на рис. 3.17, якісно не змінює ситуацію. Друга 

молекула NMP розташовується трохи далі від молекули С70 на відстані 3,03 Ǻ. 

Толуол взаємодіє з C70 інакше, а саме ароматичні шестикутні кільця з C70 і 

толуолу розташовуються паралельно, при цьому відстань від площини 

становить 3,7 Ǻ. 

 

Рис. 3.17. Оптимізовані методом PM6 геометричні структури 

молекулярних комплексів, що складаються з молекули C70 з 

молекулою NMP (C70 @ NMP), з двома молекулами толуолу 

(C70 @ 2толуол) та з двома молекулами NMP і однією молекулою 

толуолу (C70 @ 2NMP @ толуол). Виділені шестикутники на 

поверхні фулерену є найближчими до відповідної площині 

молекули. 
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Подальші розрахунки показали, що додавання молекули толуолу до 

системи C70 @ 2NMP істотно не змінює відповідних орієнтацій і відстаней між 

молекулами NMP і фулереном. Водень метильної групи толуолу підходить до 

атома кисню молекули NMP формуючи водневий зв'язок з довжиною 2,09 Ǻ. 

Таким чином, результати цих розрахунків підтверджують той факт, що лише 

надмірна кількість толуолу здатна впливати на комплекси з переносом заряду 

C70-NMP, які були сформовані в початковій рідинній системі C70/NMP. Іншими 

словами, коли молекула толуолу знаходиться поблизу молекул фулерену та 

NMP в першу чергу молекула толуолу утворює зв’язок з молекулою NMP, а ні 

фулерену. Це пояснює наявність гладкого спектру, характерного для C60/NMP, 

при 80 об.% толуолу в системі C60/NMP/толуол (рис. 3.10). Збільшення частки 

толуолу до 98 об.% приводить до часткової заміни молекул NMP на толуол в 

сольватній оболонці фулеренів, оскільки число молекул толуолу значно більше 

за число молекул NMP. Така заміна приводить до появи в спектрі поглинання 

піку при 330 нм, характерного для системи С60/толуол. Таким чином, завдяки 

проведеним розрахункам взаємодії фулеренів з толуолом в присутності NMP, 

система C70 @ 2NMP @ толуол (рис. 3.17), було пояснено явище різкого 

сольватохромізму в рідинній системі фулеренів в бінарних розчинах на основі 

NMP.  

 

3.5. Повільний сольватохромний ефект в рідинних системах з 

фулеренами. 

 

Спектри поглинання системами С60-NMP/толуол та С60-толуол/NMP через 

місяць після їх синтезу мають гладкий вигляд незалежно від співвідношення 

NMP/толуол (рис. 3.18 та рис. 3.19). Слід зазначити, що поява гладкого спектру 

поглинання з часом характерна для рідинних систем фулеренів в NMP. 
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Рис. 3.18. Оптичні спектри поглинання систем С60/NMP/толуол за 

різної частки толуолу через місяць після їх синтезу. 

 

Як було зазначено вище, серед причин виникнення цього ефекту розглядали 

як агрегацію так і утворення донорно-акцепторних комплексів. Проте, як було 

показано [201], сольватохромізм, пов’язаний з агрегацією, зазвичай має 

обернений характер та має порогове значення відносної діелектричної 

проникності, відносно якого в системі спостерігаються або мономери, або 

агрегати фулеренів. В нашому випадку повільний сольватохромний ефект (в 

залежності від віку системи) спостерігається для усіх зразків, включно з 

системами, в яких значення відносної діелектричної проникності значно менше 

за порогове  = 13 [184]. Більш того, як було показано в п. 2.1, рідинна система 

C70/NMP/толуол з часткою NMP 20 об.%, що відповідає відносній 

діелектричній проникності ε = 4, також має у своєму складі агрегати. Саме тому 

розглядати агрегацію як основну причину повільного сольватохромізму 

недоцільно. Наявність необерненого сольватохромізму в першу чергу вказує, 
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що причиною цього явища є формування донорно-акцепторних комплексів. Це 

було підтверджено теоретичними розрахунками (див. п. 3.3). 

На відміну від системи С60/NMP/толуол, для якої перехід до гладкого 

спектру (повільний сольватохромізм) відбувається протягом одного місяця, для 

системи С60/NMP/H2O такий ефект з’являється значно пізніше (рис. 3.19).  
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Рис. 3.19. Оптичний спектр поглинання системи С60/толуол/NMP 

за різних співвідношень між компонентами розчинника через 

місяць після виготовлення зразків. 

 

Слід відмітити, що з часом не зникає характерне для водних систем фулеренів 

плато в області λ = 400 ÷ 500 нм, що свідчить про існування специфічних 

зв’язків між молекулами води та молекулами фулеренів (рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. Повільний сольватохромізм для рідинної системи 

С60/NMP/H2O: 1 – 5 хв після приготування системи, 2 – через 20 

днів, 3 – через півроку. 

 

Якщо спектри поглинання рідинною системою фулеренів в NMP одразу 

після виготовлення починають зазнавати змін, а саме перехід до гладкого 

спектру, то у випадку рідинних систем фулеренів в толуолі, спектри з часом 

залишаються стабільними. Останнє свідчить про стабільність рідинної системи 

фулеренів в толуолі. Зміни оптичного поглинання починаються після додавання 

NMP до початкової системи фулеренів в толуолі. Швидкість переходу спектра 

поглинання до гладкого вигляду залежить від частки доданого NMP. За більшої 

частки полярної компоненти спектр стає гладким швидше (див. рис. 3.21). При 

цьому спостерігається гіпсохромний зсув піку при 480 нм (рис. 3.21. а).  

Тим не менш, остаточна форма спектрів після одного місяця є однаковою 

для усіх рідинних систем фулеренів С60 та С70 в NMP або його розчині з 

толуолом, навіть за найменшого вмісту NMP в розчині. Отже, фактично, ефект 

не залежить від кількості доданого NMP принаймні в діапазоні концентрацій 

фулеренів (10 ‒ 90) об. %. 
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Рис. 3.21. Часові зміни спектрів оптичного поглинання рідинною системою 

С70/толуол при додаванні 10% NMP (а), 20% (б), 25% (в), 30% (г). Спектр 

системи одразу після приготування (суцільна чорна крива), через 15 хв 

(пунктирна чорна крива), через 30 хв (штрих-пунтирна крива), через 45 хв (сіра 

суцільна крива) та через 1 г 45 хв (сіра пунктирна крива). 

 

Еволюція спектру поглинання рідинної системи С70/толуол/NMP при 

20 об.% NMP з часом представлена на рис. 3.22. Всі піки на рис. 3.22 фактично 

повністю зникають через 1 день після виготовлення зразка. При цьому 



135 
 

положення третього піка при 470 нм зміщується у короткохвильову область 

спектру. 
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Рис. 3.22. Часова еволюція оптичного спектру поглинання 

рідинною системою С70/толуол/NMP при 20 об.% NMP одразу 

після виготовлення, через 20 хв., 40 хв, 1 год, 3 год, 1 добу. 

Спектри нормовані на концентрацію фулеренів.  

 

Висновки 

 

Незважаючи на чисельні дослідження явищ сольватохромізму в рідинних 

системах фулеренів не існувало повного розуміння причин цього явища. Так, в 

роботі [198] передбачалося, що згладжування УФ-Вид спектра в полярних 

розчинниках пов'язано зі збільшенням розсіяння Релея, яке додає компоненту, 

пропорційну ~λ-4 (λ - довжина хвилі випромінювання). Однак, зникнення піку 
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за невеликого збільшення загальної абсорбції не може бути пояснено 

додаванням деякого фону степеневого типу [124]. В роботі [200] показано, що 

перехід до гладкого спектру не може бути пояснено поправками до закону 

Релея, пов'язаними з розмірами агрегатів і аналогічними до розсіяння Мі. 

Також встановлено, що розсіяння Релея для агрегатів фулеренів розміром до 

100 нм істотно лише в області λ > 700 нм [89]. 

Якщо прийняти, що причиною сольватохромного ефекту є утворення 

агрегатів, тоді їх організація в даному випадку принципово відрізняється від 

випадку слабкополярних розчинників, а також водних рідинних систем 

фулеренів, приготованих методом заміни розчинника. Як відомо, 

характеристичний пік оптичного поглинання при λ = 330 нм відповідає 

молекулам фулеренів С60. Він спостерігається для всіх агрегатних станів 

фулеренів (газ, молекулярна рідинна система, кристали) [206]. Зникнення цього 

піку вказує на утворення якісно нових зв'язків між молекулами С60 в агрегаті. 

Таким чином, для пояснення переходу до гладкого вигляду спектрів 

поглинання зростанням агрегатів потрібно припустити деяку некристалічну 

(аморфну або полімероподібну) структуру агрегатів С60, яка змінює спектр 

поглинання окремого фулерену в складі агрегату. Однак утворення такої 

структури на нашу думку є малоймовірним.  

Повільний сольватохромізм є характерним для різних сумішей фулеренів, 

в складі яких присутній NMP. Перехід до гладкого вигляду спектру неминуче 

спостерігався в разі незначної частки полярної компоненти [199]. Останнє, не 

узгоджується з результатами робіт [184, 201], в яких досліджувався обернений 

сольватохромізм в розчині полярний ‒ неполярний розчинник. Таким чином, 

слід розрізняти обернені і необернені сольватохромні ефекти в полярних 

розчинниках і їх розчинах. Причинами виникнення останніх, виходячи з 

досліджених процесів агрегації та руйнування агрегатів при зміні полярності, 

не може бути формування агрегатів а, є більш складна взаємодія між 

молекулами фулеренів та молекулами розчинника, наприклад, специфічна 

взаємодія фулеренів з розчинником. Як було показано в [211, 212], С60 є 
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хорошим акцептором електронів і утворює комплекси з переносом заряду, що 

може розглядатися, як можлива причина повільного сольватохромного ефекту. 

Кандидатами на формування комплексу з фулереном є полярна група (вільний 

атом кисню, хлору, азоту в складі азотовмісних розчинників, OH в складі 

спиртів). Цей висновок підтверджують теоретичні розрахунки, які показали 

можливість формування комплексів з переносом заряду між атомом кисню в 

молекулі NMP та фулереном, що впливають на взаємодію фулерену з 

молекулами толуолу в бінарних системах. 
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РОЗДІЛ 4 

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ РІДИННИХ 

СИСТЕМ З ФУЛЕРЕНАМИ 

 

Як відомо, у збуджених оптичним випромінюванням нанокластерах 

можливі такі специфічні процеси як кулонівський вибух [213], затримана 

іонізація [214,215], і навіть реакція ядерного синтезу [216]. У ряді випадків 

наявність агрегатів в продуктах лазерної абляції є визначальним при взаємодії 

опромінення з лазерної плазмою і розвитку самого процесу абляції [217]. Однак 

механізми іонізації і розпаду вільних індивідуальних агрегатів внаслідок 

лазерного випромінюванням до сих пір вивчені недостатньо.  

Істотна частина інформації про поведінку сильно збуджених агрегатів 

отримана в експериментах з молекулами фулеренів С60. Як стабільний агрегат, 

при опроміненні С60 може поглинути значну енергію до 50-100 еВ, що на 

порядок перевищує його потенціал іонізації 7,64 еВ, не зазнавши при цьому 

негайної (прямої) іонізації або фрагментації, якщо величина одного кванта не 

буде перевищувати значення 7,64 еВ [215]. Така особливість поглинання 

опромінення агрегатами фулеренів пояснюється тим, що електронне збудження 

в ньому порівняно швидко (за часи порядку 1 нс) розподіляється статистично 

між великою кількістю коливальних ступенів свободи. Збуджена молекула С60 

має можливість реалізувати надлишок внутрішньої енергії по трьом 

конкуруючим каналам: а ‒ фрагментація (переважно у вигляді емісії димера 

С2), б ‒ іонізація і в ‒ перевипромінювання (радіаційне охолодження). 

Відносний внесок того чи іншого каналу залежить від початкового стану 

агрегат С60, величини поглинутої енергії, швидкості підведення енергії і часу, 

що пройшов після збудження.  
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4.1. Мас-спектрометрія рідинних систем фулеренів в неполярних 

розчинниках. 

 

Метод мас-спектрометрії є фактично лазерною іонізацією дослідної 

речовини, яка наноситься разом з матрицею чи без неї, на поверхню підкладки. 

Після іонізації зразку, яка відбувається під дією лазерного опромінення, у 

камері створюється вакуум ~10-6 Pa. Зазвичай довжини хвиль лазерного 

випромінювання, що використовуються для отримання іонів знаходяться або в 

ближньому УФ-діапазоні, або в ІЧ-області. Абсолютна більшість комерційних 

мас-спектрометрів використовує азотний лазер з довжиною хвилі 

випромінювання 337 нм і тривалістю імпульсу ~10 ‒ 9 с. 

Зразок для проведення аналізу методом м’якої іонізації/десорбції готують 

шляхом змішування досліджуваної речовини (аналіту) зі спеціально підібраною 

хімічною сполукою (матрицею). Матриця повинна мати властивості, які 

забезпечують зниження деструктивних властивостей лазерного 

випромінювання і виникнення ефекту так званої «м'якої» іонізації без суттєвої 

фрагментації речовини, що аналізується. 

Також існує модифікація методу м’якої іонізації/десорбції. Ця методика 

без використання матриці, що значно спрощує дослідження. Приготування та 

підбір матриць в такій модифікації мас-спектрометричного експерименту не 

потрібні, оскільки зразок з розчинником наноситься у вигляді рідини, яка в 

подальшому випаровується. Лазерний постріл призводить до сублімації та 

іонізації зразка з поверхні підкладки.  

При опроміненні лазером проба руйнується до часток розмірами від 

декількох десятків до сотень мікрометрів, що утворюють так званий факел (рис. 

4.1). Над поверхнею зразка виникає область високого локального тиску, яка 

переважно складається з нейтральних частинок. Разом з тим, в ній присутні і 

заряджені частинки, частка яких за різними оцінками становить (10-5 ‒ 10-3) від 

повного числа усіх частинок. На початковому етапі утворення факелу його 

щільність близька до щільності речовини в конденсованому стані. З 
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розширенням факелу відбувається розпад мікронних частинок аж до утворення 

окремих молекул або їх фрагментів, а також заряджених (переважно з матриці) 

частинок. Іонізацію молекул, що відбувається безпосередньо при утворенні 

факела, прийнято розглядати як первинну. При розширенні факелу 

відбуваються неперервні зіткнення між частинками, в тому числі можливі іон-

молекулярні реакції між матричними зарядженими частинками і молекулами 

речовини, що аналізується, які приводять до іонізації останньої. Такого роду 

іонізацію називають вторинною. 

 

 

Рис. 4.1. Схематичне представлення іонізації речовини при 

застосуванні методу м’якої іонізації. 

 

Мас-спектрометрія широко застосовується для ідентифікації різних 

молекулярних комплексів, а також для розуміння динаміки їх утворення [218, 

219]. Такі мас-спектрометричні вимірювання можуть бути проведені з 

похідними фулеренів (C60, C70 та ін) [220, 221]. Отримана інформація може 

виявитися цінною для виявлення агрегатів фулеренів у складних біологічних 

сумішах, у тому числі з різними білками, які широко використовуються у 

фармацевтичних тестах. Мас-спектрометрія дозволяє вивчати стійкість 

молекулярної структури на основі аналізу фрагментації молекули. Так, 
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одночасно з інтенсивним піком катіонного радикалу фулерену [C60]
+ мас-

спектри зазвичай містять лінії, які відповідають фрагментам C60, C60-2k [222, 

223]. Наявність цих фрагментів вуглецю в гарячій іонній плазмі приводить до їх 

коалесценції, включаючи коалесценцію з молекулами C60 [224, 225]. Такий 

характер коалесценції є актуальним для молекул фулеренів, осаджених з 

органічного розчинника, і відбувається після їх лазерної абляції (десорбції) з 

поверхні твердого носія. Як наслідок, поява серії спектральних ліній різної 

інтенсивності, які відповідають різному виходу іонів С(60-2к)×2. Спектральні лінії 

з вищою масою, такі як C(60-2к)×3, зазвичай характерні для мас-спектрів плівок, 

які були попередньо фотополімеризовані. При цьому мас-спектрометрія плівок, 

отриманих з рідинних систем фулеренів в органічних розчинниках, таких як 

толуол, бензол, є необхідною для порівняння та виявлення ефектів 

полімеризації тощо.  

У роботі були використані насичені рідинні системи фулеренів С60 

(Fullerene Technologies, Росія, чистота > 99,5 %) на основі толуолу, дисульфіду 

вуглецю (CS2), N-метилпірролідону (NMP) (усі розчинники Merck, чистота 

> 99,5 %). Приготування рідинних систем відбувалося шляхом розчинення 

монокристалічного порошку фулеренів С60 з використанням магнітної мішалки 

впродовж 12 годин. Візуальним підтвердженням розчинення порошку була 

зміна кольору розчинників на фіолетовий для толуолу і CS2 та на темно-

коричневий у випадку NMP. З метою уникнення окиснення та 

фотополімеризації фулеренів приготовлені рідинні системи зберігалися в 

темному місці за кімнатної температури. Мас-спектрометричні дослідження 

були отримані на мас-спектрометрі Bruker Daltonics Autoflex II з використанням 

лінійної та рефлекторної моди реєстрування іонів. У дослідженнях були 

одержані мас-спектри позитивних і негативних іонів. Виміри були проведені за 

наступних параметрів приладу: кількість пострілів 10, частота 10 Гц, час 

затримки екстракції 50 нс, прискорюючий потенціал 20 кеВ. Мас-спектрометр 

було обладнано ультрафіолетовим лазером з довжиною хвилі 337 нм. 

Інтенсивність опромінення варіювалася в області 40 ‒ 110 мДж/см2. З метою 
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досягнення найкращого відтворення іонного струму та уніфікації параметрів 

досліджень, була обрана оптимальна інтенсивність лазера 110 мДж/см2. 

Досліджувані зразки об’ємом 4 мкл були нанесені на стандартну металеву 

підкладинку та підкладинку, виготовлену з монокристалічного кремнію. Після 

нанесення зразків проводилось їх сушіння за кімнатної температури протягом 

30 хв. з подальшим витримуванням зразків протягом 5 хв. у камері мас-

спектрометра. 

Мас-спектр плівки, яка була одержана шляхом сушіння рідинної системи 

С60/толуол, представлено на рис. 4.2. В області 500 ‒ 800 Да спостерігається 

найбільш інтенсивний пік молекулярного іона [С60]
+, який відповідає 720 Да.  
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Рис. 4.2. Мас-спектр позитивних іонів фулеренів C60 для 

рідинної системи C60/толуол. Інтенсивність опромінення 

110 мДж/cм2. На вкладниці представлено той же спектр але з 

більш високою роздільною здатністю в діапазоні мас, що 

покриває розподіл іонізованих фрагментів агрегатів (С60)2. При 

цьому тонка структура піків відображає коалесценцію при 

лазерному опроміненні. 
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Також у цій області присутня група ліній з масами 696, 972, 648, 624, 600, 

576 Да, що відповідають фрагментам молекулярного іона [С60]
+ із загальною 

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

мультифотонним поглинанням лазерного випромінювання молекулами 

фулеренів, що призводить до їх фрагментації шляхом попарного відщеплення 

атомів вуглецю (С2). Відносна інтенсивність піків відповідних фрагментів 

знижується з поглибленням фрагментації фулерену. 

Іони-фраґменти С46, С44, тощо не спостерігалися, що може бути пояснено 

нестабільністю цих структур і, відповідно, їх деструкцією на менші фрагменти. 

Ймовірно, що внутрішньої енергії фрагменту С48 недостатньо для його 

фрагментації, оскільки для протікання такої реакції необхідно подолати певний 

потенціальний бар’єр. Слід зазначити, що спектр для розчину C60/бензол є 

ідентичним до спектру C60/толуол (рис. 4.3). 

У діапазоні мас 1200 − 1500 Да також можна спостерігати групи піків, які 

також відрізняються на 24 Да, що відповідають відщепленню С2. Природа цих 

піків пов’язана з іон-молекулярними реакціями, що протікають в іонному 

джерелі мас-спектрометра. Відомо, що в результаті зіткнення збуджених 

нейтральних молекул С60 або їх фрагментів з іонами може відбуватися їх 

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

+ призводить до 

утворення [C118]
+. Внаслідок цих процесів відбувається утворення 

фулереноподібних структур, спектр яких може бути описаний загальною 

формулою [С120-2n]
+, де n =1, 2, …, 11, а максимальна інтенсивність припадає на 

масу іона [C118]
+. Інтенсивність цих піків знижується із зростанням n, що 

корелює зі зниженням інтенсивності іонів-фрагментів [С60−2k]
+ при зростанні k. 

Зважаючи на те, що n = n(k), граничне значення індексу n = 11 відповідає 

утворенню найменшого за масою іона [C50 + C48]
+, складові частини якого 

безпосередньо спостерігаються в мас-спектрі. Таким чином, можна зробити 

висновок, що в процесі лазерної десорбції/іонізації фулеренів, осадженого з 

рідинної системи C60/толуол на поверхню стандартної металевої підкладинки, 

відбувається утворення високомолекулярних фулереноподібних структур 
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шляхом злиття заряджених та нейтральних молекул фулеренів та його 

фрагментів в іонному джерелі мас-спектрометру. 

 

 

 

Рис. 4.3. Мас-спектр позитивних іонів фулеренів C60 для 

рідинної системи C60/бензол. Інтенсивність опромінення 

110 мДж/cм2. На вкладниці представлено той же спектр, але з 

більш високою роздільною здатністю в діапазоні мас, що 

покриває розподіл іонізованих фрагментів агрегатів (С60)2. При 

цьому тонка структура піків відображає коалесценцію при 

лазерному опроміненні. 

 

З вищесказаного логічно було б стверджувати, що, по-перше, процес 

злиття в іонному джерелі залежить від наявності заряджених і нейтральних 

форм фулеренів та його фрагментів, які присутні в іонному джерелі при 

лазерній десорбції/іонізації фулеренів [226]; по-друге, процес десорбції/іонізації 

фулеренів з плівки і, відповідно, процес його злиття не повинні залежати від 

природи розчинника, з якого на підкладинку були осаджені фулерени. 

Звичайно, останнє твердження є змістовним, якщо розчинник повністю 

випаровується при формуванні плівки, формуючи кубічну гранецентровану 
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ґратку. Всупереч останньому твердженню в мас-спектрі, одержаному з 

осадженої на металеву підкладку рідинної системи С60/CS2, інтенсивність піків, 

що відповідають іонам фрагментів [С60−2k]
+ знаходиться на рівні фону (рис. 4.4).  

 

 

 

 

Рис. 4.4. Мас-спектр позитивних іонів фулеренів C60, які 

осаджені з рідинної системи C60/CS2. Пунктиром показано 

позицію відсутнього піка іона [С118]
+. Інтенсивність 

опромінення 110 мДж/cм2.  

 

Зважаючи на те, що інтенсивність будь-якого піка мас-спектру, зокрема, і 

піків фрагментів С60, є відносна характеристика концентрації відповідних іонів 

в іонній хмарі, можна стверджувати, що іони-фрагменти [С60−2k]
+ фулеренів, 

осаджених з CS2, не утворюються, або ж їх утворення пригнічується. В 

результаті, процес формування фулереноподібних структур типу [С120−2n]
+ 

також неможливий, про що свідчить відсутність характерних піків в області 

(1200 ÷ 15000) Да (рис. 4.4). Слід зазначити, що при майже відсутній 

фрагментації С60 для зразка С60/CS2 інтенсивність його молекулярного іона 
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залишається того ж порядку, що й інтенсивність [С60]
+ для зразку С60/толуол. У 

той же час, процес ліквідації надлишкового збудження, який призводить до 

фрагментації молекул, для двох зразків відбувається по-різному. Причиною 

цього може бути наявність молекул розчинника в іонній хмарі, що існували у 

вигляді кристалосольватів в плівці С60. Це підтверджується тим, що фулерени 

С60 схильні до утворення кристалосольватів – молекулярних комплексів з 

розчинником [227, 228]. Незважаючи на те, що піки іонів CS2 або його 

фрагментів у мас-спектрі відсутні, вплив даного розчинника на формування 

кінцевого мас-спектру не викликає сумнівів. 

 

4.2. Особливості іоноформування в рідинних системах фулеренів в 

N-метилпірролідоні. 

 

Як було показано у п 4.1 спектральні лінії з вищою масою, такі як C(60-2к)×3, 

не спостерігаються для С60, осадженого з рідинних систем на основі органічних 

розчинників, наприклад толуолу чи бензолу. Таке явище було відомо лише у 

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

С60/бензол перед мас-спектрометричними вимірюваннями попередньо була 

фотополімеризована [229]. У такому випадку мас-спектри містять групи ліній, 

які відповідають C(60-2k)×N, де N = 1 ‒ 20.  

У роботі були використані насичені рідинні системи фулеренів С60 

(Fullerene Technologies, Росія, чистота > 99,5 %) в N-метилпірролідоні (Merck, 

чистота > 99,5 %) різного віку. Приготування рідинних систем відбувалося 

шляхом розчинення монокристалічного порошку фулеренів С60 з 

використанням магнітної мішалки впродовж 12 годин. З метою уникнення 

окиснення та фотополімеризації фулеренів приготовлені рідинні системи 

зберігалися в темному місці при кімнатній температурі. Мас-спектрометричні 

дослідження були виконані на мас-спектрометрі Bruker Daltonics Autoflex II з 

використанням лінійної та рефлекторної моди реєстрування іонів (детальніше 

див. п. 4.1). 
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Мас-спектр іонів фулеренів С60, осадженого з рідинної системи С60/NMP 

представлені на рис. 4.5. В процесі експерименту принципової різниці між 

результатами, отриманими при детектуванні позитивних та негативних іонів 

зафіксованого не було, проте режим реєстрації позитивних іонів показує 

статистично кращий сигнал. Даний мас-спектр фрагментів типовий при 

іонізації фулеренів С60 та С70 шляхом електронного удару або дією 

наносекундних імпульсів. Відзначимо, що для появи малих фрагментів енергія 

збудження С60 повинна бути не менше ~ 85 еВ. 
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Рис. 4.5. Мас-спектри інтенсивності лазерного опромінення при 

110 мДж см-2 для осадженої рідинної системи C60/NMP. На 

вкладниці в іншому масштабі показано той же спектр з більш 

високою роздільною здатністю в діапазоні мас, що покриває 

розподіл іонізованих фрагментів агрегатів (С60)2 та (С60)3: тонка 

структура піків відображає полімеризацію. 

 

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

присутні його фрагменти, агрегати вуглецю СN
+, які мають характерний 
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бімодальний розподіл ‒ парні фрагменти з N = 46 ‒ 58. Як і у випадку 

С60/толуол, в спектрах С60/NMP розрізняють низку додаткових спектральних 

ліній, розташованих у групах з вищими масами. Тонка структура цих груп (див. 

вкладки на рис 4.2, 4.5) представлена набором піків, зсунутих один до одного 

на 24 Да, в повній згоді з тим, що збуджені молекули фулеренів втрачають 

однакове число атомів вуглецю при десорбції/іонізації [222, 223]. Подібні 

набори піків зазвичай асоціюються з іонізованими агрегатами (С60)N, що 

з'являються в результаті коалесценції С60 при лазерному опроміненні в процесі 

лазерної десорбції/іонізації [224, 225].  

На рис. 4.6 представлено мас-спектр зразка С60/NMP, отриманого при 

застосуванні рефлекторної моди отримання іонів. Окрім стандартного набору 

піків [С60−2k] в області молекулярного іона [С60]
+, в масовому діапазоні 1000 ‒ 

5000 Да спостерігаються періодично повторювані групи піків, кількість яких 

залежить від інтенсивності лазерного опромінення.  

Найбільш цікавою особливістю цього мас-спектру є наявність піків з 

хорошою роздільною здатністю в області груп великих мас, що відповідають 

часткам С60N-2n, які утворилися при втраті вихідним агрегатом фулерену 

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

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

розподілу димеру і парних фрагментів мономеру С60-2n в рідинній системі 

С60/толуолу (див. п. 4.1), які монотонно зменшуються з ростом n, розподіл за 

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

максимум всередині груп (С60)N. Спектр важких фрагментів на перший погляд 

має досить несподіваний розподіл, оскільки випаровування однієї або декількох 

молекул С2 з кластера Ван-дер-Ваальса (С60)N при умові збереження зв'язку між 

мономерами С60 є енергетично невигідним. Енергія, що необхідна для відриву 

С2 від С60, дорівнює ~11 еВ, що набагато більше енергії зв'язку С60 в кластері 

(~ 0.4 еВ). Отже, повинен бути інший, більш складний механізм релаксації і 

розпаду кластерів фулеренів, ніж просто його випаровування. 
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Рис. 4.6. Мас-спектр позитивних іонів при лазерній інтенсивності 

опромінення 110 мДж см-2 для плівки, осадженої з рідинної 

системи C60/NMP через тиждень після її приготування. 

 

У той же час інтервал мас для фрагментів, що становлять кожну групу, 

майже не залежить від розміру вихідних кластерів і не відрізняється від мас-

спектру для рідинної системи фулеренів в толуолі. Порівняння ширини групи 

димера для мас-спектрів отриманих з рідинних систем C60/NMP та C60/Толуол 

показана на рис. 4.7 пунктиром. 

Вплив інтенсивності випромінювання лазерних імпульсів на процес 

фрагментації фулеренів наведено на рис. 4.8. При низьких значеннях 

інтенсивності лазерного випромінювання мас-спектр має меншу кількість піків, 

що відповідають димерам, тримерам, тощо. Збільшення інтенсивності 
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випромінювання приводить до появи піків з більшим значенням N. Ефект 

зменшення груп мас при зменшенні інтенсивності лазерного опромінення 

узгоджується мас-спектром фулеренових плівок, що були попередньо 

спостережені [229]. 

 

 

Рис. 4.7. Мас-спектр позитивних іонів при лазерній інтенсивності 

опромінення 110 мДж см-2 фулеренів C60 для рідинних систем (a) 

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

 

Проте подальше збільшення густини енергії лазерного опромінення понад 

110 мДж/см2 зменшує роздільну здатність та не виявляє нових позитивних 

додаткових сигналів.  

 



151 
 

 

 

Рис. 4.8. Мас-спектри позитивних іонів фулеренів C60 для 

рідинної системи C60-NMP отримані за різної густини енергії 

лазерного опромінення: (a) – 110 мДж/см2; (b) – 70 мДж/см2. 

 

 

4.3. Вплив комплексоутворення фулеренів з молекулами розчинника 

на особливості іоноформування під час мас-спектрометричного 

експерименту. 

 

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

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

змінюється в залежності від віку вихідної системи, тобто залежить від 

інтервалу часу між приготуванням рідинної системи та осадженням її на 

підкладку (див. рис. 4.5 та 4.6). Зі збільшенням віку системи кількість груп у 

мас-спектрі зростає з N = 4 до N = 10 для зразку, що був осаджений через 

тиждень після приготування вихідної системи C60/NMP. Враховуючи, що після 
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приготування рідинної системи C60/NMP з часом спостерігається формування 

агрегатів, найбільш важкі продукти синтезу (групи дев'яти- і десяти-мерів) 

спостерігаються лише за наявності великих кластерів в початковій системі. 

Таким чином, цей ефект побічно пов'язаний з розподілом розмірів кластерів у 

початковій рідинній системі. Оскільки агрегати зв’язані слабкими дисперсними 

(або Ван-дер-Ваальсовими) зв’язками, та не є полімерами з хімічно зв'язаними 

молекулами С60, це співвідношення не може бути прямим. Про це також 

свідчить руйнування кластерів в рідинній системі C60/NMP при додаванні води 

або толуолу (див. п. 2.1). Як відомо, розчинення не викликає полімеризації С60, 

а полімери в рідинних системах утворюються тільки в результаті фотохімічних 

реакцій [226, 230].  

Подальше «старіння» початкової рідинної системи C60/NMP приводить до 

різких змін характеру мас-спектру. Для зразку, що був осаджений через місяць 

після приготування початкової рідинної системи C60/NMP, спектральні групи, 

що спостерігаються через тиждень після приготування початкової рідинної 

системи (рис. 4.6), відсутні. 

Щоб однозначно оцінити вплив агрегатів на мас-спектри плівок, 

отриманих з рідинних систем фулеренів С60/толуол та C60/NMP, ці рідинні 

системи були досліджені методом малокутового рентгенівського розсіяння.  

Так криві малокутового рентгенівського розсіяння (МУРР) рідинної 

системи C60/NMP з різним віком представлено на рис. 4.9. Для оцінки розмірів 

агрегатів фулеренів експериментальні криві були проаналізовані за допомогою 

методу непрямого перетворення Фур'є, використовуючи програму GNOM [197]. 

В такій спосіб був отриманий середній радіус гірацiї частинок ‒ Rg. В 

припущенні квазісферичної форми частинок у рідинній системі радіус 

відповідних куль, R, можна оцінити за формулою Rg2 = 0,6 R2. Крива розсіяння 

для рідинної системи C60/NMP одразу після її виготовлення відповідає 

полідисперсному розподілу частинок з характерним розміром (діаметром) 

7,2 ± 0,2 нм (Rg = 2,8 ± 0,1 нм). При цьому в спектрі поглинання 

ультрафіолетових променів такої системи існує смуга поглинання C60 при 330 
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нм, яка характерна для 11Ag → 31T1u, дозволеного переходу [231] (див. 

вкладнику до рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння рідинною системою C60/NMP з концентрацією С60 

0,9 мг/мл в різний час після приготування: одразу після 

приготування (1), через два тижні (2), через 3 тижні (3). Суцільна 

лінія відповідає моделі, отриманій за процедурою оберненого 

Фур’є перетворення. На вкладниці представлена часова еволюція 

спектру УФ-Вид поглинання системи C60/NMP. Гладкий вид 

спектру рідинної системи через три тижні після приготування 

більше не змінюється. 

 

Подальше зростання розміру кластерів до 10 ± 0,2 нм та процес переходу 

спектру поглинання до гладкого вигляду спостерігаються протягом першого 

тижня після приготування. Гладкий спектр поглинання відповідає рідинній 

системі з віком три тижні після виготовлення, де за допомогою МУРР 

спостерігався розмір кластерів фулеренів приблизно 16,8 ± 0,2 нм. Як було 
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сказано вище, попередньо були висловлені припущення, що ці ефекти пов'язані 

один з одним. Зменшення інтенсивності пику поглинання при 330 нм та 

зростання в області 400-600 нм пояснюється кластерним станом С60 [198]. Тим 

не менш було показано [231], що в спектрі поглинання кластерів C60 

спостерігається лише уширення піків та змінюється півширина смуг, не 

впливаючи на положення піків, пов'язаних з електронними станами фулеренів 

C60. Таким чином при формуванні агрегатів повинна зберігатися тонка 

структура спектру оптичного поглинання рідинної системи фулеренів. 

З огляду на недавні роботи [164, 165, 231, 232], де спостерігалися агрегати 

фулеренів С60 в неполярних розчинниках, був проведений експеримент з 

малокутового рентгенівського розсіяння на рідинній системі C60/толуол, що має 

стабільний з часом спектр поглинання (див вкладку до рис. 4.10).  

Цей експеримент дозволив визначити внесок від ефекту агрегації до 

спектру оптичного поглинання. Слід зазначити, що раніше було зроблено 

припущення про те, що нерівноважні умови приготування рідинних систем 

фулеренів є причиною формування кластерів фулеренів у неполярних 

розчинниках [167].  

Як бачимо в залежності від вектора розсіяння, q, спостерігаємо два типи 

розсіяння. Це означає, що в рідинній системі містяться невеликі за розміром 

агрегати, порядку одного нанометра, які в основному об'єднуються в розвинені 

кластери з фрактальною розмірністю D = 2,8. При цьому обидва структурних 

рівня як частинки так і кластери, характеризуються високою полідисперсністю. 

В зв’язку з цим крива розсіяння апроксимувалась згідно з формулою 2.2.1 (див. 

п. 2.2), яка враховує розсіяння від обох типів частинок. В результаті 

апроксимації були отримані розміри (діаметри) 1,3 ± 0,1 нм для частинок і 

16,3 ± 0,2 нм для кластерів. 

На рис. 4.10 представлені криві малокутового розсіяння нейтронного 

випромінювання рідинною системою С60/толуол. 
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Рис 4.10. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння рідинною системою C60/толуол з концентрацією 

фулеренів 2 мг/мл. Суцільна чорна лінія відповідає апроксимації 

згідно моделі (2.2.1, в п.2.2), яка враховує залишковий фон. 

Пунктирні лінії відповідають двом рівням розсіяння: від частинок 

та кластерів. Специфічний режим розсіяння степеневого типу 

 I~q-2.8 позначений суцільною лінією. На вкладниці наведений 

спектр оптичного поглинання рідинної системи C60/толуол. 

 

Таким чином, згідно з даними малокутового рентгенівського розсіяння 

розміри кластерів фулеренів є практично однаковими для обох рідинних 

систем, отриманих на основі толуолу та NMP, та з яких були осаджені плівки 

для експерименту з мас-спектрометрії. Тим не менше кластерний стан в 

початковій рідинній системі C60/NMP завдяки формуванню комплексів впливає 

на поглинання ультрафіолетовому діапазоні хвиль [167], що приводить до 

переходу до гладкого спектру поглинання. Таким чином, можна припустити, 

що частина агрегатів середнього розміру в рідинній системі C60/NMP ефективно 

фотополімеризується в мас-спектрометричному експерименті. 
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Зазначимо, що у мас-спектрах для усіх зразків не виявлено жодних слідів 

молекул розчинників [233]. Слід підкреслити суттєву різницю між спектрами 

рідинної системи C60/NMP та системами на основі толуолу і бензолу, 

наведеними на рис. 4.2, 4.3 та 4.5. По-перше, для плівки, отриманої з системи 

C60/NMP виявлено більше груп ліній в мас-спектрі, а саме (C60)N, де N = 2 − 6 

(див. рис. 4.5), порівняно з плівкою, осадженою з системи C60/толуол, спектр 

якої має (C60)N з N = 2, (див. рис. 4.5). По-друге, відносна інтенсивність ліній 

всередині груп з однаковими N (рис. 4.7) відрізняється. Це означає, що вихід 

відповідних іонів різний. Це дозволяє припустити, що для плівок C60, 

отриманих з рідинних систем толуолу та NMP, можуть відбуватися різні 

процеси десорбції/іонізації. Група N = 2 в обох масових спектрах може бути 

описана загальною формулою [С120-2к]
+. К-діапазон, як видно, ширший для мас-

спектрів рідинної системи фулеренів в NMP (k = 0, 1, 2, ... 12), ніж систем з 

толуолом та бензолом (k = 1, 2, ... 9). Ця різниця вказує на те, що після лазерної 

десорбції/іонізації плівки, отриманої з системи C60/NMP, вибиті іони містять 

фрагменти C60 з меншими масами порівняно з фрагментацією в експериментах 

з системами C60/толуол та C60/бензол. Отже, коалесценція цих дрібних 

фрагментів може привести до появи додаткових спектральних ліній [С120-2к]
+ з 

k = 10, 11, 12. Проте ця гіпотеза не пояснює, чому лазерна десорбція/іонізація 

C60/NMP приводить до утворення менших фрагментів. Дійсно, розподіл 

інтенсивностей всередині групи для випадку C60/NMP більш симетричний за 

формою, і його максимум ефективно зміщується до k = 4, що відповідає іону з 

найбільшою концентрацією, а саме [С112]
+. Найбільш інтенсивний пік у тій 

самій групі з N = 2 для С60/толуол і С60/бензол відповідає іону [С118]
+, тобто 

k = 1. Цей іон утворюється внаслідок реакції коалесценції найбільш поширених 

видів С60 і С58 в іонній хмарі [234]. Імовірність коалесценції менших фрагментів 

(С56, С54, ...) зменшується пропорційно ймовірності їх утворення (рис. 4.6). 

Наведені аргументи дозволяють припустити, що процеси лазерної 

десорбції/іонізації C60/NMP та C60/толуол (бензол) можуть мати два різних 

характери, що відображає вплив розчинника під час осадження фулеренів на 
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підкладинку. Мас-спектри C60/толуол (бензол), утворюються в результаті 

реакції коалесценції в іонній хмарі, тоді як для системи C60/NMP, спектр 

утворюється завдяки специфічному стану фулеренів, осаджених з NMP, який 

може викликати процес полімеризації C60 під дією лазерного випромінювання. 

В той же час, зменшення густини лазерного потоку зменшує інтенсивність 

груп мас, які вище, ніж [С120-2к]
+, але не змінює їх тонкої структури для всіх 

розглянутих плівок, отриманих з рідинних систем C60/толуол, C60/бензол та 

C60/NMP. Це спостереження корелює з тим, що було виявлено раніше для 

плівок C60, які були фотополімеризовані перед мас-спектрометричними 

вимірюваннями [235]. 

Для остаточного визначення структурних параметрів комплексу С60‒NMP і 

енергії утворення були проведені додаткові розрахунки в напівемпіричному 

наближенні РМ3 з використанням методу функціонала щільності з обмінно-

кореляційним функціоналом B3LYP і базисним набором 3 ‒ 21G ** в рамках 

пакету програми PC GAMESS, версія 7.1. При розрахунках атом азоту 

молекули N-метилпірролідону був розташований над зв'язком С-С (6,6) на 

відстані 3,5 Å. В результаті оптимізації геометрії молекула N-метилпірролідону 

повернулася атомом кисню в напрямку до центру кільця шестикутнику 

молекули фулерену (рис. 4.11), аналогічно до розрахунків, наведених в п.3.3. 

Енергія утворення комплексу становить 15,7 кДж/моль.  

В системі здійснюється незначне перенесення заряду (0,033 ат. од.) з 

молекули N-метилпірролідону на молекулу фулерену. При цьому основний 

внесок в енергію взаємодії вносять індукційні сили. 

Аналогічні результати були отримані в результаті DFT моделювання та 

представлені в п. 3.3 з метою пояснення зміни оптичних спектрів рідинної 

системи C60/NMP з часом, а саме перехід до гладкого спектру. Так, ефект 

утворення комплексів може бути відповідальним за зміну ефективності 

поглинання лазерних імпульсів і, таким чином, дисипацію енергії в осаді при 

формуванні відповідних масових спектрів. 
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Рис. 4.11. Просторове розміщення молекули NMP відносно 

молекули фулерену до оптимізації моделі (а) та після (б). 

Пунктиром позначено напрям координації атома кисню. 

 

Перехід спектрів оптичного поглинання рідинної системи C60/NMP до 

гладкого вигляду та зникання характеристичного піку фулеренів при 300 нм 

[199] також відображає утворення комплексів з переносом заряду. Цей 

кінетичний процес відбувається одночасно з повільною агрегацією C60, 

внаслідок чого утворюється колоїдна система з великими і стабільними 

кластерами фулеренів [199]. У порівнянні з рідинними системами C60/толуол та 

C60/бензол, де може відбуватися агрегація за умови нерівноважних процесів при 

приготуванні системи, головна відмінність системи C60/NMP полягає у 

формуванні комплексів з полярними молекулами розчинника. Ці комплекси, 

скоріше за все, осаджуються з рідинної системи і є основним фактором, який 

якісно впливає на поведінку зразків в експерименті з лазерної 

десорбції/іонізації. Енергія взаємодії переносу заряду є вищою, ніж енергія 
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взаємодії Ван-дер-Ваальса, що утримують кластер. Можна припустити, що 

формування кластерів C60 в NMP має складний характер, який, може включати 

обмін молекул NMP, що оточують один фулерен та їх кластери. Проте 

доведення цього факту вимагає подальших досліджень. Незалежно від цього, 

зміна мас-спектрів з часом чітко відображає етапи росту кластерів та їх 

стабілізацію комплексами C60−NMP. 

Зазначимо, що тонка структура мас-спектрів, отриманих для зразків 

C60/NMP різного віку (рис. 4.5 та 4.6), може бути порівняна з тою, що була 

отримана для плівки фулеренів С60 після опромінення Ar+ лазером, про який 

повідомляється в [235], де мас-спектр інтерпретували як результат сильної 

розгалуженої (перехресної) полімеризації завдяки наявності C = C подвійної 

ковалентної ланки. У нашому випадку не можливо очікувати полімеризацію С60 

шляхом взаємодії з молекулами NMP ні в рідинній системі, ні після її 

осадження. Полімеризація відбувається за рахунок стану молекул у зразку при 

лазерному опроміненні. Остаточні та зареєстровані фрагменти іонізованої 

молекули в іонній хмарі можна розглядати в термінах десорбції/іонізації 

"гігантських" фулеренів [236, 237]. Можна зробити висновок, що полімеризація 

зразків, зокрема, зростання кількості ковалентних зв'язків у зразках суттєво 

корелює з поглибленням фрагментації [238]. На відміну від використання Ar+ 

лазера, опромінення лазерами N2 або Hg в роботі [235] забезпечує структуру 

мас-спектрів, що відповідає лінійній полімеризації. Однак, слід підкреслити, що 

в роботі [239] опромінення Ar+ лазером було застосовано до експерименту з 

лазерної десорбції/іонізації, отже мас-спектри були отримані з заздалегідь 

полімеризованих плівок. В нашому експерименті не було попередньої 

полімеризації, а полімеризація могла відбутися лише в процесі лазерного 

імпульсу в ході мас-спектрометричного експерименту одночасно з 

десорбцією/іонізацією. Прямий вплив довжини хвилі лазера на полімеризацію в 

експериментах з десорбцією/іонізацією на плівках С60, а також на інших 

формах фулеренів був описаний раніше в [238, 239]. 
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Отриманий характер спектру для зразку C60/NMP свідчить про те, що 

оптичні властивості осаду впливають на поглинання УФ-хвиль хвиль, а отже, 

кінетику розповсюдження лазерного збудження. Фактично, зміна спектрів 

опромінення пояснює різницю в глибині фотополімеризації при використанні 

різних лазерів [239]. Також в роботах [240, 241] показано прямий вплив 

розчинника та довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання на процес 

фотополімеризації С60 у низки рідинних систем. Виявлено, що ультрафіолетове 

імпульсне лазерне опромінення ~ 0,1 − 0,3 мДж/см2 було достатньо для того, 

аби викликати ефект полімеризації [242], що значно менше, ніж використане в 

цій роботі максимальне значення 110 мДж/см2. 

Таким чином, спектральні властивості структури осаду, отриманого з 

рідинної системи C60/NMP, відповідають в певній мірі, структурі вихідної 

рідинної системи, тим самим вказуючи на існування залишкових молекул NMP, 

які зв'язані з молекулами фулеренів та агрегатами C60 в плівці (рис. 4.12).  

 

Висновки 

 

Отже, описані в п. 3.3 ЯМР експерименти та розрахунки DFT підтвердили 

формування донорно-акцепторних комплексів в системі. Цей ефект підвищує 

чутливість до опромінення короткими хвилями і призводить до зменшення 

енергії активації фотополімеризації. 

Важливою особливістю мас-спектрів, отриманих з системи C60/NMP є те, 

що фрагментація C60 у кластері збільшується зі зростанням N. Зміщення до 

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

кількість полімерних подвійних зв'язків, утворених під час лазерного імпульсу, 

на молекулі фулерену руйнується під час лазерної десорбції. Глибока 

фрагментація також спостерігається для однієї молекули фулерену, що вказує 

на десорбцію як C60 з неполімеризованих Ван-дер-Ваальсових кристалів або 

агрегатів, що були осаджені, так і на десорбцію молекул фулеренів зі 

сформованою новою полімерною фазою. Оскільки стандартний [C60]
+ пік 
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переважає над групою фрагментів, десорбція C60 спочатку неполімеризованої 

фулеренової фракції набагато інтенсивніше.  

 

  

 

Рис. 4.12. Схематичне представлення розгалуженої мережі 

подвійних зв'язків в агрегатах C60, осаджених з рідинної системи 

C60/NMP різного віку, в результаті фотополімеризації при 

лазерному опроміненні в мас-спектрометричному експерименті. 

Штрихові лінії обмежують десорбовані кластери під час 

лазерного імпульсу: спочатку десорбуються мономери, потім 

з'являються димери, тримери тощо. Як наслідок, відбувається 

ефективне зростання розбитих подвійних зв'язків, а саме 

збільшення фрагментації для кластерів з більш високими масами.  

 

Цей ефект пояснює закономірність збільшення фрагментації кластерів зі 

збільшенням часу між приготуванням початкової рідинної системи і 

подальшим осадженням зразку. Як було зазначено вище, лазерний імпульс 

розподіляється протягом деякого кінцевого періоду часу (3 нс). Спочатку після 

полімеризації десорбуються тільки дрібні кластери. Коли у зразку з'являються 

більші за розміром кластери, кількість полімеризованих фулеренів під дією 

лазерного опромінення, стає більшим через більшу кількість фулеренів в 

кластері. В обох випадках певна частина енергії лазера, використовується для 

полімеризації C60 в кластері, тоді як надлишок енергії є достатнім для того, щоб 
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викликати десорбцію/іонізацію кластеру (фрагментацію). Між тим, 

десорбція/іонізація відбувається до моменту, поки розміри кластерів не стають 

занадто великими, коли кількість енергії, що надійшла, стає недостатньою для 

полімеризації та подальшої десорбції/іонізації. Навпаки, в плівках, отриманих з 

рідинних систем C60/толуол або C60/бензол лазерне опромінення утворює 

окремі димери з найбільш ймовірним процесом фрагментації [C60 + C58]
+ (див. 

[236]). При цьому фрагментація одиночного C60 практично відсутня. 
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РОЗДІЛ 5 

 

КІНЕТИКА РОЗЧИННОСТІ ФУЛЕРЕНІВ ТА ЇХ 

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ 

 

У цьому розділі дисертації будуть послідовно викладені дві моделі, 

розроблені для опису кінетики агрегації фулерену С60 в розчиннику NMP та 

аналогічних полярних розчинниках. Як зазначалося вище, ці рідинні системи 

характеризуються не лише ростом агрегатів, але також і явищем 

комплексоутворення. На момент виконання даних досліджень не існувало 

чіткої відповіді на питання – яким чином пов'язані згадані процеси і як вони 

впливають один на одного. При цьому було очевидно, що цей взаємозв'язок має 

місце. У серії виконаних теоретичних робіт, були розглянуті дві протилежні 

гіпотези: комплексоутворення обмежує зростання агрегатів в рідинній системі 

і, навпаки, комплексоутворення є передумовою, причиною росту агрегатів. 

Порівняння цих моделей між собою і з експериментом дозволило вибрати 

найбільш адекватну, з точки зору теорії, гіпотезу. Також наведені результати 

досліджень кінетики розчинення фулерену в NMP за різних умовах 

приготування. Досліджена і описана за допомогою запропонованої моделі 

температурна залежність коефіцієнтів комплексоутворення і розчинення 

фулеренів в полярному розчиннику N-метилпірролідон для різних швидкостей 

перемішування. 

5.1. Теоретичний опис кінетики утворення агрегатів в рідинній 

системі C60/NMP. Модель обмеженого зростання агрегатів. 

В рамках першої моделі, ми припускаємо, що утворення агрегатів в 

рідинній системі обмежене характерним часом комплексоутворення, тобто 

утворення комплексів між молекулами С60 і молекулами розчинника приводить 
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до уповільнення і, врешті-решт, зупинки утворення агрегатів. У вихідних 

рівняннях сегрегації коефіцієнти, що відповідають ймовірності зміни розміру 

агрегату доповнюються експоненціально загасаючим множником [13]: 
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де f(n,t) ‒ функція розподілу агрегатів за розмірами в момент часу t, ( )

,n m 
 ‒ 

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

(рис. 5.1а). Параметром моделі є τ ‒ характерний час утворення комплексів в 

розглянутій рідинній системі. З експериментальних даних випливає, що ця 

величина досить значна і може бути як порядку декількох годин, так і 

декількох діб. В рамках теоретичних розрахунків, час вимірюється в відносних 

одиницях, величина яких визначається за формулою [243]:  

( )' 4 eqdt Dc rdt  , (5.2) 

 

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

критична концентрація, вище якої починається утворення агрегатів. Остання 

величина не є точно визначеною для рідинних систем фулерену і може 

відрізнятися на декілька порядків. Аналогічно, немає точних даних про 

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

роботи тимчасові коефіцієнти будуть залишені в умовних одиницях, при цьому 

слід мати на увазі, що завжди можна грубо порівняти їх зі шкалою реального 
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часу. Слід зазначити, що в рамках даної моделі, ми розглядаємо рідинну 

систему як пересичену від самого початку відносно утворення агрегатів.  

З аналізу зміни характеру росту агрегатів, що виникає після 

запропонованих модифікацій, отримуємо, що будь-які зміни розмірів агрегатів 

в рідинній системі експоненціально загасають, що приводить до встановлення 

граничної стаціонарної функції розподілу агрегатів за розмірами. Форма цієї 

функції, як слід і було очікувати, не залежить від параметра моделі τ, однак при 

цьому середній розмір частинок повинен безпосередньо визначатися цим 

параметром. 

 

5.2. Двоступенева модель утворення агрегатів. 

 

Другою моделлю є модель двоступеневого росту, створена на припущенні, 

що утворення агрегатів відбувається в два етапи. На першому етапі молекули 

фулерену утворюють комплекси з молекулами розчинника, що сприяє 

подальшому росту агрегатів [8]: 
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  (5.3) 

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

концентрація насичення, k, k'- коефіцієнти розчинення і комплексоутворення, 

відповідно, f(1,t) – концентрація мономерів ‒ комплексів молекул фулерену з 

розчинником. Оцінка часу релаксації τс проводиться за формулою τс~1/k. 
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Рис. 5.1. Функція розподілу агрегатів за розмірами в різний момент 

часу після виготовлення системи згідно моделі обмеженого росту (а) і 

згідно двоступеневій моделі (б). 
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Таким чином, в рамках другої моделі вважається, що початкова система 

С60/NMP є насиченою, проте поступове утворення комплексів між фулереном і 

молекулами розчинника змінює стан системи ‒ рідинна система комплексів є 

сильно пересиченою по відношенню до утворення агрегатів. У цьому сенсі 

гіпотеза, яка покладена у основу розглянутої моделі, протилежна попередньої. 

В результаті, в системі спостерігається конкуренція трьох процесів ̶ 

розчинення, комплексоутворення і зростання агрегатів. Визначення та 

залежність параметрів моделей розглядаються аналогічно попередньому 

випадку. Введення тут параметрів k, а не характерного часу кінетичних 

процесів є більш зручним з точки зору розв’язування рівнянь.  

Далі розглянемо рішення запропонованих систем рівнянь, опишемо методи 

визначення стаціонарних функцій розподілу агрегатів за розмірами, а також 

порівняння моделей між собою. 

 

5.3. Моделювання часових змін розподілу агрегатів фулеренів за 

розмірами в системі С60/NMP. 

 

Отже, в роботах [7, 8, 13] запропоновано дві моделі, що відрізняються по 

характеру впливу комплексів на зростання агрегатів і тим самим на початковий 

стан рідинної системи. Якщо в першій моделі передбачається, що рідинна 

система С60/NMP спочатку сильно перенасичена, а комплексоутворення є 

причиною обмеження росту агрегатів [7], то в другій моделі рідинна система 

вільних молекул С60 є ненасиченою до концентрації 0,9 мг/мл (розчинність С60 

в NMP), а пересиченою є система комплексів С60-NMP в NMP [8]. Параметрами 

моделей є час комплексоутворення τс для обох моделей, а також час обмеження 

росту агрегатів, τ, для другої моделі. Для обох моделей виконані розрахунки 

повної еволюції функції f(n,t) для малих, у порівнянні з реалізованими в 

експерименті, значень параметрів τ, τс і також зроблені оцінки значень 

параметрів моделей за даними експерименту, а саме час зростання агрегатів і їх 
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розміри в С60/NMP (рис. 5.2), що спостерігаються в експерименті [13]. 

Відповідні значення параметрів: τ ~ τc ~ 109. 

 

 

Рис. 5.2. Середній розмір агрегатів в рідинній системі в залежності від 

часу після приготування системи з різним часом комплексоутворення (τ) 

між фулеренами і молекулами розчинника (а); залежність середнього 

розміру агрегатів в рідинній систем від часу комплексоутворення (τ) (б) 

[13]. 
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Згідно з оцінками необхідних витрат обчислювальних ресурсів і часу 

чисельне рішення кінетичних рівнянь для даних значень τ до кінцевої стадії 

зростання агрегатів не можливо реалізувати. Однак виконати оцінки функції 

розподілу агрегатів f(n,t) в кінцевому стані рідинної системи можна за 

допомогою екстраполяції.  

Оцінка функцій розподілу f(n,t) проводилась за наступною процедурою: 

для кількох значень параметрів моделі (τ, τс) були виконані чисельні розрахунки 

еволюції f(n,t) до кінцевого стану системи, після чого визначалася загальна для 

різних τ, τс оптимальна форма функції апроксимації f(n,t) кривої. Далі 

обчислювались залежності параметрів даної кривої від параметрів моделі. 

Екстраполяція отриманих залежностей до значень τ, що описують експеримент, 

дозволяє отримати оцінку функції f(n,t). Для обох моделей чисельні розрахунки 

були виконані для значень параметрів τ < 3·104. 

Розподіл агрегатів за розмірами розраховувався у вигляді суми двох 

розподілів: експоненціально спадаючого розподілу мономерів і малих агрегатів 

та розподілу, що описує великі агрегати в рідинній системі. Експоненціальний 

розподіл за розмірами агрегатів в кінцевому стані не залежить від обраної 

моделі і є рівноважною, по відношенню до твердої фази (нерозчинений 

порошок фулеренів), концентрацією мономерів, що враховує частку малих 

агрегатів, які утворюються в результаті температурних флуктуацій. Основна 

відмінність між моделями полягає в формі і параметрах піку великих агрегатів 

С60 в розподілі за розмірами. 

У разі першої моделі функції f(n,t) з гарною точністю описуються 

функціями Слезова [244], отриманими аналітичним чином для опису стадії 

Оствальда у фазових перетвореннях першого роду. У нашому випадку, при 

апроксимації кінцевих станів еволюції f(n,t) було використано наступний вираз 

[244]: 
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Основною є залежність R  від τ, яка має вигляд степеневого закону з 

показником ступеня ~ 0,3 і коефіцієнтом пропорційності порядку радіусу 

фулерену 0,5 нм. В результаті розрахунків були побудовані функції f(R) для 

чотирьох значень τ (рис. 5.3a). Середній радіус частинок для значення τ ~ 108 

дорівнює ~200 нм, і при τ ~ 109 вже перевищує 300 нм. Таким чином, за 

представленими даними отримана альтернативна для попередньої оцінки часу 

комплексоутворення (τ). 

Для другої моделі має місце модифікація залежностей f(R) від функцій 

виду (5.4), при цьому самі функції f(R) не так добре апроксимуються типовими 

для агрегації формами розподілу агрегатів за розмірами. У даній роботі для 

апроксимації була обрана логнормальна функція розподілу у вигляді: 
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Як показали розрахунки, для різних значень τ точність апроксимації 

функції f(R) функцією виду (5.4) зберігається. Основними в даному випадку є 

залежності параметрів Rc і σ від τ (в рамках другої моделі значення параметрів τ 

і τс рівні). Значення характерного розміру системи збільшується також за 
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ступеневим законом з аналогічним показником ступеню ~ 0,3, проте коефіцієнт 

пропорційності має значення 1 нм, тобто приблизно в два рази перевищує 

аналогічне значення для першої моделі. 

 

 

 

Рис. 5.3. Стаціонарні функції розподілу за розмірами частинок для 

різного часу утворення комплексу між фулеренами і молекулами 

розчинника згідно моделі обмеженого росту (а) та згідно двоступеневої 

моделі росту (б) [245]. 
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Параметр σ, що визначає ширину розподілу (5.5) зменшується зі 

зростанням τ. Розраховані функції f(R) для чотирьох значень τ представлені на 

рис. 5.3. В даному випадку, вже при τ ~ 2·107 середній радіус частинок 

перевищує 200 нм. Видно, що отримані розподіли агрегатів за розмірами 

набагато вужчі, ніж функції для першої моделі (див. рис. 5.3). Даний результат 

не узгоджується з експериментальними даними ДРС, де розподіл є ширшим від 

отриманих оцінок. Можливо, знайдена розбіжність обумовлена великою 

похибкою виконаних апроксимацій. 

 

5.4. Моделювання кривих малокутового розсіювання нейтронів. 

У попередніх пунктах були розглянуті дві моделі агрегації в рідинній 

системі С60/NMP з урахуванням процесів комплексоутворення. По отриманим 

теоретичним стаціонарним функціям розподілу агрегатів за розмірами f(R) 

можна виконати моделювання результатів проведених експериментів з 

рідинними системами фулеренів. 

Зокрема, в роботі [245], за допомогою функцій f(R) для обох моделей був 

виконаний розрахунок спектрів МКРН в наближенні агрегатів С60 як 

однорідних куль певного радіуса. Інтенсивність розсіяних нейтронів в цьому 

випадку обчислювались за формулою: 
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де ρNMP и ρ(R) середні густини довжини розсіяння нейтронів на розчиннику 

і на агрегатах С60 відповідно, V(R) – об’єм агрегату, I0(qR) – форм-фактор 

однорідної кулі радіусом R: 
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Результати розрахунків для кожної з моделей для різних τ за формулою 

(5.6) представлені на рис. 5.4. Як відомо, при досягненні агрегатами фулерену 

розмірів порядку 100 нм, інтенсивність сигналу МКРН падає до малих, 

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

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

108 або τ ~ 2·107 і вище модельні криві відповідають експериментальним даним. 

На кривих, представлених на рис. 5.4б, спостерігаються значні осциляції 

інтенсивності розсіяння нейтронів, що відповідає досить вузькому розподілу 

f(R) і не відповідає експериментальним даним. Розрахунки показують, що 

збільшення параметра моделі σ навіть вдвічі приводить вже до значного 

згладжування спектрів. 

Отримані функції розподілу f(R) і спектри МКРН відповідають кінцевим 

станам модельних рідинних систем С60/NMP, коли зростання агрегатів і 

процеси комплексоутворення практично припиняються (час еволюції системи 

перевищує часи релаксації моделей в декілька разів). У певному сенсі, 

результати оцінок для τ ~ 105 – 107 можна зіставити з проміжними станами 

реальної системи, для якої, τ має порядок 108 або вище. І таким чином, 

результатом теоретичного підходу можна вважати прогнозом часових змін 

спектрів МКРН рідинної системи С60/NMP з моменту додавання фулерену в 

розчинник до стабілізації системи.  

Проте, щоб отримати справжні оцінки еволюції функції f(R), тобто повну 

функцію f(R,t) для модельованої системи, необхідно провести додатковий 

аналіз залежностей параметрів функції розподілу від часу для набору різних 

параметрів τ. Потім потрібно виконати екстраполяцію цих залежностей по τ до 

їх реальних значень, на відміну від виконаної тут екстраполяції самих 

параметрів функцій розподілу. Слід зазначити, що обрані функції (5.4) і (5.5) 
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для апроксимації f(R) необхідно уточнити в ході подальшої роботи або 

аналітичним розрахунком [244], або виконувати підгонку форми кривої за 

допомогою ступеневих або інших розкладів. 
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Рис. 5.4. Модельні криві малокутового розсіяння нейтронів, які були 

отримані згідно моделі обмеженого росту агрегатів (а) та згідно 

моделі двоступеневого росту (б) [245]. 
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Отже, за допомогою запропонованих моделей для опису кінетики росту 

агрегатів фулерену в рідинних системах С60/NMP були розраховані еволюції 

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

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

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

результаті отримані оцінки f(R) для τ ~ 108, що відповідає реальній рідинній 

системі С60/NMP з середніми розмірами частинок і часом еволюції. У разі 

першої моделі були отримані суттєві полідисперсні розподіли у вигляді 

функцій Слезова, в разі другої моделі – вузькі піки логнормального розподілу. 

За допомогою отриманих функцій f(R) виконаний розрахунок кривих МКРН. 

Представлені на рис. 5.2 результати можна розглядати як попередні оцінки 

проміжних і кінцевих кривих МКРН для рідинної системи С60/NMP в рамках 

використаної теорії. 

Отримані результати можуть бути розглянуті як моделі для рідинних 

систем С60/піридин, де спостерігаються абсолютно аналогічні явища агрегації і 

комплексоутворення [115]. Можна очікувати, що і інші полярні рідинні системи 

з фулеренами, в яких виявлено явище повільного росту агрегатів (спирти і інші 

розчинники [118]), можуть бути описані в рамках запропонованих моделей. 

 

5.5. Особливості кінетики розчинення та комплексоутворення в 

рідинній системі С60/NMP. 

 

Запропоновані в попередньому розділі дисертації моделі кінетики агрегації 

в рідинних системах фулеренів мають параметри, які описують не тільки 

ймовірність росту агрегатів, але і кінетичні коефіцієнти розчинення, 

комплексоутворення для розглянутої системи. При чому, якщо для 

ймовірностей ω± записані загальні вирази для розрахунку їх значень, як 

правило, необхідно знати критичну концентрацію і коефіцієнти дифузії, то 

швидкості розчинення і комплексоутворення необхідно визначати з 

експериментальних даних. Таким чином, для розвитку чисельного опису 
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кінетики агрегації в досліджуваній системі важливим стає визначення таких 

коефіцієнтів.  

З попередніх досліджень відомо, що стійкі характеристичні піки 

поглинання (наприклад, при λ ~ 330 нм) зникають в рідинних системах 

С60/NMP внаслідок утворення комплексів між молекулами фулерену і 

молекулами розчинника [4]. Це приводить до порушення закону Бугера-

Ламберта-Бера і не дозволяє безпосередньо виміряти концентрацію фулеренів в 

процесі їх розчинення в системі С60/NMП. У даному розділі представлені нові 

результати по вимірюванню і теоретичному аналізу кінетики еволюції УФ-Вид 

спектрів полярних систем С60/NMP в ході розчинення і комплексоутворення. 

Розчинність фулеренів С60 в NMP становить 0,89 мг/мл [246]. 

Експерименти по вимірюванню спектрів оптичного поглинання виконані в 

діапазоні довжин хвиль в 200 – 950 нм за допомогою кварцових кювет 

товщиною 1 мм. Спочатку були виготовлені зразки різних концентрацій. При 

цьому не вдалося визначити еволюцію піку поглинання з огляду на обмежені 

можливості інструменту і нестабільності спостереження піку при 330 нм (рис. 

5.5). 

В ході вимірювань була визначена оптимальна концентрація фулеренів в 

зразках, яка становила 0,3 мг/мл. За варіації умов приготування були обрані 

чотири різні швидкості перемішування сумішей (0, 100, 200 і 400 об/хв), п’ять 

температур: 25°С, 50°С, 60°С, 75°С і 100°С. 

Оцінка концентрації фулеренів в системі С60/NMП з оптичних спектрів 

поглинання згідно закону Бугера-Ламберта-Бера не можлива з огляду на 

формування комплексів між молекулами фулеренів та молекулами NMP, що 

порушує цей закон. Таким чином, для знаходження кінетичних параметрів 

(швидкості розчинення С60 та швидкості утворення комплексів С60-NMP) з 

спектрофотометричних експериментів, необхідно розробити і застосувати 

деякий новий метод оцінки цих явищ при аналізі спектру. 
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Рис. 5.5. Спектр поглинання С60/NMP (з = 0,47 мг/мл) при кімнатній 

температурі [247]. 

 

Типова еволюція УФ-Вид спектрів розчину С60/NMP при кімнатній 

температурі і перемішуванні зі швидкістю 400 об/хв представлена на рис. 5.6а. 

Для вилучення кінетичних параметрів з вимірів були зроблені припущення: 1) 

розчинення фулерену визначається рівнянням Нойеса-Уїтні (швидкості 

розчинення k1); 2) формування комплексів фулерени-молекули NMP 

відбувається паралельно з розчиненням фулеренів (швидкість реакції k2). 

Тоді можна скласти наступну систему кінетичних рівнянь:  
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де c(t) є концентрацією молекул фулерену, які не утворили комплекси в 

рідинній системі, y(t) ‒ концентрація комплексів С60-NMP в системі, Cs ‒ 

концентрація насичення або дійсна концентрація С60, якщо система є 

ненасиченою. Для моделювання експерименту, де початковим етапом є 

додавання фулерену до розчинника NMP, мають бути початкові умови для 

рівнянь (5.8) у: c (0) = y (0) = 0. 

За наявності таких початкових умов можна аналітично отримати рішення 

рівнянь (5.8). Ці рішення наступні 
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                                   (5.9) 

Як бачимо з рис. 5.6 після того, коли усі молекули фулерену утворили 

комплекси з молекулами NMP, УФ-Вид спектр стає монотонно спадаючою 

кривою.  

 

Рис. 5.6. Спектри оптичного поглинання рідинною системою 

С60/NMP при кімнатній температурі з часом. Стрілка вказує на 

порядок знімання спектрів з часом при постійному перемішуванні 

системи за допомогою магнітної мішалки при 400 об/хв. 



179 
 

Пік, що спостерігається при ~ 330 нм відповідає концентрації "вільних" 

молекул С60. Таким чином, висота цих піків в будь-який момент часу 

пропорційна величині (ε1c(t)-ε2y(t)), де ε1 і ε2 є коефіцієнтами поглинання для 

"вільних" молекул і комплексів, відповідно. Значення цих коефіцієнтів 

невідомі, але можна припустити, що вони будуть мати однаковий порядок. Це 

припущення дозволяє зв'язати висоту піку при 330 нм над монотонно 

спадаючою кривої в УФ-Вид спектрах з концентрацією "вільних" молекул С60, 

яка дорівнює (c(t)-y(t)). 

На рис. 5.7 представлена типова часова еволюція висоти відповідних піків 

оптичного поглинання при температурі Т = 25°С і швидкості перемішування 

зразка Vs = 400 об/хв.  

 

 

Рис. 5.7. Модельна крива, яка була отримана в результаті 

апроксимації часової еволюції піку оптичного поглинання 

системою С60/NMP при кімнатній температурі [248]. 
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Коефіцієнт поглинання був пронормований на відповідні концентрації 

рідинної системи, тому він пропорційний різниці (c(t)-y(t)). Ця величина може 

бути отримана безпосередньо з рівнянь (5.8): 
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Якість підгонки експериментальних даних, представлених на рис. 5.7, 

свідчить про успішну апроксимацію експериментальних даних в рамках 

запропонованого методу. Отриманий вираз був використаний для підгонки 

низки експериментальних кривих з метою отримання параметрів k1 і k2 для 

різних температур і різних швидкостей перемішування. 

Експериментальні вимірювання спектрів поглинання були виконані для 

різних зразків. Виміри проводилися через 5, 10, 15, 20, 30, і т.д. хвилин після 

додавання фулеренової сажі в розчинник. Під час проведення розчинення 

фулеренів в системі С60/NMP шляхом механічного перемішування при 400 

об/хв. за високих температур, особливо при Т = 100°С, максимум залежності 

f(k1, k2, t), досягався в період до 5 хвилин, відповідно було можливо виміряти 

лише спадаючу криву поглинання, і якість підгонки сильно знижувалась. 

Перевіримо, за яких умов спостерігається пік в залежності f(k1, k2, t). Максимум 

f(k1, k2, t) може бути отриманий з формули (5.10) та має місце в точці: 

 

 
 1 2

max

1 2

log k k
t

k k



                                          (5.11) 

 

тобто повинен існувати за будь-яких значеннях констант швидкостей, для 

яких виконується умова k1> k2. 
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З проведених вимірювань можна зробити висновок, що типовий характер 

кінетики розчинення, що супроводжується комплексоутворенням, відбувається 

за будь-якої температури до 100°С і при перемішуванні рідинної системи зі 

швидкістю до 400 об/хв. Проте, для впевнених оцінок k1 і k2 в різних точках 

цього діапазону, потрібно ряд відтворюваних результатів вимірювань. На рис. 

5.8 і 5.9 представлені деякі з отриманих результатів. 

Так на рис. 5.8 представлені типові температурні залежності констант 

швидкостей розчинення фулеренів та комплексоутворення між молекулами С60 

та молекулами NMP, отриманих з експериментальних даних (Vs = 100 об/хв) за 

допомогою рівнянь (5.8). Як бачимо спостерігається очікуване зростання 

значень k1 і k2 при підвищенні температури. В межах експериментальних 

помилок залежність носить характер закону Арреніуса. 

Залежності отриманих кінетичних коефіцієнтів від швидкості 

перемішування рідинних  систем представлені на рис. 5.9.  

Як бачимо за відсутності перемішування рідинної системи, фулерени 

розчиняються і утворюють комплекси на декілька порядків повільніше. В 

інтервалі швидкості перемішування (0 ‒ 100) об/хв, значення k1 і k2 

збільшуються. Виходячи з експериментів і моделювання, можна сказати. що 

перемішування рідинної системи зі швидкістю більшою за 100 об/хв, не змінює 

характер розчинення і комплексоутворення (рис. 5.10). 

Отримані значення k1 і k2 можуть бути використані в подальшому для 

моделювання утворення агрегатів в рідинній системі С60/NMP і аналогічних 

полярних розчинниках фулеренів. Окрім того, отримані значення в подальшому 

мають бути використані для удосконалення даних моделей і з метою 

адекватного опису експериментальних даних як по малокутовому розсіянню 

нейтронів так і по динамічному розсіянню світла. Отже, отримані наближені 

значення для зразків, приготованих шляхом перемішування: 

k1 ~ (0,50 ± 0,15)∙10-4 сек-1, k2 ~ (1,0 ± 0,2)∙10-3 сек-1 при кімнатній температурі, 

k1 ~ (0,8 ± 0.2)∙10-3 сек-1, k2 ~ (0,8 ± 0,2)∙10-2 сек-1 при температурах від 30 до 

80°С.  
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Рис. 5.8. Температурні залежності коефіцієнта швидкості розчинення k1 

(а), і коефіцієнта швидкості комплексоутворення k2 (б) при 

перемішуванні рідинної системи С60/NMP зі швидкістю 100 об/хв [247]. 
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Рис. 5.9. Залежності констант швидкості розчинення k1 (а), і швидкості 

утворення комплексів k2 (б) при Т = 50°С від швидкості 

перемішування рідинної системи С60/NMP [247]. 

 

Висновки 

 

Запропонована феноменологічна теорія кінетики кластероутворення в 

полярних рідинних системах з фулеренами, що враховує явище утворення 

комплексів фулерен-розчинник. Розглянуто дві моделі: модель обмеженого 
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росту агрегатів і двоступенева модель кластероутворення. Записана система 

кінетичних рівнянь, що відповідає запропонованим моделям, і отримані її 

рішення у вигляді еволюції функції розподілу агрегатів за розмірами на 

певному часовому інтервалі. 

 

 

Рис. 5.10. Залежності константи швидкості розчинення фулеренів k1 

(а), і швидкість утворення комплексу фулеренів з молекулами NMP 

k2 (б) від швидкості перемішування і температури рідинної системи 

С60/NMP. 

 

Розроблено метод оцінки стаціонарних функцій розподілу, що 

відповідають експериментальним даним. Отримані полідисперсні розподіли за 

розміром агрегатів в діапазоні (20 – 200) нм, що узгоджуються з 

експериментальними даними по динамічному розсіянню світла. Виконано 

моделювання даних по малокутовому розсіянню нейтронів за допомогою 

отриманих функцій розподілу агрегатів С60 за розмірами для різних моментів 

часу. 

Таким чином, за допомогою методу УФ-Вид спектрометрії досліджено 

кінетику розчинення і комплексоутворення С60 в полярному розчиннику N-

метилпірролідон ( = 32,2). Отримана діаграма залежності швидкості 

розчинення і утворення комплексів від швидкості перемішування рідинної 

системи і температури. 
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РОЗДІЛ 6 

СТРУКТУРА БІОСУМІСНИХ РІДИННИХ СИСТЕМ З 

ФУЛЕРЕНАМИ 

 

 

6.1. Вплив фізіологічного розчину на структуру водних рідинних систем 

з фулеренами. 

 

Дослідження біологічної активності сучасних наноматеріалів привертає 

все більшу увагу. Серед наносистем найбільш привабливих для медико-

біологічних застосувань можна виділити водні рідинні системи фулеренів. 

Завдяки своїм особливостям, багато з яких визначаються наявністю в їх складі 

вуглецю, такі системи мають, зокрема, гарні мембранотропні властивості. Це 

обумовлює їх інтенсивні дослідження як протипухлинних, антиоксидантних і 

антибактеріальних засобів. 

Основною проблемою для використання фулеренів в біомедичних цілях є 

його нерозчинність у воді. Разом з тим на сьогодні існують методики 

отримання водних суспензій фулеренів. Як відомо, кінцеві структурні 

характеристики водних рідинних систем залежать від параметрів процедури 

приготування. У свою чергу, форма агрегатів фулеренів у водному середовищі, 

їх розподіл за розміром і величина поверхневого заряду визначають біологічну 

взаємодію таких наноутворень з клітинами. Існуюча залежність біологічних 

властивостей рідинних систем з фулеренами від технології їх виготовлення 

може бути причиною, спостережених на практиці розбіжностей в біосумісності 

і токсичності водних рідинних систем фулеренів. Оскільки стабільність 

фулеренів у воді обумовлена зарядовою стабілізацією на поверхні агрегатів, 

переведення фулеренів в фізіологічний розчин (0,9% NaCl в Н2О) або в 

поживне середовище для клітин, що містять високий рівень різних електролітів, 
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таких як солі та амінокислоти, може викликати коагуляцію частинок [249]. 

Тому визначення розподілу розмірів наночастинок фулеренів С60 і С70, 

отриманих за допомогою різних методик при переміщенні їх з водного 

середовища в фізіологічний розчин є важливим кроком перед проведенням 

біологічних тестів.  

Як відомо, немодифіковані водні рідинні системи фулеренів С60 і С70 

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

Агрегаційна стійкість таких систем зумовлена наявністю негативного заряду на 

поверхні агрегатів. Серед можливих причин виникнення заряду на поверхні 

агрегатів фулеренів слід виділити утворення гідроксильних і карбоксильних 

груп [19], а також донорно-акцепторний зв'язок π-електронів молекул фулерену 

на поверхні агрегатів [88], підтверджений квантово-механічними розрахунками. 

Значення ζ-потенціалу знижується з ростом іонної сили та зі зниженням pH 

системи, що супроводжується додатковою агрегацією [158]. З цього випливає, 

що введення рідинної системи фулеренів в біологічне середовище сприяє 

коагуляції кінцевої системи. 

З метою визначення розмірів агрегатів фулеренів були отримані спектри 

динамічного розсіяння світла (ДРС) на водних рідинних систем фулеренів С60 і 

С70, отриманих шляхом заміни розчинника, а саме для систем son/nС60 та 

son/nС70, та шляхом розведення первинної органічної системи С60/NMP водою 

та фізіологічним розчином представлені на рис. 6.1 та 6.2, відповідно. Як 

бачимо, діапазон спостережених розмірів агрегатів в системі son/nC60 

коливається від 43 до 350 нм, а функція розподілу розмірів виявляє два типи 

частинок, яким відповідають пік при 65 нм та плато близько 150 ‒ 300 нм. В 

рідинній системі son/nC70 спостерігається один тип частинок (пік при 80 нм) з 

високою полідисперсністю (діапазон агрегатів 30 ‒ 250 нм) і середнім розміром 

частинок 130 нм. При переміщенні досліджуваних систем в фізіологічний 

розчин спостерігається додаткова агрегація агрегатів фулеренів, що 

проявляється у зміщенні значення гідродинамічного радіуса в бік більших 

розмірів. 



187 
 

 

1 10 100 1000

0

5

10

15

20

К
іл

ь
к

іс
т
ь

, 
%

d, нм

(a)

 

1 10 100 1000

5

10

15

20

25

d, нм

К
іл

ь
к

іс
т
ь

, 
%

(б)

 

Рис. 6.1. Розподіл за розмірами агрегатів фулеренів за даними 

динамічного розсіяння світла на рідинних системах son/nC60 (а) та 

son/nC70 (б) в воді (□,∆) і фізіологічному розчині (▲,■). 
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Аналіз рис. 6.2 показує, що системи NMP/nC60 та NMP/nC70 мають моно 

модальний розподіл частинок (Z-середній 15 нм) від 6 нм до 23 нм та від 4 нм 

до 13 нм (Z-середній 9 нм), відповідно. Таким чином, середній розмір агрегатів 

фулеренів в водній системі NMP/nC70 становить 9 нм і є мінімальним серед 

досліджених систем.  
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Рис. 6.2. Розподіл за розмірами агрегатів фулеренів за даними 

динамічного розсіювання світла на системах NMP/nC60 (а) та 

NMP/nC70 (б) в воді (∆,□) та у фізіологічному розчині (▲,■). 
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З ДРС даних випливає, що найбільш інтенсивно процес агрегації в 

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

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

електрокінетичної константи для кожної системи. Так, усі типи досліджуваних 

рідинних систем мають негативний ζ-потенціал відповідно до попередніх даних 

[249], який кращий в рідинних системах son/nC60 (-36 мВ) та son/nC70 (-35 мВ) у 

порівнянні з системами NMP/nC60 (-25 мВ) та NMP/nC70 (-20 мВ). Зменшення 

абсолютних значень ζ-потенціалу для дисперсій NMP/nC60 (-13 мВ) та 

NMP/nC70 (-11 мВ) під дією солі NaCl призводить до появи агрегатів великих 

розмірів ~ 30 нм. 

З вимірювань ζ-потенціалу можна зробити висновок, що ефект додавання 

солей значно сильнішим є в системах NMP/nC60 та NMP/nC70, отже, системи в 

цьому сенсі менш стабільні, ніж системи, отримані за методом заміни 

розчинника, nC60 і nC70. Тим не менше, характерний розмір агрегатів в 

NMP/nC60 та NMP/nC70 залишається меншим ніж в водних системах son/nC60 і 

son/nC70. 

З аналізу ДРС даних було також зроблено висновок про стійкість 

середнього розміру агрегатів (z-average) та ζ-потенціалу при збільшенні 

температури в інтервалі (10 - 50)°C (рис. 6.3). Як бачимо, середній розмір 

агрегатів при підвищенні температури майже не змінюється, але корелює з 

невеликим монотонним зростанням електрокінетичного потенціалу. 

Структурна організація рідинних систем фулеренів також була досліджена 

за допомогою малокутового розсіяння нейтронів (рис. 6.4). Раніше було 

показано [158], що розмір агрегатів в системі NMP/nC60 залежить від часу між 

приготуванням первинної системи C60/NMP та розведенням її водою. З огляду 

на попередні дослідження, дисперсії NMP/nC60 та NMP/nC70 були підготовлені з 

невеликими розмірами агрегатів. Як бачимо з рис. 6.4 в інтенсивності 

нейтронного розсіяння на системах NMP/nC60 та NMP/nC70 спостерігається два 

рівні розсіяння, де I(q) ~ q-p. Ступінь спадання, р = 3,84 ± 0,01, відповідає 

структурі поверхневого фракталу (3 <p <4) з розмірністю DS = 6 - p = 2,2. У 
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свою чергу, ці агрегати формують розгалужену структуру масового фракталу з 

розмірністю Dm ~ 2. Розсіяння в області малих q добре описується за 

допомогою апроксимації Гіньє, I (q) ~ exp (-q2Rg2/3), де Rg ‒ радіус інерції, 

параметр безпосередньо пов'язаний з характеристичним розміром агрегату. 

 

 

Рис. 6.3. Температурна залежність середнього розміру частинок (а) та 

ζ-потенціалу (b) у водних рідинних системах з С60 та С70. 

 

Значення Rg для обох рівнів організації наночастинок, отримані з 

апроксимації кривих МУРН за допомогою моделі, розробленої в роботі [250], 

показують, що відносно щільно упаковані частинки розміром 6 нм для 

NMP/nC60 та 8 нм для NMP/nC70 утворюють великі розвинені агрегати з 

розміром ~ 35 нм і більше (див. вкладинку до рис. 6.4). У випадку рідинних 

систем son/nC60 та son/nС70, що виготовлені методом заміни розчинника, 

максимальний розмір агрегатів виходить за межі реєстрації установки для 

малокутового розсіяння нейтронів. В цьому випадку, агрегати фулеренів 
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характеризуються високою полідисперсність і мають розмір D > 2π qmin
-1 ≈ 

90 нм. У порівнянні з попереднім випадком крива нейтронного розсіяння на 

водних рідинних систем son/nC60 та son/nС70 має один ступінь спадання 

p = Dm = 2,4, що відповідає випадку масового фракталу та свідчить про 

утворення великих розгалужених агрегатів. 
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Рис. 6.4. Експериментальні криві та модельні лінії малокутового 

розсіяння нейтронів водними рідинними системами з фулеренами 

С60 та С70.  

 

Як відомо, розмір біоактивних наночастинок значно впливає на їх 

взаємодію з живими клітинами. Раніше була виявлена залежність від розміру 

наночастинок активації рецепторів мембран [251, 252], антибактеріальних і 

цитотоксичних властивостей [149]. Так, в роботі [154] було показано 

збільшення антибактеріальних властивостей водних рідинних систем фулеренів 

зі зменшенням розміру агрегатів. Проведений аналіз впливу фізіологічного 

середовища на розподіл за розмірами агрегатів фулеренів С60 і С70, виявив, що 

водні колоїдні системи фулеренів С60 і С70 містять агрегати з розмірами в 
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діапазоні від 5 до 350 нм. Найбільшу полідисперсність частинок мали водні 

системи, отримані методом заміни розчинника. При цьому вони мають більшу 

стійкість агрегатів під впливом електролітів. Слід зазначити, що у всіх 

досліджених водних системах фулеренів в фізіологічному розчині спостерігали 

збільшення за розміром частинок, які підкоряються мономодальному розподілу. 

При цьому поява додаткових великих агрегатів в області 500 – 1000 нм не 

спостерігалась. В цілому отримані дані показують, що фізіологічне середовище 

може істотно впливати на кінцевий розподіл агрегатів за розмірами. Таким 

чином, необхідно окреме дослідження наночастинок активних біологічних 

речовин в фізіологічному середовищі перед їх медико-біологічним 

застосуванням. 

 

6.2. Вплив структурних параметрів водних рідинних систем з 

фулеренами на їх токсичність. 

 

На сьогодні існує проблема нанотоксикології і біобезпеки перспективних 

наноматеріалів [253]. Сучасні вуглецеві наноматеріали (фулерени, наноалмази, 

нанотрубки та ін.) все частіше використовуються в розробках комплексів для 

транспорту ліків, а також як основа протипухлинних, антибактеріальних та 

інших медичних препаратів [254, 255]. У зв'язку з цим збільшення інтересу 

з’являється до різних методів отримання водних рідинних систем вуглецевих 

нанооб'єктів, в тому числі і фулеренів. Сюди варто віднести рідинні системи 

фулеренів С60 та С70, включаючи як системи модифікованих фулеренів 

(солюбілізація, комплекси з полімерами), так і системи без використання 

стабілізаторів (конденсація, метод заміни розчинника) [158]. Питання про 

токсичність таких систем в повній мірі не вивчено. В якійсь мірі це пов’язано з 

відмінностями в методиках приготування водних рідинних систем С60 та С70, 

що впливає на різні структурні параметри систем з точки зору їх колоїдної 

організації. Разом з тим, існує думка [256], що наявність агрегатів у водних 

системах фулеренів може бути причиною утворення супероксидних аніонів, які 



193 
 

приводять до руйнування мембран клітин. Тому до цих пір активно ведуться 

роботи з удосконалення існуючих та розробки нових методів отримання 

немодифікованих водних біобезпечних рідинних систем фулеренів з 

достатньою мембранотропною дією за рахунок низької полідисперсності і 

менших розмірів агрегатів. В ідеальному випадку, це була би система окремих 

молекул С60. Такий вплив структурних параметрів на токсичність рідинних 

систем С60 визначає необхідність детального структурного опису синтезованих 

систем. 

Додатковим чинником, що зумовлює інтерес до пошуку шляхів синтезу 

водних систем С60 та С70 близьких до молекулярних, є те, що біологічна 

активність фулеренів зростає з наближенням до молекулярного стану. Слід 

також відзначити, що всі без винятку існуючі на сьогодні методи отримання 

водних рідинних систем фулеренів дають колоїдні дисперсії, де фулерени 

повністю знаходяться в кластерному стані. Як було показано у [199], 

використання за первинний розчинник N-метилпірролідону (NMP) при 

подальшому змішуванні з водою дозволяє зменшити розмір агрегатів в кінцевій 

системі. При цьому спостерігаються як агрегати, так і окремі неагреговані 

фулерени. Через добру змішуваність відносно токсичного NMP з водою, його 

екстрагування з системи є досить важким завданням. Однак, факт утворення 

системи з поодинокими фулеренами і можливість зменшення розміру агрегатів 

є мотивацією для подальшого дослідження змішаних (NMP/вода) систем і 

порівняння їх з водними рідинними системами фулеренів, що були отримані 

іншими методами. Природним способом зменшення токсичності системи в 

цьому випадку є досить сильне розведення водою при збереженні концентрацій 

фулеренів, необхідних з біологічної точки зору. 

Отже з метою оцінки подальшої перспективи застосування в біології двох 

видів рідинних систем фулеренів були проведені дослідження їх токсичності на 

клітинах китайського хом'яка лінії V79 і клітинах Hela (карцинома шийки 

матки людини). Було проведено декілька експериментів впродовж 24 годин, а 

також з рекультивацією клітин впродовж двох тижнів, що надало змогу 
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отримати достовірну статистику. Окремо було вивчено вплив змісту NMP в 

змішаних системах на їх токсичність. Токсичність оцінювали трьома методами, 

описаними нижче. Кінцевою метою було виявити вплив розміру агрегатів 

фулеренів в системі на рівень токсичності. 

Перед проведенням експериментів in vitro на клітинах необхідно було 

перевірити, що наявність розчинника NMP не приведе до хімічних реакцій з 

поживним середовищем клітин. Для цього були проведені УФ-Вид дослідження 

рідинної системи С60/NMP, поживного середовища та їх суміші. Спектри 

оптичного поглинання представлені на рис. 6.5.  
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Рис. 6.5. Спектри поглинання поживного середовища (пунктирна 

лінія), рідинної системи С60/NMP (суцільна лінія) та їх суміші (штрих-

пунктирна лінія).  

 

Слід зазначити, що при змішуванні рідинної системи С60/NMP з поживним 

середовищем осадження, ендо- або екзотермічних реакцій не спостерігалось, а 

системи були стабільними в продовж декількох днів. Як бачимо з рис. 6.5. 

спектр рідинної системи С60/NMP є характерним і відповідає описаному раніше 

[199]. Спектр поглинання системи С60/NMP з поживним середовищем не має 
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нових піків, що відповідають раніше забороненим переходам, або зміщенню 

піка при 560 нм. Фактично спектр є адитивним до окремо знятих спектрів 

поживного середовища та рідинної системи фулеренів, що вказує на відсутність 

хімічної взаємодії між системою С60/NMP та відкриває шлях до подальших 

біологічних тестів.  

В експерименті з рекультивацією клітин впродовж двох тижнів було 

використано культуру клітин китайського хом'ячка лінії V-79. Клітини були 

вирощені на повному поживному середовищі (ППС), що містить поживне 

середовище ДМЕМ, 10% добірної ембріональної телячої сироватки, 1% 

глутаміну, 0,5% гентаміцину. Культуру клітин культивували в стандартних 

флаконах (Corning-Costar) з площею поверхні 25 см2, в які вносили по 4,5 мл 

ППС. У кожен флакон поміщали 300 тис. клітин лінії V-79 і додавали по 0,5 мл 

водних рідинних систем фулеренів С60 та С70 різних концентрацій: 0,05 мг/мл, 

0,5 мг/мл, 5 мг/мл. Клітини вирощували при 370С в атмосфері, що містить 5% 

CO2. 

Утворений моношар клітин при заповненні ним 80-90% площі поверхні 

флакона обробляли послідовно версеном і трипсином для зняття клітин і 

приготування клітинної суспензії. Ресуспендовану до одиночних клітин 

суспензію розбавляли 0,4% розчином трипанового синього для визначення 

життєздатності клітин. Через 2 ‒ 3 хвилини камери гемоцітометра (камера 

Горяєва) заповняли сумішшю, що була отримана. Підрахунок забарвлених в 

камері Горяєва клітин проводили на мікроскопі.  

Виживання культури клітин китайського хом'ячка в різні періоди часу в 

процесі культивування в середовищі росту з додаванням систем фулеренів C60 і 

C70 показано на рис. 6.6. Для отриманих концентрацій фулеренів в діапазоні від 

0,05 ‒ 5 мкг/мл і впродовж інкубаційного періоду майже 2 тижні, були незначні 

відмінності в виживанні клітин, культивованих з наночастинками son/nC60 і 

son/nC70, у порівнянні з контрольним зразком.  
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Рис. 6.6. Виживання культури фібробластів ссавців китайського 

хом'яка (лінія клітин V79) під дією різних концентрацій фулеренів: 

водні дисперсії, що отримані методом заміни розчинника nC60 (а) і 

nC70 (б), а також NMP/nC60 (с). 

 

У всіх вимірах виживання клітин коливалось від 85 ‒ 99% і 77 ‒ 98% для 

son/nC60 і son/nC70, відповідно. Єдиний виняток спостерігався у разі 0,5 мкг/мл 

суміші son/nС70 після 13 днів (див. рис. 6.6). В цьому випадку виживання клітин 
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знизилося до 72%. Цікаво відзначити, що подібна тенденція не спостерігалася 

при найвищій концентрації С70 (5 мкг/мл). 

Слід відзначити, що in vitro експерименти на рідинних системах фулеренів 

в NMP показали, що 0,1 об. % NMP в кінцевій системі по відношенню до клітин 

був нетоксичним. З іншого боку, 1 об. % NMP виявився летальним для культур 

клітин.  

Тести для концентрації 0,05 мкг/мл фулеренів С60 в NMP/nC60 де частка 

NMP складала 0,005 об.% в кінцевій системі, представлена на рис. 6.6c. 

Результати підтверджують відсутність токсичності частинок С60, а також 

самого NMP за цих концентрацій. Виживання клітин знаходиться в інтервалі 

90 ‒ 97%, практично таке, як і у випадку контрольного зразка. 

Незважаючи на те, що в представлених в літературі роботах для 

аналогічних концентрацій фулеренів в водних рідинних системах були виявлені 

токсичні властивості [257], досліджені водні системи nC60 та nC70, отримані 

методом заміни розчинника, показали відсутність токсичності в експериментах 

in vitro навіть для концентрацій фулеренів аж до 5 мкг/мл (табл. 6.1). Це може 

бути пов'язано з досить тривалою (23 дня) процедурою випаровування 

органічної компоненти з системи. 

Як відомо, водні системи немодифікованих фулеренів, які отримані 

методом заміни розчинника, є на сьогодні одними з найбільш перспективних 

систем для безпосереднього використання в біомедичних цілях. Це зумовлено: 

відсутністю впливу на властивості фулеренів стабілізуючих компонент, що 

використовуються при модифікації С60; досить високими кінцевими 

концентраціями С60 у воді і відносно малими розмірами агрегатів, що 

практично недосяжно в методі тривалого перемішування порошку С60 в Н2О. 

Однак в таких системах не можна виключити слідів первинного розчинника, 

який теж може проявляти свої токсичні властивості. Отримання водної системи 

NMP/nС60 спочатку передбачає наявність органічної складової в кінцевій 

системі. Оскільки досліджена рідинна система NMP/nС60 з вмістом NMP 

0,005 об.% не виявила токсичності, були проведені наступні експерименти зі 
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збільшенням концентрації фулеренів, що обумовлює збільшення вмісту NMP 

згідно умов приготування.  

 

Табл. 6.1. Виживання культури клітин V 79 китайського хом'ячка в різні 

періоди часу в процесі культивування. 

 
Концентрація С60 в 

системі 

Виживання  

4-й день  

Виживання  

7-й день 

Виживання  

9-й день 

Виживання  

11-й день 

Виживання  

13-й день 

son/nC60 

0.05 мкг/мл 95% 98% 98% 94% 88% 

0.5 мкг/мл 85% 95% 92%  92% 

5 мкг/мл 90% 94% 99% 85%  

NMP/nС60 

0.05 мкг/мл 90% 95% 92% 90%  

Контроль/H2O 

0 92% 97%  92%  

 

Наступним кроком були проведені дослідження цитотоксичності 

фулеренів С70 у порівнянні з С60, отриманих різними методами. Експерименти 

були проведені на фібробластах китайського хом'ячка лінії V79 і клітинах Hela 

(карцинома шийки матки людини). Клітини вирощували за стандартною 

методикою в середовищі DMEM з додаванням антибіотиків, 10% бичачої 

сироватки, в СО2 інкубаторі. Токсичність оцінювали двома методами: 

1. за допомогою реагенту Kit-8 (ССК-8) на аналізаторі Multiskan FM. 

Клітини сіяли в 96 лунок планшету. Через 20 годин до них у лунки із 

середовищем додавали фулерени на 24 години, а потім по 1 мкл Vita-реагенту 

Orange (Kit-8). Через 2,5 години визначали оптичну щільність при 450 нм. 

Життєздатність клітин (%) розраховували за формулою [ОП(тест)-ОП 

середовище без клітин]/[ОП (контроль) – ОП середовище без клітин] х100% 
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2. методом проточної цитометрії за допомогою набору «аннексіна V-FITC 

Kit». Клітини сіяли в 35 мм чашки Петрі, в які додавались різні концентрації 

фулеренів. Через 24 години клітини знімали і аналізували методом проточної 

цитометрії. 

Для проведення морфологічного аналізу стосовно впливу фулеренів, 

клітини вирощували на 35 мм чашках Петрі і покривному склі протягом 

декількох діб. При цьому ріст клітин контролювали за допомогою світлового 

мікроскопа. Отримані на аналізаторі Multiskan FM дані представлені в таблиці 

6.2. 

Табл. 6.2. Виживання культури клітин при додаванні рідинних систем 

фулеренів. 

 
 Конт 

роль 

NMP NMP/nC60 son/nC60 son/nC70 

  10 мкл 10мкг/мл 8 мкг/мл 4мкг/мл 2мкг/мл 12 мкг/мл 6 мкг/мл 3 мкг/мл 

Hela 100% 4.1+1.4 10.9+0.96 97.7+2.1 97.8+1.6 98.0+1.3 98.6+2.3 94.5+4.9 99.5+1.4 

V79 100% 0 14.6+6.3 98.9+12.5 102.5+5.

5 

101.3+47 104.0+3.2 101.6+1.7 101.1+3.1 

 

З аналізу таблиці 6.2 випливає, що отримана без використання ультразвуку 

система NMP/nС60 з концентрацією фулеренів 10 мкг/мл виявилася у високій 

мірі токсичною, за рахунок токсичності самого розчинника. У той же час 

фулерени, отримані методом заміни розчинника, з використанням ультразвуку, 

у порівнянних концентраціях, не токсичні. Дані, отримані на різних клітинах не 

відрізнялися один від одного. Додавання до клітин систем son/nC60, son/nC70, 

NMP/nC60 і NMP/nC70 в концентрації 0,5 і 5 мкг/мл не приводило зміни їх 

морфології. Відсоток життєздатних клітин, порахований за допомогою 

забарвлення трипановим синім склав 6,7 + 1,7 в контролі і 4,9 + 0,2; 5,5 + 0,5; 

8,1 + 2,2 і 8,3 + 2,0 для son/nC60, son/nC70, NMP/nC60 і NMP/nC70, відповідно для 

концентрації препаратів 5 мкг/мл. Подальші дослідження проводили з 

використанням методу проточної цитометрії.  
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Однією з причин загибелі клітин при впливі агентів, що ушкоджують 

клітини, є апоптоз. Для виявлення пов'язаних з апоптозом змін в проникності 

мембран був використаний барвник Yo-Pro-1. У живих клітинах накопичення 

YO-PRO-1 не відбувається, але під час запуску апоптозу активуються іонні 

канали, здатні транспортувати барвник всередину клітини. Для виявлення 

різних стадій апоптозу клітини додатково фарбуються йодистим пропідіем, 

який проникає в клітину тільки через пошкоджену мембрану і є індикатором 

пізніх стадій апоптозу.  

Результати досліджень показали, що рідинні системи son/nC60, son/nC70, 

NMP/nC60 в концентрації 5 мкг/мл і 0,005 об% NMP не збільшують рівень 

апоптозу в культурі клітин. Так, життєдіяльність клітин за максимальної 

досліджуваної концентрації фулеренів для водних рідинних систем С60 та С70 

представлена на рис. 6.7. Як видно рівень живих клітин для рідинних систем 

С60 та С70, отриманих методом заміни розчинника фактично відповідають 

контролю. Незначно більшу токсичність має система NMP/nC60, що зумовлено 

скоріш за все токсичністю первинного розчинника NMP. Проте виживання 

клітин цієї системи досягає 87,8%, що обумовлює можливість подальшого її 

використання. Морфологічний аналіз не виявив будь-якого впливу досліджених 

рідинних систем на клітини. Клітини прикріплялися, ділилися, не змінювали 

морфологію і швидкість росту.  

Слід зазначити, що окремо було оцінено вплив різних концентрацій NMP і 

NMP/nC60 на відсоток живих клітин V79 за даними проточної цитометрії 

(таблиця 6.3).  

Таблиця 6.3. Вплив різних концентрацій NMP і NMP/nC60 на відсоток 

живих клітин V79 за даними проточної цитометрії. 

 

контроль NMP NMP/nC60 

 5мкл 2,5 мкл 1 мкл 5 мкг/мл 2,5 мкг/мл 1мкг/мл 

95,15% 66,72% 74,61% 83,57% 87,8% 91,03% 91,0% 
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Рис. 6.7. Вплив водних рідинних систем з фулеренами з 

концентрацією 5 мкг/мл, отриманих за різними методиками, на 

життєздатність клітин V79 за даними проточної цитометрії. 

 

Влив на життєдіяльність клітин первинного розчинника NMP з 

концентрацією 5 мкг/мл в порівнянні з рідинною системою NMP/nC60 за різних 

концентрацій за даними проточної цитометрії представлено на рис. 6.8. 
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Рис. 6.8. Вплив різних концентрацій NMP і NMP/nC60 на життєздатність 

клітин V79 за даними проточної цитометрії. 

Висновки 

Морфологічний аналіз не виявив будь-якого впливу досліджених рідинних 

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

і швидкість росту.  

Таким чином в ході роботи була виявлена низька цитотоксичність водних 

рідинних систем С60 і С70, отриманих за різними методиками з та без 

використання ультразвуку. Слід відзначити, що окремо було досліджено 

токсичність розчинника N-метилпірролідон, який присутній в кінцевих 

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

на те, що розміри агрегатів фулеренів для різних методів приготування водних 

систем фулеренів С60 і С70 відрізнялися практично в 3 рази, кореляції між 
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токсичністю і розмірами агрегатів не було виявлено в досліджуваному 

діапазоні концентрацій фулеренів.  

Сьогодні в літературі активно обговорюється кореляція розмірів агрегатів і 

їх токсичних властивостей. Результати проведених експериментів показали, що 

токсичність досліджуваних систем залишається низькою при збільшенні 

розмірів агрегатів фулеренів, що відбувається під дією солей в фізіологічному 

розчині. Це дозволяє надалі використати досліджені системи в експериментах 

in vivo. 

 

6.3. Дія водних рідинних систем фулеренів С60 та С70 на амілоїдні 

агрегати. 

 

Захворювання, що супроводжуються нейродегенеративними процесами, 

такі як хвороби Альцгеймера і Паркінсона, різні деменції, травматичні і 

токсичні ураження головного мозку, інсульти є однією з провідних причин, що 

приводять до інвалідності і смерті пацієнтів. Незважаючи на наявність значної 

кількості лікарських засобів для лікування цих станів, що проводиться в даний 

час, терапія недостатньо ефективна і потрібні нові підходи до вирішення цієї 

проблеми. На сьогодні, пригнічення і/або зменшення амілоїдних агрегатів 

розглядається як основна терапевтична стратегія [258]. Останнім часом все 

більша увага приділяється дослідженням, присвяченим пошуку ефективних 

інгібіторів амілоїдної агрегації як потенційних кандидатів для лікування. В 

першу чергу як основні кандидати розглядаються наночастинки різного 

походження. Фулерени через їх унікальну сферичну структуру відомі своїми 

антиоксидантними, нейропротекторними, цитопротекторними та 

протипухлинними властивостями також можна розглядати як потенційний 

агент для боротьби з нейродегенеративними захворюваннями [259]. З огляду на 

низьку токсичність досліджуваних рідинних систем NMP/nC60 і NMP/nC70 та 

son/nC60  і son/nC70 нами були проведені експерименти по виявленню 
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ефективності їх використання для руйнування сформованих амілоїдних фібрил, 

та інгібуванню росту амілоїдів.  

Агрегація амілоїдів була досягнута шляхом інкубації лізоциму (10 мкМ) у 

70 мМ гліцину, що містить 80 мМ NaCl при рН 2,7. Розчин інкубували 

протягом 120 хв при 65°С при постійному перемішуванні (1200 об/хв). 

Формування амілоїдних фібрил лізоциму спостерігалося за допомогою аналізу 

флюоресценції (ThT-аналіз) та атомно-силової мікроскопії (АСМ). 

Здатність фулеренів руйнувати попередньо утворені амілоїдні фібрили або 

інгібувати утворення амілоїду визначали методом флюоресценції (ThT-аналіз). 

Деполімеризуючу активність вимірювали через 24 год інкубації амілоїдних 

фібрил лізоциму (10 мкМ = 147 мкг/мл, фіксована концентрація білка) з 

рідинними системами фулеренів в концентраціях 2,84 ‒ 147 мкг/мл у випадку 

NMP/nC60 та 1,47 ‒ 5,88 мкг/мл у випадку son/nС60 при 37°С. 

Для вивчення процесів інгібування, фулерени додавали до 10 мкМ розчину 

лізоциму, вготованого згідно вище описаної методики, що має викликати 

агрегацію амілоїду (65 °С, 1200 об/хв в продовж 2 годин). Кожен експеримент 

виконувався три рази, і наведені значення представляють собою середнє 

значення трьох результатів. Значення IC50 (концентрація напівмаксимального 

інгібування фібрил) та DC50 (концентрація напівмаксимального руйнування 

фібрил) для всіх відповідних зразків були розраховані з дозозалежних кривих, 

отриманих шляхом приєднання середніх значень методом найменших 

квадратів. 

Фібрилізація лізоциму була досліджена за допомогою зміни інтенсивності 

флуоресценції ThT (ThT-аналіз), оскільки значне посилення сигналу 

спостерігається в присутності амілоїдних фібрил і відсутнє у нативних зразках 

лізоциму. До зразків лізоциму з концентрацією 10 мкМ додавали теофлавін Т з 

концентрацією 20 мкМ і проводили вимірювання на 96-луночному планшеті 

спектрофлуориметру Synergy MX (BioTek). Збудження було встановлено на 

рівні 440 нм, а емісія була записана при 485 нм.  
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Результати ThT-аналізу водної рідинної системи son/nС60 не дали 

ефективного руйнування агрегатів лізоциму, а також не зупиняла зростання 

фібрил в усьому діапазоні досліджуваних концентрацій С60. В першу чергу це 

може бути пояснено низькою початковою концентрацією фулеренів С60 в 

водній рідинній системі, що приводить до недостатньої для руйнування 

кількості фулеренів по відношенню до фібрил. 

На відміну від рідинної системи son/nС60, водна рідинна система NMP/nC60 

показала ефективне руйнування амілоїдних фібрил лізоциму (рис. 6.9).  

 

Рис. 6.9. Дозозалежний ефект інгібування (●) та руйнування (▲) 

амілоїдів лізоциму під дією водної рідинної системи NMP/nC60 згідно 

даних ThT-аналізу. Системи, що були досліджені методом МУРН, 

додатково виділені. Інтенсивність нормована на інтенсивність 

флуоресценції контролю: 100% інтенсивність флуоресценції агрегатів 

лізоциму без С60. 

 

Як видно з рис. 6.9 починаючи зі співвідношення лізоцим : С60 як 10:1 

інтенсивність флуоресценції спадає, що свідчить про зменшення розмірів 

фібрил. Наступним кроком було підтвердити ефект руйнування та інгібування 
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росту фібрил під впливом NMP/nC60 на амілоїдах іншого типу. З цією метою 

був обраний білок інсуліну, для якого була отримана аналогічна залежність 

(рис. 6.10).  

Оскільки рідинна система NMP/nC60 має у своєму складі невелику частку 

відносно токсичного розчинника NMP, який може впливати на даний ефект, 

окремо були проведені експерименти по руйнуванню та інгібуванню росту 

фібрил інсуліну розчинником NMP (рис. 6.10). Було отримано, що NMP не 

впливає на ріст фібрил інсуліну, та не викликає їх руйнування. Таким чином, 

спостережений ефект пов’язаний з впливом саме фулеренів С60 на фібрили.  

 

 

 

Рис. 6.10. Дозозалежний ефект інгібування (●) та руйнування (▲) 

амілоїдів інсуліну під дією водної рідинної системи NMP/nC60 та під 

впливом розчинника NMP згідно даних ThT-аналізу. Інтенсивність 

нормована на інтенсивність флуоресценції контролю: 100% 

інтенсивність флуоресценції агрегатів інсуліну без С60. 
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З метою оцінити перспективність фулеренів С70 як антиамілоїдного агенту 

були проведені ThT-тести для водної рідинної системи NMP/nC70. Ефективність 

руйнування та інгібування росту фібрил лізоциму та інсуліну під дією 

NMP/nC70 представлені на рис. 6.11.  

 

 

Рис. 6.11. Дозозалежний ефект інгібування (●) та руйнування (▲) 

амілоїдів лізоциму під дією водної рідинної системи NMP/nC70 згідно 

даних ThT-аналізу. Інтенсивність нормована на інтенсивність 

флуоресценції контролю: 100% інтенсивність флуоресценції агрегатів 

лізоциму без С70. Вкладка: ефект інгібування (●) та руйнування (▲) 

амілоїдів інсуліну. 

 

З даних ThT-аналізу були отримані значення концентрацій, що 

відповідають половині максимального інгібування ‒ IC50 та 

напівмаксимального руйнування фібрил ‒ DC50 для вивчених білків під дією 

рідинних систем NMP/nC60 та NMP/nC70 (табл. 6.4). З таблиці видно, що 

фулерени С60, в порівнянні з С70 мають вищу ефективність як при руйнуванні 



208 
 

так і при інгібуванні фібрил. Також існує залежність від типу амілоїдів. Так, у 

випадку фулеренів С60, спостерігається більша ефективність руйнування фібрил 

інсуліну, а інгібування росту лізоциму. Фулерени С70, навпаки, показує кращу 

ефективність при руйнуванні лізоциму, а інгібуванні росту інсуліну. Хоча в 

цілому в обох випадках С60 має кращу ефективність.  

 

Табл. 6.4. Значення IC50 та DC50 для вивчених білків для рідинних систем 

NMP/nC60 та NMP/nC70. 

 NMP/nC60 NMP/nC70 

 Руйнування 

IC50, мкг/мл 

Інгібування 

DC50, мкг/мл 

Руйнування 

IC50, мкг/мл 

Інгібування 

DC50, мкг/мл 

Лізоцим 16±0,8 12±0,5 20,75±1,1 25,4±1,25 

Інсулін 9,9±0,5 23,5±1,1 36,1±2,0 22,8±0,9 

 

Дані ефекти були досліджені методом атомно-силової спектрометрії 

(АСМ). Зразки для АСМ були отримані шляхом нанесення 5 мкл зразку на 

поверхню слюди (диски Teda Pella найвищого класу V1). Після 5-хвилинної 

адсорбції зразки промивають водою і залишають для висихання в повітрі при 

кімнатній температурі. Зображення АСМ були отримані з використанням 

консолі NCHV (номінальна частота резонансу 320 кГц) на скануючому 

зондовому мікроскопі (Veeco di Innova, Bruker AXS Inc., США). Швидкість 

сканування становила 0,25 ‒ 0,5 кГц, а роздільна здатність зображення 

становила 512 пікселів на рядок (512 × 512 пікселів/зображення). Ніякого 

згладжування чи зменшення шумів не було застосовано. Зображення АСМ були 

проаналізовані, використовуючи NanoScope Analysis1.20 (Veeco di Innova, 

Bruker AXS Inc., США). 

АСМ дослідження процесу інгібування росту амілоїдів лізоциму під дією 

рідинної системи son/nC60 підтвердили, що збільшення частки фулеренів 
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відносно концентрації лізоциму не приводить до виражених ефектів зменшення 

росту фібрил (рис. 6.12). Аналогічний ефект був спостережений для процесу 

руйнування вже сформованих амілоїдних фібрил лізоциму. Таким чином, АСМ 

зображення підтверджують раніше отримані результати ThT-тестів про 

відсутність впливу рідинної системи son/nC60 на процеси росту та руйнування 

фібрил лізоциму. В першу чергу, це може бути обумовлено недостатньою 

концентрацією С60, що обмежено методикою приготування даної системи.  

 

 

Рис. 6.12. Зображення АСМ процесу інгібування амілоїдів лізоциму 

рідинною системою son/nC60 за різних співвідношень 

лізоцим:фулерен.  

 

АСМ зображення процесу інгібування амілоїдів лізоциму рідинною 

системою NMP/nC60 представлені на рис. 6.13.  
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Рис. 6.13. Зображення АСМ процесу інгібування амілоїдів лізоциму 

рідинною системою NMP/nC60 за різних співвідношень 

лізоцим:фулерен. 

 

Відповідно до результатів ThT-тестів, ефективне інгібування росту фібрил 

спостерігається починаючи зі співвідношення лізоцим : фулерен як 10:1 та за 

ще більшої частки фулеренів. Слід зауважити, що зразок зі співвідношенням 

20:1 не проявляє ніяких ефектів порівняно з контролем (фібрили лізоциму без 

фулеренів), що опосередковано підтверджує гіпотезу недостатньої початкової 

концентрації фулеренів в рідинній системі son/nC60 для отримання даних 

ефектів.  

Ефективне інгібування росту амілоїдних фібрил рідинною системою 

NMP/nC60 було виявлено також для іншої модельної системи - розчину інсуліну 

(рис. 6.14). Як і в попередніх випадках ефективне інгібування починається при 

співвідношенні інсулін : фулерен як 10 : 1 та покращується при збільшенні 

частки фулерену в зразку. Слід зазначити, що аналогічні результати були 
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отримані для процесів інгібування зростання агрегатів інсуліну та лізоциму під 

дією системи NMP/nC70. 

 

 

Рис. 6.14. Зображення АСМ процесу інгібування амілоїдів інсуліну 

рідинною системою NMP/nC60 за різних співвідношень 

інсулін : фулерен 

 

АСМ зображення руйнування фібрил лізоциму за різної частки фулерену 

при додаванні до початкової системи сформованих фібрил рідинної системи 

NMP/nC60 представлено на рис. 6.15 та добре узгоджується з результатами ThT-

тестів. Аналогічні результати були отримані в експериментах по де 

полімеризації сформованих фібрил інсуліну під дією як NMP/nC60 так і 

NMP/nC70. 

 

Рис. 6.15. Зображення АСМ процесу руйнування амілоїдів лізоциму 

рідинною системою NMP/nC60 за різних співвідношень 

лізоцим : фулерен. 
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Процес руйнування фібрил лізоциму (ФЛ) та інсуліну (ФІ) при додаванні 

рідинних систем С60/NMP та С70/NMP були досліджені методом малокутового 

розсіяння нейтронів. Оскільки даний метод вимагає високих концентрацій 

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

NMP/nC70, а початкові рідинні системи С60/NMP та С70/NMP з більшою 

концентрацією фулеренів, на основі яких потім були отримані водні системи. 

Криві МКРН для системи фібрил лізоциму при додаванні різної частки системи 

С60/NMP з різними співвідношенням представлені на рис. 6.16.  
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Рис. 6.16. Криві малокутового розсіяння нейтронів на рідинній системі 

фібрил лізоциму (□) при додаванні різної частки системи С60/NMP так, 

що відношення фібрили лізоциму:С60 складало 25:1 (■), 10:1 (○), 6:1 

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

апроксимації. На вкладці залежність інтегральної інтенсивності 

розсіяння від частки С60/NMP в системі. 
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Крива початкової системи фібрил лізоциму в області малих значень q має 

ступінь спадання I~q-1, що відповідає розсіянню на циліндричних об’єктах. При 

збільшенні частки фулеренів в зразку спостерігається зміна нахилу кривої 

інтенсивності розсіяння таким чином, що в системі зі співвідношенням фібрил 

лізоциму до фулеренів як 3 : 1 ступінь спадання складає 1,6, що відповідає 

розсіянню на масовому фракталі з розмірністю 1,6. Слід зазначити, що 

інтенсивність розсіяння нейтронів від рідинної системи фулеренів з 

максимальною концентрацією, яка була використана в експерименті, 

знаходиться на рівні фону. Іншими словами, криві розсіяння на рис. 6.16 

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

спадання інтенсивності, яке було спостережено при збільшенні концентрації 

фулеренів, свідчить про зменшення розмірів фібрил. 

Графік залежності інтегральної інтенсивності розсіяння від частки 

С60/NMP в системі показано на вкладці до рис. 6.16 якісно співпадає з даними 

ThT-тестів (рис. 6.8). Додатково криві розсіяння були апроксимовані моделлю 

mass_fractal, що враховує розсіяння на фрактальних об’єктах, з використанням 

програми SasView версії 4.0. З результатів апроксимації була отримана 

фрактальна розмірність для кожного зразку (табл. 6.5). Схожа картина 

спостерігається при руйнуванні фібрил лізоциму в присутності рідинної 

системи С70/NMP (рис. 6.17). Проте, слід зауважити, що ступеневе спадання 

кривої для системи зі співвідношенням фібрили лізициму:С70 як 3:1, складає 

1,8, що свідчить про формування в системі більш об’ємної структури, 

порівняно з використанням С60/NMP.  

Криві малокутового розсіяння нейтронів, що відповідають процесу 

руйнування фібрил інсуліну при додаванні різної частки рідинної системи 

С70/NMP представлені на рис. 6.18.  

В першу чергу слід звернути увагу, що крива зразку зі співвідношенням 

фібрили інсуліну:С70 як 25:1 характеризується підйомом інтенсивності в області 

малих значень q-діапазону таким чином, що ступінь спадання набуває значення 

1,9. Цей ефект, скоріш за все, пов’язаний з налипанням як фулеренів так і 
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окремих фібрил один на одне, що приводить до тимчасового збільшення 

агрегатів та фрактальної розмірності. Далі, як і в попередніх випадках при 

збільшені концентрації фулеренів спостерігається спадання інтенсивності 

кривих розсіяння та зміна ступеню спадання кривих, що відповідає зменшенню 

розмірів агрегатів. 
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Рис. 6.17. Криві малокутового розсіяння нейтронів на рідинній системі 

фібрил лізоциму (□) при додаванні різної частки системи С70/NMP так, 

що співвідношення фібрили лізоциму:С70 було 25:1 (■), 10:1 (○), 6:1 

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

апроксимації. На вкладці залежність інтегральної інтенсивності від 

частки С70/NMP в системі. 

 

Криві були також апроксимовані моделлю mass_fractal, що враховує 

розсіяння на фрактальних об’єктах, з використанням програми SasView версії 

4.0. Фрактальна розмірність, отримана з апроксимації представлені в табл. 6.5.  
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Рис. 6.18. Криві малокутового розсіяння нейтронів на рідинній системі 

фібрил інсуліну (□) при додаванні різної частки системи С70/NMP так, 

що відношення фібрил інсуліну:С60 було 25:1 (■), 10:1 (●), 6:1 (▲), 3:1 

(◊). Суцільні лінії – модельні криві, отримані в результаті апроксимації. 

Вкладка: залежність інтегральної інтенсивності від частки С70/NMP в 

системі. 

 

Табл. 6.5. Фрактальна розмірність агрегатів для різних систем фібрил при 

додаванні фулеренів С60 та С70. 

 Лізоцим Інсулін 

Амілоїд:Фулерен С60/NMP С70/NMP С60/NMP С70/NMP 

25:1 1 1 1,1 1,9 

10:1 1,3 1,1 1,8 2 

6:1 1,6 1,8 1,8 2,1 

3:1 1,6 1,8 2,1 2,1 
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Слід зазначити, що фрактальна розмірність агрегатів в системі з 

найбільшою концентрацію фулеренів складає 2,1 на відміну від системи 

лізоциму, де фрактальна розмірність відповідала значенню 1,8. 

Криві МКРН від рідинної системи інсуліну з сформованими фібрилами 

при додаванні рідинної системи С60/NMP представлено на рис. 6.19. В цьому 

випадку також спостерігається незначне зростання інтегральної інтенсивності 

розсіяння (вкладка до рис. 6.19) при додаванні фулеренів, яка при збільшені 

концентрації С60, починає спадати.  
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Рис. 6.19. Криві малокутового розсіяння нейтронів від рідинної 

системи інсуліну (□) при додаванні різної частки системи С60/NMP 

так, що співвідношення фібрили інсуліну:С60 складало 25:1 (■), 10:1 

(●), 6:1 (▲), 3:1 (◊). Суцільні лінії – модельні криві, отримані в 

результаті апроксимації. Вкладка: залежність інтегральної 

інтенсивності від частки С60/NMP в системі. 

 

На відміну від рідинної системи лізоциму, при додаванні фулеренів до 

фібрил інсуліну спочатку спостерігається налипання фулеренів та фібрил між 

собою, що супроводжується збільшенням інтенсивності розсіяння. Збільшення 
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частки фулеренів відносно амілоїдів в зразках в усіх випадках приводить до 

спадання інтенсивності розсіяння, що свідчить про руйнування агрегатів в 

системі. 

Також слід зазначити, що фібрили інсуліну при додаванні фулеренів 

формують більш розгалужені фрактальні структури (табл. 6.5).  

Таким чином, фулерени С60 та С70 можна розглядати як перспективні 

антиамілоїдні агенти, застосування яких може бути ефективним як для 

боротьби з сформованими фібрилами так і для попередження їх формування. 

Результати цих експериментів дають підставу для подальшого проведення 

біологічних тестів in vivo для оцінки ефективності використання фулеренів для 

боротьби з нейродегенеративними захворюваннями.  

 

Висновки 

 

Таким чином, були детально структурно охарактеризовані водні рідинні 

системи son/nC60 і son/nC70 та NMP/nC60 і NMP/nC70 при переводі їх фізіологічне 

середовище. Методом малокутового розсіяння нейтронів і динамічного 

розсіяння світла показано, що водні рідинні системи NMP/nC60 і NMP/nC70 

містять значно менші за розміром агрегати, ніж системи son/nC60 і son/nC70. 

Результати досліджень електрокінетичного потенціалу на поверхні агрегатів в 

досліджуваних системах виявили кращу стабілізацію розчинів, отриманих за 

методикою заміни розчинника з використанням ультразвуку. Таким чином, 

системи son/nC60 і son/nC70 характеризуються кращою стабільністю порівняно з 

системами NMP/nC60 і NMP/nC70 і зазнають менші структурні зміни при 

переводі їх у фізіологічний розчин. Незважаючи на це, розміри агрегатів 

фулеренів рідинних системах NMP/nC60 і NMP/nC70 в фізіологічному розчині 

залишаються меншими ніж для систем son/nC60 і son/nC70. 

Незважаючи на значну відмінність розмірів агрегатів в зазначених 

системах (більш ніж в два рази) результати експериментів по токсичності 
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показали низьку токсичність для усіх досліджених систем, що вказує на 

відсутність кореляції між розмірами агрегатів і токсичністю в дослідженому 

діапазоні концентрацій. 

Дослідження впливу водних рідинних систем NMP/nC60 і NMP/nC70 на 

фібрили протеїнів лізоциму та інсуліну виявили ефективне руйнування та 

інгібування росту фібрил при співвідношенні протеїн: фулерен 10:1 та при 

подальшому збільшенні концентрації фулеренів в системі. Водних рідинні 

системи son/nC60 і son/nC70 не виявили впливу на фібрили із-за низької 

концентрації фулеренів, що обумовлено методикою виготовлення таких 

рідинних систем.  
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РОЗДІЛ 7 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСІВ ФУЛЕРЕНІВ З 

ПРОТИПУХЛИННИМИ ПРЕПАРАТАМИ  

 

 

7.1. Структура рідинних систем фулеренів С60, доксорубіцину та їх 

комплексу у фізіологічному розчині як перспективних протипухлинних 

агентів. 

 

Великим внеском у розвиток сучасної біотехнології є цілеспрямоване 

використання біосумісних малотоксичних наноматеріалів для лікування різних 

захворювань, включаючи рак. Зокрема, першорядне значення мають такі 

елементи медичного лікування як раннє виявлення, визначення локалізації 

злоякісних пухлин, цілеспрямоване додання ліків до пухлини, розробка методів 

селективної терапії тощо. В межах групи відомих протипухлинних агентів, 

фулерен С60 привертає особливу увагу [260, 261] за рахунок відносної простоти 

синтезу, високої стабільності, широкого діапазону доступних можливостей 

хімічної модифікації, що призводить до оптимальної реактивності біологічних 

рідин всередині клітини, а також завдяки високій здатності до відновлення ‒ 

молекула С60 може прийняти до шести електронів. Проте біодоступність 

фулеренів С60 обмежена їх гідрофобністю, що призводить до поганої 

розчинності в полярних розчинниках [158]. Останнім часом у доповідях різних 

авторів (див. огляди [19,158]), які зробили прорив у використанні водних 

рідинних систем фулеренів у біомедичних цілях, було звернено увагу на 

стабільність і відтворюваність водних рідинних систем фулеренів С60 (son/nС60). 

Теоретичні обчислення, а також дані мікроскопії та спектроскопії [262,263] 

показали, що системи son/nС60 містять сфероподібні гідратовані агрегати 

діаметром до 80 нм. Як було зазначено в другому розділі поверхневе 
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гідроксилювання наночастинок фулеренів С60 вважається головною причиною 

стабілізації фулеренів у водному середовищі за даними спектроскопії FTIR. 

Антрацикліновий антибіотик доксорубіцин (Dox) ‒ один з найбільш 

широко використовуваних препаратів в Україні в хіміотерапії раку. Однак 

найбільш суттєвим недоліком практичного використання цього антибіотика є 

його висока кардіотоксичність та відносно низька селективність біологічної дії, 

що значно знижує його загальний медичний ефект [264]. Нещодавно проведене 

квантово-механічне моделювання [265] показало, що молекули Dox можуть 

зв'язуватися з молекулою С60, утворюючи стійкий комплекс, діаметр якого 

становить приблизно 1,38 нм, що дозволяє стверджувати про можливий вплив 

комплексоутворення на біологічну функцію антибіотика. Дійсно, було показано 

збільшення протипухлинного ефекту в експерименті in vivo на декількох груп 

мишей, яким була привита карцинома легенів Льюїса [266]. За результатами 

експерименту була проведена оцінка зміни розміру пухлини з 10-го по 21-й 

день експерименту. Кінетика росту пухлини показана на рис. 7.1.  

Використання ліків зменшує розмір пухлини у всіх досліджених групах 

порівняно з контролем. У той же час об’єм пухлини для групи 2 (ін'єкція C60) та 

групи 3 (окреме введення: ін’єкція C60+ ін’єкція Dox (I)) дещо відрізняються. 

Для групи 4 (одна одночасне введення суміші C60+Dox (II)) різниця у значенні 

цього параметра в порівнянні з контролем значна. Таким чином, до 21-го дня 

експерименту об'єм пухлини зменшився в порівнянні з контролем на 1,3, 1,4 та 

1,5 рази для групи 1 (ін'єкція доксорубіцину), групи 2 (ін'єкція C60) та групи 3 

(ін'єкція C60 + ін'єкція Dox (I)), відповідно. І в 2,6 рази для групи 4 (ін'єкція C60 

+ Dox (II)). Таким чином, може бути запропоновано, що одночасне введення 

фулерену C60 з доксорубіцином в протипухлинній терапії дозволило значно 

посилити протипухлинний ефект препарату.  

Потенційна можливість застосування одночасного введення препаратів в 

протипухлинній терапії також підтверджується розрахунковими значеннями 

інгібування росту пухлини, представленими в таблиці 7.1. 
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Рис. 7.1. Криві інгібування пухлини при лікуванні карциноми 

легенів Льюїса доксорубіцином, фулереном C60, C60 + Dox (I) та 

суміш C60 + Dox (II). Відмінності є статистично значимими 

стосовно контролю (t-тест, p <0.05) [266]. 

 

Як бачимо, терапевтичний ефект досягає 39,1% для групи 1, 49,2% для 

групи 2 та 53,5% для групи 3 до 10-го дня експерименту; інгібування росту 

пухлини досягає максимального значення 61,5% для групи 4 (ін'єкція C60 + Dox 

(II)) до 17-го дня експерименту, а після цього зменшується. 

Таким чином, в дослідженнях і in vitro [267] було показано, що 

іммобілізація Dox на фулерені С60 зменшує побічні токсичні ефекти цього 

препарату відносно нормальних клітин і збільшує його накопичення в цільових 

пухлинних клітинах. Пропонований біологічний ефект комплексоутворення 

C60 + Dox дуже схожий на добре відомий ефект комплексоутворення Dox-

xanthine, що призводить до зміни цитотоксичних та/або мутагенних наслідків 

дії антибіотиків in vitro [268]. Таким чином, випливає, що комплексоутворення 

фулеренів C60 з антибіотиками може бути ключовим кроком у процесі їх 

синергітичної взаємодії в біологічних середовищах. Зв’язок між 

комплексоутворенням фулерен ‒ антибіотик та збільшенням протипухлинного 
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ефекту препарату, що був спостережений, створюють нову перспективу в 

комбінаційній протипухлинній терапії. 

 

Таблиця 7.1. Розрахункові значення інгібування росту пухлини (%) для 

всіх експериментальних груп [268]. 

 

Експериментальна група/ дні 10 13 15 17 21 

Група 1 (ін’єкція Dox) 39.1 15.3 28.1 26.5 23.1 

Група 2 (ін’єкція C60) 49.2 37.9 41.2 39.4 29.6 

Група 3 (ін’єкція C60 + ін’єкція Dox ) 53.5 45.0 41.2 43.2 32.6 

Група 4 (ін’єкція C60 + Dox) 52.7 49.2 56.8 61.5 60.8 

 

Подальше використання фулеренів С60 у медичних нанотехнологіях, 

зокрема, оцінки протипухлинної активності in vivo в комбінації з Dox, вимагає 

достовірних даних про структурний стан фулеренів С60, Dox та їх комплексів в 

фізіологічному розчині, як звичайного середовища, придатного для прямого 

введення цього препарату in vivo. Така інформація також необхідна для 

розуміння механізму біологічної дії цих препаратів, а саме мембранотропній, 

імуномодулюючій, радіопротекторній тощо. 

Виходячи з цього були проведені експерименти по дослідженню 

структурної самоорганізації фулеренів С60, доксорубіцину та їх комплексів у 

фізіологічному розчині (0,9% NaCl), як ефективного терапевтичного засобу 

проти раку. 

Водна рідинна система фулеренів у концентрації 0,15 мг/мл була одержана 

за методом заміни розчинника. Однорідність середовища, що містить розчинені 

у фізіологічному розчині фулерени С60, досягалась шляхом змішування водної 

рідинної системи фулеренів та фізіологічного розчину в рівних об'ємах (1:1) з 

подальшою обробкою цього розчину в ультразвуковій ванні (BK-9050, 

Німеччина, потужність 50 Вт, частота 40 кГц , час змішування 3 год.). У всіх 
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експериментах розчин Dox ("Doxorubicin-TEVA", Pharmachemie, ліофілізований 

порошок, 10 мг) отримували шляхом розчинення порошку у фізіологічному 

розчині в такій спосіб, аби початкова концентрація складала 0,15 мг/мл. 

Іммобілізація Dox на фулерені С60 проводилась наступним чином. 

Початкові рідинні системи son/nС60 та Dox розчинялися у фізіологічному 

розчині та далі змішувались у співвідношенні 1:2, що вважалося найбільш 

оптимальним для створення взаємодії агрегатів C60 з Dox на основі 

попереднього аналізу [265]. Одержану рідинну систему піддавали впливу 

ультразвуку протягом 30 хв., додатково перемішуючи протягом 12 годин у 

магнітній мішалці при кімнатній температурі. 

Розподіл частинок у фізіологічному розчині оцінювався методами 

динамічного розсіяння світла (ДРС) та методом малокутового розсіяння 

рентгенівських променів (МУРР). Виміри динамічного розсіяння світла були 

проведені на інструменті Zetasizer Nano-ZS90, Malvern, Worcestershire, UK, 

обладнаним лазером He-Ne (максимум 5 мВт), що працює на довжині хвилі 

633 нм. Експерименти з малокутового рентгенівського розсіяння проводилися 

на приладі Rigaku Х-ray. Була використана довжина хвилі рентгенівського 

випромінювання λ = 1,54 Å, внаслідок чого передача імпульсу Q була в 

інтервалі 0,007-1 Å-1, де Q=(4π/λ)sin(θ/2), а θ ‒ кут розсіяння. Зразки були 

розміщені в капілярах з діаметром 1,5 мм та товщиною стінки 0,01 мм (W. 

Muller, Berlin, Germany). 

Попередньо було проведено дослідження можливості комплексоутворення 

Dox та С60 у фізіологічному розчині за допомогою УФ-Вид спектроскопії. 

Спектри поглинання початкової рідинної системи доксорубіцину та фулеренів 

С60 з доксорубіцином вимірювали в діапазоні довжин хвиль λ = 200-700 нм при 

кімнатній температурі. Гіпохромний ефект, який спостерігається внаслідок 

такого змішування (рис. 7.2) вказує на утворення стабільного комплексу між 

фулеренами та доксорубіцином, подібним до того, як спостерігалось раніше у 

водному середовищі [265]. Цей результат дозволив провести подальше 
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детальне дослідження рідинної системи C60 + Dox, використовуючи методи 

мікроскопії та розсіяння світла.  

Для вимірів методом атомно-силової мікроскопії (АСМ) процес 

випаровування води з краплі фізіологічного розчину, що містить фулерени С60 

без Dox, контролювали за допомогою оптичної мікроскопії. На поверхні слюди 

спостерігалося формування кристалів солі, що поширювались на підкладці, яка 

була вкрита рідинною системою.  
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Рис. 7.2. Спектри поглинання рідинної системи з фулеренами С60 

(штрих-пунктирна крива), доксорубіцину (суцільна крива), та їх 

суміші у фізіологічному розчині (пунктирна крива). 

 

Дослідження АСМ проводилися на гладких ділянках поверхні, що не 

містили кристали солі. На цих ділянках спостерігались островки з характерним 

розміром ~ 1 мкм (рис. 7.3). 

Висота усіх островків однакова і становить 0,8 ± 0,2 нм, що добре 

узгоджується з діаметром одного фулерену С60. Це означає, що молекули С60 

були згруповані на поверхні слюди у щільно упаковані моношарові агрегати. 
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Окрім островків фулеренів С60, також були виявлені нанооб'єкти, що мають 

висоту ~ 10 нм та довжини до ~ 1 мкм, які можуть бути віднесені до кристалів 

NaCl, утворених після випаровування розчину. Зазначимо, що в попередніх 

дослідженнях АСМ структури водної рідинної системи фулеренів [19, 269] 

утворення моношарових островів не спостерігалося. Отже, можна зробити 

висновок, що утворення щільно упакованих фулеренових островків С60 

відбувається внаслідок присутності іонів Na і Cl у досліджуваній рідинній 

системі. 

 

 

Рис. 7.3. Зображення АСМ моношарових скупчень фулеренів С60 

(коричневі острови) та кристалів NaCl (білі наноструктури), які 

утворюються на поверхні слюди з рідинної системи фулеренів С60 з 

концентрацією 0,15 мг/мл в фізіологічному розчині (0,9% NaCl) з 

об'ємним співвідношенням 1:1. 

 

В даний час в літературі представлена низка робіт з вивчення агрегації 

фулеренів С60 в електролітах. Зокрема, в [89] повідомлялося про зміщення 

максимального поглинання фулерену С60 в бік червоного діапазону спектру 

оптичного поглинання (батохромний зсув) при додаванні хлориду натрію. Цей 

процес супроводжувався утворенням жовтого осаду, що є фактично 

коагуляцією молекул С60. Разом з тим відомо, що агрегати фулеренів С60 мають 
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негативний заряд на поверхні у водному середовищі (типові значення ζ-

потенціалу -20 -50 мВ) [158, 270]. Таким чином, електростатичне 

відштовхування між молекулами С60 вважається однією з причин, яка зумовлює 

стабілізацію дисперсної системи в цілому. Саме тому слабоконцентровані 

розчини електролітів (<0,001 М) приводять до дестабілізації фулеренів С60 у 

воді [89]. Таким чином, спостереження скупчення молекул С60 в острівці в 

присутності іонів є наслідком зменшення електростатичного відштовхування 

через ефект екранування, що також підтверджується збільшенням негативного 

значення ζ-потенціалу при зменшенні іонної сили son/nС60 [271]. У результаті 

притягання в наслідок дії не електростатичних сил (Ван-дер-Ваальса та 

гідрофобні сили) покращують умови для утворення густих моношарових 

острівців молекул С60 під час процесу випаровування розчинника. 

Отримані результати дозволяють припустити, що молекули С60 впливають 

на зростання кристалів солі. Зокрема, в деяких областях поверхні 

спостерігаються кристали NaCl, які схожі на "трикутні" зірки (рис. 7.3). Висота 

таких кристалів складає ~ (8 ‒ 30) нм, а довжина ланцюга досягає 1 мкм. Таке 

спостереження вказує на зміну вільної енергії кристалів NaCl в системі під 

впливом близько розташованих молекул С60. Це підтверджується тим, що 

нанокристали NaCl або приєднуються до фулеренових островків або вже 

повністю оточені молекулами С60. Можна припустити, що негативно заряджені 

молекули С60 або їх агрегати в рідинній системі зв'язані або оточені іонами Na+. 

Повторне об'єднання Na+ і Cl- при випаровуванні води супроводжується 

звільненням фулеренів С60, які надалі можуть утворювати острови, 

безпосередньо біля кристалів солі. 

При випаровуванні води з рідинної системи Dox та з рідинної системи Dox 

з вмістом NaCl, що містять фулерени С60, спостерігався неоднорідний розподіл 

осадженого матеріалу на поверхні слюди, аналогічно випадку при дослідженні 

фізіологічного розчину, що містить молекули С60. При цьому кристали NaCl 

локалізуються в "сольових" точках, що спостерігались за допомогою оптичного 

мікроскопу. Площа плями займає ~ 50% всієї поверхні, яка раніше була покрита 
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розчином. Встановлено, що основна доля NaCl та досліджуваних сполук, а саме 

доксорубіцину і фулеренів C60, локалізується в "сольових" точках. 

В діапазоні високих концентрацій молекул Докорубіцину утворюються 

впорядковані довголанцюгові розгалужені наноструктури з висотою (6 ‒ 20) нм 

(рис. 7.4). Поблизу Dox можна помітити нанокристали солі, утворені з 

фізіологічного розчину, які на рис. 7.4 зображенні білими точками. Висота цих 

нанокристалів ~ 35 нм. 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Зображення атомно-силового мікроскопу шару 

доксорубіцину з концентрацією 0,15 мг/мл, що містить кристали 

NaCl на поверхні слюди. 

 

Дослідження шару фулеренів С60 з сумішшю Dox показали, що в діапазоні 

високої концентрації його структура подібна до структури шару Dox (див. рис. 

7.4 і 7.5). Це дозволяє зробити висновок, що основний вплив на процес 
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формування системи, що містить фулерен та DOX, зумовлений молекулами 

доксорубіцину та іонами солі, які завжди присутні у всіх досліджених рідинних 

системах. 

У ділянці зовні "соляної" плями структура шару, отриманої з рідинної 

системи фулеренів С60 – доксорубіин має вигляд подібний до острову (рис. 7.6). 

Це якісно відрізняється від структури шару Dox (рис. 7.3), а також відрізняється 

від структури фулеренів С60 (рис. 7.2), що окремо осіли з фізіологічного 

розчину.  

 

 

Рис. 7.5. Зображення атомно-силового мікроскопу шару системи 

C60, що містить фулерен та доксорубіцин (об'ємне 

співвідношення яких 1: 2) та кристали NaCl на поверхні слюди. 

 

Висота спостережених островків більше за 1 нм, що свідчить про наявність 

в їх структурі молекулярних комплексів фулерену С60 з Dox. Це добре 

узгоджується з попередніми дослідженнями [265, 267]. 
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Після того, як формування молекулярних комплексів було візуалізовано 

методом атомно-силової мікроскопії за умови випаровування розчинника, 

подальше пряме підтвердження утворення комплексу безпосередньо у 

фізіологічному розчині можна отримати за допомогою методів розсіяння світла. 

Розподіл частинок в досліджених системах за їх середнім гідродинамічним 

розміром, було отримано з експерименту по динамічному розсіянню світла 

(див. рис. 7.7).  

 

 

 

Рис. 7.6. Зображення атомно-силового мікроскопу системи C60, що 

містить фулерени та Dox, з об'ємним співвідношенням 1: 2, на 

поверхні слюди. Фігура праворуч є поперечним перерізом Z, на рівні 

пунктирної лінії на малюнку ліворуч. 

 

Основна частина частинок мала середні діаметри в діапазоні 132 нм та 

33 нм для рідинної системи фулерену С60 + Dox та для системи фулерену С60 

без Dox у фізіологічному розчині, відповідно. Зазначимо, що в попередніх 

дослідженнях структури водної рідинної системи С60 в розчині без NaCl 

методом динамічного розсіяння світла були зареєстровані частинки діаметром 

~100 нм [19].  

Додавання Dox до водної рідинної системи С60 збільшує середній розмір 

агрегатів (~ 132 нм). Цей результат підтверджує гіпотезу [265], згідно якої 
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молекула Dox може індукувати додаткову агрегацію фулеренів C60 у рідинній 

системі. При цьому агрегати фулеренів C60 включно з молекулою антибіотика 

виступають у ролі наноконтейнерів, які захищають в такій спосіб молекулу 

антибіотика від зв'язування її з білками плазми та з клітинами антитіл в 

біологічній рідинній системі, і доставляють доксорубіцин до клітин-мішеней. 

Такий механізм може пояснити біологічний синергетизм, що спостерігається in 

vivo та in vitro (див. рис. 7.1), коли молекули Dox та С60 вводяться одночасно. 

 

 

Рис. 7.7. Розподіл і частинок за їх розмірами за даними 

динамічного розсіяння світла: (1) − фулерени С60 у 

фізіологічному розчині при об'ємних співвідношеннях 1:1; (2) − 

C60 з доксорубіцином у фізіологічному розчині, пропорція за 

об'ємом 1: 2. 

 

Описані вище результати AСM та ДРС були підтверджені за допомогою 

малокутового рентгенівського розсіяння. Дані МУРР (рис. 7.8) вказують на 

наявність частинок з характерним розміром меншим за 100 нм у вивчених 

системах. Ступінь спадання кривої інтенсивності рентгенівського розсіяння з 

показником -4, говорить по наявність в системі частинок сферичної форми. З 
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малокутових кривих можна оцінити радіус гірації частинок фулеренів С60 з 

доксорубіцином в фізіологічному розчині та без доксорубіцину. У випадку 

С60+доксорубіцин він складав Rg ≈ 14 нм, та 13 нм для рідинної системи С60 без 

доксорубіцину. Таким чином, значення середнього діаметру сферичних 

наночастинок становить 33 та 36 нм для рідинної системи С60 з та без 

доксорубіцину, відповідно. 
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Рис. 7.8. Криві малокутового рентгенівського розсіяння рідинних 

систем С60 у фізіологічному розчині з об'ємним співвідношенням 

1:1 (○) та фулеренів С60 з доксорубіцином у фізіологічному 

розчині з об'ємним співвідношенням 1:2 (■). Суцільною лінією 

позначене ступеневе спадання кривої розсіяння, пунктирними – 

апроксимація Гіньє. 

 

Крім того, вказані системи були досліджені за допомогою методу 

малокутового розсіяння нейтронів (рис. 7.9), результати якого повністю 

узгоджуються з результатами МУРР. Малокутові криві були апроксимовані 

методом непрямого Фур'є-перетворення, в результаті якого було отримано 

розподіл по парним відстаням (рис. 7.10). Отримані значення радіусу гірації для 
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рідинної системи С60, в порівнянні з попередніми результатами, має завищене 

значення Rg = 21,5 нм, що може бути пов’язано з гіршим співвідношенням 

сигнал-фон в нейтронному експерименті у порівнянні з рентгенівськими 

даними. Як видно з рис. 7.10 функція розподілу за парними відстанями p (r) для 

рідинної системи С60+DOX має похиле плече (другий максимум). Цей результат 

вказує на несиметричність об’єктів розсіяння в рідинній системі, а саме 

доксорубіцину, приєднаного до агрегату С60. Цей результат узгоджується з 

попереднім спектроскопічним дослідженням C60+доксорубіцин в водній 

рідинній системі та є підтвердженням факту комплексоутворення С60- 

доксорубіцин. 

 

0,02 0,04 0,06

0,01

0,1

1

 C
60

+DOX

 DOX

 C
60

Ін
т
ен

си
в

н
іс

т
ь

, 
см

-1

q, нм 
-1

 

Рис. 7.9. Криві малокутового розсіяння нейтронів (точки) на 

рідинній системі С60 у фізіологічному розчині з об'ємним 

співвідношенням 1:1 (◊), фулерену С60 з доксорубіцином у 

фізіологічному розчині з об'ємним співвідношенням 1:2 (■) та 

доксорубіцин у фізіологічному розчині (▲). Суцільною лінією 

позначені модельні криві, отримані методом непрямого Фур'є-

перетворення. 
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Рис. 7.10. Функція розподілу за парними відстанями p (r), що 

отримана за результатами непрямого Фур'є-перетворення для 

рідинної системи С60 у фізіологічному розчині з об'ємним 

співвідношенням 1:1 (пунктирна лінія), фулеренів С60 з 

доксорубіцином у фізіологічному розчині з об'ємним 

співвідношенням 1:2 (суцільна лінія) та доксорубіцин у 

фізіологічному розчині (штрих-пунктирна лінія). 

 

За результатами малокутового розсіяння нейтронів можна зробити 

висновок, що додавання доксорубіцину в водну рідинну систему C60 збільшує 

агрегати фулеренів С60. Раніше цей ефект був побічно отриманий за допомогою 

спектроскопічних вимірів і називався "агрегацією фулеренів C60, викликаною 

лігандом". Іншими словами, спостерігається поглинання позитивно заряджених 

молекул доксорубіцину негативно зарядженими агрегатами фулеренів C60, що 

викликає зростання агрегатів внаслідок ослаблення електростатичного 

відштовхування між молекулами C60 [272]. 

Включення молекул доксорубіцину в агрегати фулеренів С60 узгоджується 

з гіпотезою про те, що такі агрегати виступають у ролі нано-контейнерів, які 
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доставляють доксорубіцин до клітин-мішеней та захищають його від 

реактивного середовища [265].  

Встановлено, що молекули С60 в фізіологічному розчині утворюють щільні 

агрегати, які відрізнялися за будовою від структури шарів фулеренів С60, 

осаджених з водного середовища. Причиною цієї різниці є екранування 

негативного заряду фулеренів С60 іонами солі. Було також встановлено, що в 

межах "соляних" плям структура шару системи, що містить С60-DOX, подібна 

до структури шару Dox, який складається з упорядкованих довго-ланцюгових 

розгалужених нанооб'єктів з включеннями нанокристалів солі. Проте за межами 

"соляних" плям структура системи, яка містить С60-DOX, якісно відрізняється 

від структури шарів Dox та структури фулеренів С60, що був осаджений з 

фізіологічного розчину. Ці результати вказують на складну взаємодію між 

фулеренами С60 та молекулами доксорубіцину, що виникає, коли ці сполуки 

присутні разом у фізіологічному розчині. 

Дані малокутового рентгенівського та нейтронного розсіяння вказують на 

існування неоднорідностей з характерним розміром до 100 нм. Поряд з цим 

основна частка наночастинок має розмір ~ 36 нм, що добре узгоджується з 

даними динамічного розсіяння світла на фулеренах С60 у фізіологічному 

розчині. Найважливішою особливістю цих даних є збільшення середнього 

розміру агрегатів фулеренів C60 при додаванні доксорубіцину, що передбачає, 

що агрегати для молекули антибіотику є наноконтейнерами, які захищають 

молекулу антибіотика від зв'язування з білками плазми та антитілами у 

біологічній рідині. Такий механізм може виступати як основна гіпотеза в будь-

яких оцінках біологічного синергізму in vivo та in vitro при введенні разом 

молекул Dox та С60. 

Нарешті, беручи до уваги добре визнаний факт, що немодифіковані 

фулерени С60 мають виражену тенденцію до агрегації в водному середовищі, 

виникає питання, яка саме форма наночастинки викликає біологічний ефект, чи 

це окремі молекули, чи або їх агрегати? Згідно отриманих результатів, можна 

зробити висновок, що іони солі в фізіологічному розчині не сприяють 
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утворенню настільки великих агрегатів чи агрегатів фулеренів С60, які можуть 

вплинути на його цитотоксичність [273], мембранотропну дію [274] та 

протипухлинну активність, при введенні фулеренів С60 in vivo окремо або у 

комплексі з доксорубіцином у фізіологічному розчині (0,9 % NaCl). 

Варто звернути увагу на те, що загальна логіка дослідження взаємодії 

C60+доксорубіцин, використана в описаних дослідженнях, може бути 

перенесена на інші ароматичні препарати, що мають аналогічну просторову 

структуру, подібну до доксорубіцину, такі як, наприклад, мітоксантрон, 

актиномізин D, топотекан. Фактично, даний підхід забезпечує "алгоритм" для 

пошуку нових біологічних ефектів класичних препаратів, що будуть 

обумовлені взаємодією з фулеренами С60. Дослідження формування комплексів 

фулеренів з низкою таких препаратів буде розглянуто в наступних підпунктах.  

 

7.2. Структурна самоорганізація фулеренів С60 та цисплатину в 

фізіологічному розчині. 

 

Як було зазначено вище, метод приготування водної рідинної системи 

фулерену С60, що базується на передачі молекул С60 з толуолу в воду при 

ультразвуковому режимі [19,272], характеризується відносно простою і 

дешевою процедурою синтезу та дає стабільну водну рідинну систему, яка має 

протипухлинні властивості, що робить можливим її використання в 

протипухлинній хіміотерапії [275]. 

Водорозчинна неорганічна похідна бівалентної платини, тобто цисплатин 

(Cis) (Cis-[Pt(II)(NH3)2Cl2]) [276], в даний час є одною з найбільш широко 

використовуваних хіміотерапевтичних препаратів для лікування раку. У 

пухлинних клітинах Cis індукує селективне інгібування синтезу ДНК і, як 

наслідок, проліферації та розмноження клітин. Головним недоліком введення 

Cis є нефро-, гепато- та кардіотоксичність та порушення центральної нервової 

системи.  
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Отже, пошук методів, що приводять до зниження негативних побічних 

ефектів введення Cis in vivo, дозволяють цілеспрямовану доставку препарату до 

патологічних тканин або захист препарату від деградації біологічної рідини є 

важливою проблемою сучасної медичної біотехнології [277]. 

Сучасна фармакологія намагається відповісти на ці питання, пропонуючи 

нові ідеї, що базуються, серед іншого, на використанні конкретних 

нанорозмірних носіїв цільової доставки ліків. Основною метою нових 

протиракових препаратів на основі платини є збільшення біологічної 

активності лікарських засобів в організмі та біосумісність. Як рішення було 

запропоновано інкапсуляцію протиракових препаратів на основі платини у 

полімерній матриці або їх сполучення з полімерним носієм [278]. Виявлений 

ефект посилення протипухлинної дії суміші доксорубіцину з С60 порівняно з 

дією DOX або C60, як in vitro, так і in vivo, який пояснювався формування 

комплексів доксорубіцину з фулереном С60, може бути спроектований на суміш 

C60+Cis. Так, можна передбачити наявність взаємодії між молекулами 

фулеренів C60 та Cis у водній рідинній системі, і отже біологічну синергію Cis і 

C60 при одночасному їх введенні in vitro та / або in vivo. У зв’язку з цим, 

виникла необхідність вивчення можливого ефекту комплексоутворення між 

фулеренами C60 та Cis у фізіологічному розчині (0,9% NaCl). Для дослідження 

були використані методи малокутового розсіяння нейтронів (МУРН), атомно-

силова мікроскопія (AСM), скануюча електронна мікроскопія (СEM) та методи 

молекулярного моделювання. 

Водну рідинну систему С60 додатково розчиняли у фізіологічному розчині 

(0,9% NaCl). Розчинення досягалось шляхом змішування водної рідинної 

системи С60 з фізіологічним розчином у рівних об'ємах 1:1 під час 

ультразвукової обробки (BK-9050, Німеччина, Потужністю 50 Вт, 40 кГц) 

впродовж 3 годин. 

У всіх експериментах був використаний Cis-концентрат (‘Сisplatin-TEVA’, 

Pharmachemie B.V., Нідерланди) з початковою концентрацією 0,5 мг/мл. Цей 
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концентрат розводили фізіологічним розчином до концентрації 0,3 та 

0,15 мг/мл. 

Іммобілізація Cis на фулеренах С60 проводили наступним шляхом: вихідні 

водні системи С60 з концентрацією 0,3 мг/мл та Cis в фізіологічному розчині з 

концентрацією 0,3 мг/мл змішували у співвідношенні об'ємів 1:1. Одержану 

систему (С60 + Cis +PS) піддавали ультразвуковій обробці протягом 30 хв., а 

потім перемішували протягом 12 годин за допомогою магнітної мішалки при 

кімнатній температурі 

Експерименти з малокутового розсіяння нейтронів (МУРН) проводили на 

малокутовому дифрактометрі YuMO на імпульсному реакторі ІБР-2 (ОІЯД, 

Дубна) в режимі часу-прольоту. Діапазон довжин хвиль становив 0,05-0,8 нм. 

Виміряні криві розсіяння були нормовані на розсіяння від буферних 

розчинників. Ванадій був використаний для абсолютної калібровки 

інтенсивності під час вимірювань. Обробка первинних даних виконувалася за 

допомогою програми SAS в режимі згладжування [130]. 

Експериментальні криві МУРН для рідинних систем C60 з фізіологічним 

розчином та C60 + Cis з фізіологічним розчином представлені на рис. 7.11а. Дані 

МУРН були апроксимовані за допомогою непрямого перетворення Фур'є 

відповідно до [279], в результаті чого була отримана функція розподілу за 

парними відстанями для досліджених систем (рис. 7.11б). Для рідинної системи 

C60 з фізіологічним розчином було отримано значення радіусу гірації агрегатів 

фулеренів C60, яка дорівнює ~ 11,8 нм. Це значення трохи нижче, ніж 

аналогічне для рідинної системи С60 в водному середовищі без додавання солі, 

Rg = 15,7 нм [19], що є наслідком наявності іонів солі в рідинній системі. Про 

що свідчить також зменшення середнього гідродинамічного радіусу агрегатів 

фулеренів C60 в фізіологічному розчині, отриманого методом динамічного 

розсіянням світла [21]. 

Але найважливішою особливістю функцій розподілу за парними 

відстанями на рис. 7.11б є наявність єдиного максимуму на кривій С60 в 
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фізіологічному розчині, тоді як крива C60 + Cis з фізіологічним розчином 

містить два максимуми. 
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Рис. 7.11. Криві малокутового розсіяння нейтронів для водних 

рідинних систем C60 та C60 + Cis в фізіологічному розчині (a); 

функція розподілу за парними відстанями, яка отримана за 

результатами непрямого перетворення Фур'є для рідинної 

системи C60 (суцільна крива) та C60 + Cis (пунктирна крива) (б). 
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Відповідно до [280] цей результат можна інтерпретувати як наслідок 

складного утворення комплексу С60 і Cis. 

Таким чином, результати вимірювань МУРН дали перші докази існування 

комплексоутворення між молекулами C60 і Cis в фізіологічному розчині. 

Крім того, структурний стан фулеренів С60 та Cis в фізіологічному розчині, 

а також фулеренів C60 з Цисплатином у фізіологічному розчині, контролювали 

за допомогою атомно-силової мікроскопії (AСM). Вимірювання були проведені 

після осадження крапель фізіологічного розчину, що містили досліджувані 

лікарські речовини, на поверхню слюди та повного випарування розчинника. У 

дослідженнях AСM використовували субстрат слюди (V-1 клас, SPI Supplies). 

Візуалізація зразків здійснювалася в режимі напівконтакту, використовуючи 

AСM-зонди NSG10 (NT-MDT) в системі Solver Pro М (NT-MDT, Росія). 

Процес випаровування води з краплі рідинної системи С60 в фізіологічному 

розчині спочатку досліджувався за допомогою оптичної мікроскопії, 

інтегрованої в системи АСМ. Формування кристалів солі спостерігалося на 

певних ділянках слюди, які до спостереження були повністю закриті рідинною 

системою. Для подальших досліджень АСМ були обрані гладкі ділянки 

поверхні, які були явно не покриті кристалами солі. Загалом результати 

спостережень повністю співпали з попереднім АСМ-аналізом морфології 

суміші C60 в фізіологічному розчині [20]. 

В результаті були виявлені острови, що мають характерні розміри ~ 1 мкм 

та висоту ~ 0,7 нм, що свідчить про те, що фулерени С60 були згруповані на 

поверхні слюди у щільно упаковані моношарові агрегати. Крім цих 

фулеренових островів також були виявлені наноструктури з висотою (8 –

 30) нм та довжиною до 1 мкм, які можуть бути віднесені до кристалів NaCl, 

утворених після випаровування води. Як і в попередній роботі [20], частина 

сольових нанокристалів була локалізована поблизу фулеренових островів або 

навіть була приєднана до них. Цей ефект можна пояснити перерозподілом Na+ і 

Cl- іонів під час випаровування води, що індукує утворення фулеренових 

островів безпосередньо біля кристалів солі. 
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Групи NaCl, Cis та C60 + Cis в фізіологічному розчині при випаровуванні 

води з крапель зразків попередньо досліджували за допомогою скануючого 

електронного мікроскопу (СЕМ). Концентрація солі в фізіологічному розчині є 

на порядок вище, ніж концентрація фулеренів C60 і Cis, отже основним 

продуктом у осадовому середовищі є кристали NaCl (рис. 7.12).  

 

 

Рис. 7.12. Зображення скануючого електронного мікроскопу 

шарів, нанесених з фізіологічного розчину (а), рідинних систем 

Cis (б) та C60 +Cis (в) з фізіологічним розчином на підкладці Si. 

 

Проте в шарі осаду, що утворився з рідинної системи Cis з фізіологічним 

розчином, були виявлені нові наноструктури поблизу кристалів NaCl (рис. 

7.12 б), які були відсутні у фізіологічному розчині без фулеренів C60 (рис. 

7.12а). Швидше за все ці наноструктури можуть бути віднесені до Cis або 

Cis + NaCl. Локалізація цисплатину безпосередньо біля солі NaCl може 

пояснюватися тим же механізмом утворення Na+ і Cl- асоціації та, як результат, 

утворення острівців цисплатину при випаровуванні води, як це описано вище у 
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випадку фулеренів С60 в фізіологічному розчині. Подібна ситуація 

спостерігалася для седиментації C60 + Cis, що призвело до утворення об'єкту, 

який візуально виглядає плівкою, що накриває кристали солі (рис. 7.12в). 

Для проведення дослідження АСМ необхідно було зменшити товщину 

шарів осаду, що було досягнуто шляхом розведення досліджених зразків у 

дистильованій воді у співвідношенні 1:50. Оскільки зниження концентрації 

NaCl призводить до погіршення стабільності Cis в рідинній системі, розведення 

відбувалось до його осадження на підкладку. Вимірювання проводили після 

випаровування води в ділянках, що мають різну товщину плівки, які умовно 

можна позділити на «товсту» (характерна висота нанооб'єктів складає 

приблизно декілька десятків нм) і «тонку» (характерна висота нанооб'єктів 

відповідає одному або декільком моношарам). 

Структура "товстої" плівки NaCl, що утворилась в наслідок осадження з 

фізіологічного розчину, була однорідною і складалася з монокристалів з 

висотою (40 ÷ 70) нм. В залежності від умов випаровування води, кристали 

мали форму островів з нерівними краями або точками нанокристалів, 

згрупованих вздовж прямих ліній (рис. 7.13а). При збільшенні середньої 

товщини шару нанокристали об'єднувалися у неперервні прямолінійні 

наноструктури, довжина яких становила (0,1 ÷ 100) мкм. 

Шар, нанесений з рідинної системи цисплатину з фізіологічним розчином, 

мав декілька доменів з різною морфологією. Домени типу I (рис. 7.14 б, тип 

позначений відповідним символом у вкладці) покриває найбільшу площу 

поверхні і містить точкові нанооб'єкти з висотою (30 ÷ 90) нм, що, швидше за 

все, відповідає нанокристалам солі, які також спостерігаються на рис. 6.4.13а. 

Домени II типу включають одиночні наноострови з висотою (10 ÷ 40) нм і 

розміром ~ 150 нм. Слід припустити, що ці наноострови мають різний хімічний 

склад, що відповідає Cis або Cis з NaCl. В окремих випадках можна 

спостерігати і субмікронні об'єкти неправильної форми, які можуть бути 

віднесені або до агрегатів NaCl або Cis. 
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Рис. 7.13. Зображення з атомно-силового мікроскопу "товстих" 

плівок, отриманих шляхом випаровування фізіологічного розчину 

(a), рідинної системи Cis з фізіологічним розчином (б) та C60+Cis з 

фізіологічним розчином (в, г) на підкладку з слюди. Розмір 

зображення 20 × 20 мкм2. Стрілки вказують на висоту об'єктів. 

 

У зображеннях, отриманих з рідинної системи фулерену C60 з Cis з 

фізіологічним розчинником, були виявлені специфічні неперервні структури, 

що за формою нагадують дендрити (рис. 7.13в) або арабські букви (рис. 7.13г). 

Можна припустити, що процес утворення цих структур залежить від суміші 

фулеренів C60 з Cis, що сприяє росту агрегатів у одному напрямку та блокує 

його в іншому. В цей час NaCl може існувати як хімічний компонент цих 

структур, або може бути осадженим у формі кристалів. На рис. 7.13г 
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нанокристали NaCl розташовані окремо, а на рис. 7.13в вони розташовані 

уздовж гілок структури дендритів, що надає гілкам більшу яскравість. 

Тонкі плівки, що були нанесені з рідинної системи цисплатину з 

фізіологічним розчином, містять точкові нанооб'єкти з висотою ≥1 нм (рис. 

7.14 а). Останні можуть бути центром зародження більших островів, що 

спостерігаються в "товстих" плівках. Зростання плівок острівного типу свідчить 

про перевагу сил взаємодії між молекулами Cis над силами адгезії. 

 

 

Рис. 7.14. Зображення з атомно-силового мікроскопу "тонких" 

плівок, нанесених з рідинної системи Cis з фізіологічним розчином 

(а) та C60+Cis з фізіологічним розчином (б) на субстрат слюди та 

Z-профілі вздовж штрихових ліній, зазначених на знімках (внизу). 

Розмір зображення 10×10 мкм2. 

 

У "тонких" плівках, нанесених з рідинної системи C60+Cis з фізіологічним 

розчином, спостерігались або наночастинки, раніше виявлені в Cis-плівках, або 
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моношарові острови, раніше отримані з рідинної системи С60 з фізіологічним 

розчином [20]. Крім того, спостерігаються наноструктури, подібні до відрізків, 

з висотою (1 − 1,5) нм (рис. 7.14б). Формування таких структур вказує на 

високу анізотропну взаємодію між молекулами всередині структури. Цей 

результат узгоджується з дослідженням AFM "товстих" плівок рідинної 

системи C60+Cis + PS. 

Виходячи з результатів аналізу AСM/СЕМ, а також з урахуванням даних 

МУРН, обговорених вище і які свідчать про взаємодію між фулеренами С60 та 

молекулою Cis, можна уявити модельну структуру, що містить фулерен С60 як 

ядро з одним або декількома молекулами Cis, прикріпленими до нього. Слід 

також припустити, що такий комплекс відповідає, принаймні, частково за 

формування моношарових наноструктур, що спостерігаються в АСМ, в якому 

фулеренові центри С60 приєднуються до підкладки, а молекули Cis діють як 

мости між ядрами фулеренів С60. Якісно такі агрегати з молекул C60 і Cis 

нагадують структуру фулеренів C60 і антибіотика Dox, яка описана в п 6.4.1. 

Для підтвердження комплексоутворення в рідинній системі C60 + Cis було 

проведено молекулярне моделювання. Слід зазначити, що наявність катіона 

платину Pt ускладнює всі види обчислень. Класичні методи нековалентного 

комплексоутворення не підходять для більшості сполук, що містять перехідні 

метали. Оскільки важко врахувати параметр Pt, моделювання нековалентного 

комплексу Cis з фулереном C60 було проведено за допомогою одного з 

квантово-молекулярних методів, реалізованих в програмі GAMESS [281]. 

Початкові моделі фулерену Cis і C60 були побудовані за допомогою 

програмного забезпечення Avogadro [282]. Щоб прискорити оптимізацію 

початкової, випадково вибраної складної конфігурації, було зменшено енергію 

як молекул Cis, так і C60 окремо, використовуючи метод DFT. Після цього знову 

було зведено до мінімуму всі структури, включаючи вільний Cis, вільний 

фулерен C60 та C60+Cis-комплекс у водному середовищі за допомогою моделі 

[283], реалізованої в версії GAMESS. 



245 
 

Було досягнуто зближення після первинної мінімізації початкової, 

випадково підібраної, нековалентної комплексної конфігурації C60+Cis, 

використовуючи метод DFT з 6-311++G** базисами, та ефективний основний 

потенціал (ECP) LANL08 [284], встановлений на Pt, взятий із EMSL Basis Set 

Exchange Library v. 1.2.2 [285]. Всі розрахунки проводились за допомогою 

гібридного функціоналу PBE0 [286]. Було використано таку ж комбінацію 

наборів базисів та функціоналу для мінімізації моделі розчинника PCM в 

програмі GAMESS. Алгоритм мінімізації був проведений методом Ньютона-

Рафсона.  

Структура оптимізованого комплексу C60+Cis показана на рис. 7.15а.  

 

 

 

Рис. 7.15. Структура комплексу C60+Cis, яка отримана з 

(DFT/PBE0/LANL08/6-311++G**) розрахунків (а); детальний 

вигляд найближчих відстаней між молекулами Cis і C60 в 

теоретично розрахованому комплексі (б). 
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Оскільки молекула C60 має високу симетрію, тому неможливо вибрати 

будь-які "орієнтирні" атоми, щоб повідомити про відстані між фулереном C60 і 

Cis. З цієї причини було вирішено представити вибрані відстані в такій спосіб. 

На на рис. 7.15б зображено 7 атомів фулерену C60 та всі атоми Cis в межах 4 Å 

до атома платини, при цьому найближчий атом вуглецю знаходиться на 

відстані 2,58 Å до атома Pt. Зазначимо, що ця відстань лише на 0,25 Å більше, 

ніж довжина зв'язку Pt-Cl. Більш цікавою особливістю цієї складної 

конфігурації є те, що Cis, хоча в основному плоский, не розташовується 

паралельно до будь-якого із вуглецевих кілець. Атоми азоту розташовуються 

ближче до фулерену С60, ніж атоми хлору. Cis орієнтується відповідно до його 

дипольного моменту з його позитивним полюсом, який знаходиться ближче до 

молекули C60. Відстань між атомом вуглецю фулерену C60, що є найближчим до 

атома водню з Cis-комплексу, становить 1,78 Å, і це найменша відстань між 

цими молекулами. Конфігурація комплексу C60+Cis в водному середовищі 

характеризується зміною вільної енергії G = 40,52 ккал/моль. 

Для з’ясування структури системи були проведені експерименти з 

динамічного розсіяння світла. Розподіл агрегатів за гідродинамічним розміром 

для рідинної системи С60 в фізіологічному розчиннику та комплексу C60+Cis 

представлені на рис. 7.16. Як бачимо, додавання Cis приводить до збільшення 

розмірів частинок. При цьому мінімальний розмір для комплексу відповідає 

90 нм у порівнянні 69 нм для вільних С60. 

Таким чином результати, отримані від даних AСM/СEM/МУРН та 

молекулярного моделювання, які описані вище − наявність гідрофобного 

комплексоутворення між фулереном C60 та Cis, що приводить до утворення 

агрегатів фулеренів, які включають молекули лікарського засобу. В основному 

якісно така ж структурна характеристика була наведена в п. 7.1 стосовно 

комплексоутворення Dox з фулереном C60 у водному середовищі. Варто 

нагадати, що введення C60+Dox здійснює біологічну синергію як in vitro, так і in 

vivo [287]. Отже, фізико-хімічний механізм, запропонований раніше для 

біологічної синергії C60+Dox, може бути перенесений на систему C60+Cis. Тобто 
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саме агрегати фулеренів C60, що містять молекули Cis, захищають їх від 

агресивного біологічного середовища. Це модель, яка вимагає детального 

вивчення, і може бути використана лише як початкова гіпотеза для подальших 

досліджень біологічної взаємодії C60-Cis. З іншого боку, використання 

фулеренів C60 як потенційної системи доставки широко обговорюється зараз у 

науковій літературі (див. огляд [288]). 

 

 

Рис. 7.16. Розподіл частинок за середніми діаметрами за даними 

динамічного розсіяння світла в рідинній системі фулеренів С60 в 

фізіологічному розчині (сірий графік); для рідинної системи 

C60+Cis з фізіологічним розчином (червоний графік). 

 

Запропонована модель добре узгоджується з механізмом захоплення 

поверхнево-активних сполук агрегатами фулеренів C60 [289], і, ймовірно, може 

прояснити механізм біологічної синергії, що спостерігається при одночасному 

введенні фулеренолу з Dox [290], яка не має пояснення до цих пір. 
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7.3. Комплексоутворення між фулереном С60 та Ландоміцином А у 

водному середовищі. 

 

Ландоміцини належать до підгрупи сімейства ангуциклінних антибіотиків, 

вироблених штаммом Streptomyces globisporus 1912, і мають широку біологічну 

активність, включаючи протипухлинну, протигрибкову та противірусну [291]. 

Ландоміцин А (LA, рис. 7.17) є найдовшою та найсильнішою похідною 

сімейства протипухлинних ангуциклінів. Він має високу цитотоксичну 

активність по відношенню до ракових клітин, а також здатність до подолання 

набутої багатокомпонентної резистентності ракових клітин до хіміотерапії 

[292]. Недоліком Ландоміцину є його загальна токсичність. 

Високостабільна очищена водна рідинна система C60 з концентрацією 

фулерену 0,15 мг/мл була отримана за методом, описаним вище [19], і на основі 

технології переносу молекул C60 з толуолу до водної фази за допомогою 

ультразвуку. 

Ландоміцин (чистота 99% за тонкошаровою хроматографією) був 

синтезований в лабораторії проф. Рора (кафедра фармацевтичних наук, 

університет Кентуккі, США) [40]. Антибіотик розчиняли в метанолі з такою ж 

концентрацією, як і водна рідинна система С60, тобто 0,15 мг/мл. Отримані 

рідинні системи C60 та Ландоміцину змішували в об'ємному співвідношенні 1:1. 

Одержану рідинну систему опромінювали ультразвуком впродовж 30 хв, а 

потім перемішували протягом 12 годин за допомогою магнітної мішалки при 

кімнатній температурі. 

Основною складністю дослідження системи з Ландоміцином була його 

низька розчинність у воді, що вимагало приготування початкового препарату в 

метанолі. Внаслідок цього було необхідним провести дослідження, починаючи 

від процесу додавання води до системи Ландоміцину в метанолі, аби зрозуміти 

результат змішування Ландоміцину у метанолі з фулеренами С60 у воді. 

Стан молекул Ландоміцину та комплекси С60+Ландоміцин контролювали 

за допомогою атомно-силової мікроскопії (АСМ, система Solver Pro M, НТ-
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МТД, Росія). Для дослідження методом атомно-силової мікроскопії зразок був 

осаджений з краплі з водної рідинної системи на субстрат слюди (V-1 клас, 

SPI). Виміри проводились після повного випаровування розчинника. 

Візуалізація зразка в експериментах AСM була проведена в напівконтактному 

режимі з використанням зондів NSG10 (NT-MTD). 

Плівки ландоміцину, осаджені з метанолу при початковій концентрації, 

містять агрегати з висотою (2 – 25) нм і є однорідними за наноструктурою з 

товщиною сітки ~ 1,2 нм (рис. 7.17а). Формування двох типів поверхневих 

структур може бути пов'язано з відносно низькою розчинністю ландоміцину та 

насиченістю розчинника при концентрації 0,15 мг/мл. Отже, певна частка 

препарату є розчиненою. Під час осадження на поверхню ці розчинені 

молекули об'єднуються в двовимірні наноструктури, що нагадують форму 

«grid». За розрахунками їх товщина дорівнює товщині двох моношарів, що 

приблизно відповідає розмірам двох-трьох молекул ландоміцину, розміщених 

над поверхнею. Решта частинок препарату осідають на поверхні як основні 

агрегати. 

Щоб зрозуміти вплив концентрації ландоміцину та розчинника на розмір 

та форму агрегатів, початкову рідинну систему лікарського засобу розбавляли в 

10 разів метанолом або дистильованою водою. У випадку розведення системи 

метанолом спостерігалося зменшення висоти агрегатів від (2 – 25) нм до (1,2 –

 7) нм (рис. 7.17б), що можна пояснити зниженням частки нерозчиненого 

лікарського засобу. Також спостерігались утворення островків, що мають 

товщину моношару (~ 0,6 нм). 

Протилежна ситуація спостерігалась при зниженні концентрації 

ландоміцину шляхом додавання води. Максимальні розміри основних агрегатів 

стали збільшуватись. Молекули ландоміцину були розташовані на поверхні 

окремо або як наночастинки, що містять кілька молекул (див. рис. 7.17в). 

Формування дворозмірних островів не спостерігалося, хоча в деяких випадках 

наночастинки були пов'язані ланцюгами з висотою (0,6-1,8) нм. Таким чином, 

при додаванні води відбувається агрегація молекул лікарського препарату в 
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наночастинки, яка пов'язана, з низькою розчинністю ландоміцину в воді. При 

цьому, окремі молекули ландоміцину і їхні наночастинки мають електричний 

заряд у воді, що перешкоджає утворенню острівців на поверхні субстрату. 

 

 (а)  (б) 

 (в) 

 

Рис. 7.17. Зображення атомно-силового мікроскопу плівки 

ландоміцину A, осадженого на субстрат слюди з рідинної системи 

ландоміцина А в метанолі (а), рідинна система в 10 раз розбавлена 

метанолом (б) і в 10 раз розбавлена водою (в). 

 

Зображення з атомно-силового мікроскопу водної рідинної системи С60 за 

відсутності ландоміцину представлено на рис. 7.18а. Воно свідчить про 

наявність в об’ємі зразка агрегатів з характерними розмірами в діапазоні висот 

(1,2-30) нм. Проте, як випливає зі спектру динамічного розсіяння (рис. 7.19), 
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водна рідинна система С60 містить частинки фулеренів С60 з середніми 

розмірами ~200 нм. Подібний результат спостерігався раніше (див. [272]). Зміна 

середнього розміру (187 нм), може бути зумовлена різним віком водної 

рідинної системи C60, що використовується в різних експериментах [265]. 

Величина ζ-потенціалу дорівнює -22,1 мВ, що співпадає з тим же значенням для 

C60, про який повідомлялося раніше [272]. 

 

 (а) (б) 

Рис. 7.18. Зображення атомно-силового мікроскопу плівок, 

отриманих з рідинних систем вода-метанол в пропорції 1:1 для 

системи С60 (a) та C60-ландоміцин (б). 

 

Зображення атомно-силової мікроскопії рідинної системи вода-метанол, 

що містить фулерен C60 з ландоміцином, наведено на рисунку 7.18б. На жаль, 

структурні відмінності осаджених плівок, отриманих з окремих рідинних 

систем фулеренів C60, ландоміцину (рис. 7.17 і 7.18а) та їх суміші (рис. 7.18б) 

мінімальні. Зазначені агрегати, що мають висоту (2 – 25) нм, можуть бути 

пов'язані як з фулеренами C60 так і з ландоміцином. При цьому нанооб'єкти з 

висотою (0,6 − 8,8) нм також можуть бути пов'язані з фулеренами C60 або 

молекулами розчиненого ландоміцину, або їх комплексами, які неможливо 

індифікувати з огляду на подібність ландоміцину та C60. 
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Рис. 7.19. Розподіл неоднорідносетй за середнім гідродинамічним 

розміром за даними динамічного розсіяння світла в рідинній системі 

фулеренів С60 (1) та системи C60-ландоміцин (2). 

 

На відміну від результатів атомно-силової мікроскопії, дані динамічного 

розсіяння світла свідчать про очевидну зміну середнього гідродинамічного 

радіусу при додаванні ландоміцину до водної рідинної системи C60 в метанолі 

(рис. 7.19). Однак найбільш цікавим є зміна саме форми розподілу за даними 

розсіяння світла, яка стає вужчою і схиляється в бік більших розмірів. Це 

спостереження означає, що додавання рідинної системи ландоміцину до 

системи С60 впливає на розподіл агрегатів фулеренів і побічно вказує на 

можливість взаємодії між молекулами ландоміцину та С60. Подібні 

спостереження та висновки були зроблені за даними динамічного розсіяння 

світла в рідинній системі C60-Dox (див. п. 7.1). Величина електрокінетичного 

потенціалу на поверхні частинок рідинної системи C60+ ландоміцин змінюється 

до ~ -10 мВ відносно значення ≈ -22,1 мВ, яка характеризує початкову водну 

рідинну систему C60, що додатково вказує на можливість взаємодії між 

фулеренами і молекулами медичного препарату. Крім того, був проведений 

експеримент з малокутової дифракції нейтронів в цій системі. Слід зазначити, 

що експеримент з малокутового розсіяння нейтронів також підтвердив зміну 

сигналу розсіяння в рідинній системі C60-Ландоміцин у порівнянні з 
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початковою водною рідинною системою С60. Як видно з рис. 7.20, в області 

малих значень q інтенсивність розсіяння спадає за ступеневим законом I(q)~q-4 

для початкової системи C60,  і змінюється на I(q)~q-2,2 для рідинної системи С60-

ландоміцин. Така зміна кривої розсіяння вказує на те, що компактні сферичні 

агрегати фулеренів С60 у водному середовищі при додаванні ландоміцину 

замінюються на агрегати фрактального типу, що відповідають структурі 

масового фракталу з розмірністю Dмас = 2,2. При цьому функція розподілу по 

парних відстанях має характерне друге плече та більші значення для рідинної 

системи С60+ландоміцин, що вказує на збільшення розмірів агрегатів при 

додаванні ландоміцину порівняно з початковою водною рідинною системою 

С60 (рис. 7.20б). Отримані нейтронні дані показали значну подібність до раніше 

отриманих даних для рідинної системи C60-Dox, яка однозначно 

характеризувалася як система з утвореним комплексом. Для підтвердження 

формування комплексів були проведені теоретичні розрахунки. 

Ландоміцин − це ароматична сполука, що містить бенз[а]антрахіноновий 

хромофор. Як наслідок, найбільш імовірним розташуванням молекул в 

комплексі C60+ландоміцин є структура, наведена на рис. 7.21. Стабілізація 

цього комплексу в першу чергу зумовлена внеском від взаємодії між 

хромофором ландоміцину та поверхнею фулеренів С60. При цьому роль 

дезоксилігосахаридного ланцюга, здається, незначна. 

Енергетичний внесок різних фізичних факторів в зміну вільної енергії 

Гіббса наведено в таблиці 7.2. Внесок електростатичних сил незначний, тоді як 

основним джерелом стабілізації є міжмолекулярні сили Ван-дер-Ваальсу 

(ΔGim
vdW) та гідрофобні взаємодії (ΔGhyd), а також сприятлива зміна 

коливальних мод під час комплексоутворення (ΔGI
vibr, ΔGII

vibr). Проте ефект дії 

сили Ван-дер-Ваальсу невеликий, оскільки він компенсується змінами в 

міжмолекулярних та сольватаційних енергіях Ван-дер-Ваальсу. Описана 

ситуація енергетичних змін, пов'язаних з конкретними фізичними факторами, 

аналогічна тому, що була зазначена раніше, для інших ароматичних препаратів, 

що утворюють комплекси з фулеренами C60 [265]. 



254 
 

 

0,1 1

0,1

1

10

I(q)~q
-2.2

I(q)~q
-4

Ін
т
е
н

с
и

в
н

іс
т
ь

, 
c
м

-1

q, нм
-1

(a)

 

0 10 20 30 40 50 60
0

5

10

15

20

25

30

35

40 C
60

+Ландоміцин

P
 (

r)

r, нм

(б)
C

60

 

Рис. 7.20. Криві малокутового розсіяння нейтронів водних 

рідинних систем C60 та C60 + ландоміцин (a). Суцільна лінія 

відповідає моделі, отриманої за методом непрямого перетворення 

Фур'є. На рисунку нанесене спадання інтенсивності розсіяння за 

степеневим законом. На рис. 7.20б наведена функція розподілу за 

парними відстанями, яка отримана за результатами непрямого 

перетворення Фур'є для рідинної системи C60 (суцільна крива) та 

C60 + ландоміцин (пунктирна крива) (б). 

 

Була теоретично обчислена вільна енергія Гіббса, ΔGTotal, як сума всіх 

компонентів, яка складає -5,3 ккал/моль. Це значення входить у діапазон 

експериментальних енергій зв'язування малих ароматичних молекул з 

фулереном С60, що підтверджує значимість обчислюваних величин. Слід 
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відзначити, що проведений енергетичний аналіз має значення з точки зору 

оцінки відносного внеску від різних фізичних факторів і в основному якісно 

описує енергії взаємодії. 

 

Табл. 7.2. Обчислена вільна енергія Гіббса (ккал/моль) для процесу 

комплексоутворення ландоміцину А з фулереном С60 у водному середовищі. 

 

Взаємодія 

Ван-дер-

Ваальс 

Електростатична 

взаємодія  
hydG  HBG  

Фактор ентропії 

totalG  

im

vdWG  solv

vdWG  im

elG  solv

elG  
trG  rotG  I

vibrG  II

vibrG  

–24.4 25.5 0.0 0.5 –11.8 0.0 12.2 8.3 –4.1 –11.5 –5.3 

 

 

Рис. 7.21. Розрахована структура комплексу 1:1 С60: ландоміцин А. 

 

Таким чином, за допомогою різних фізичних методів (атомно-силової 

мікроскопії, динамічного розсіювання світла, електрокінетичного потенціалу, 

малокутового розсіяння нейтронів та молекулярного моделювання) було 

показано, що отримані експериментальні дані свідчать про наявність процесу 
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комплексоутворення. Нажаль, через низьку розчинність ландоміцину у воді, 

однозначний висновок щодо комплексоутворення вимагає додаткових 

спеціальних експериментальних досліджень. Проте подібність 

експериментальних ефектів для системи C60+ландоміцин відносно інших, 

раніше вивчених систем C60 з лікарськими  препаратами, що утворюють 

стабільні комплекси у водному середовищі, свідчать про те, що зв'язування 

ландоміцину з фулереном C60 є вкрай вірогідним. Цей результат ініціює 

подальше вивчення можливих біологічних ефектів дослідженого комплексу з 

одночасним введенням in vivo та in vitro. У випадку успіху Ландоміцин може 

бути запропонований як ефективний медичний препарат для подальшого 

проведення хіміотерапії. 

 

7.4. Формування комплексу фулерену С60 з протипухлинним 

препаратом ICR-191. 

 

Ru-комплекси сьогодні стають однією з найперспективніших альтернатив 

для платинових протиракових препаратів. Сполука (ImH)[транс-RuCl4(Im)2], 

ICR (або KP418) та його аналог KP1019,5,17-19 мають перспективну 

протиракову активність проти колоректального раку [294, 295], але немає 

відповідних антиметастатичних ефектів [296]. ICR зв’язується з ДНК, 

відповідно до кінетики цисплатину, інгібуючи його властивості для синтезу 

нуклеїнової кислоти [297]. Експериментальні дані вказують на те, що ICR in 

vitro проходить поетапний гідроліз іонів хлориду [295], проте стан природи та 

стан окислення активних метаболітів рутена поки невідомий. Гідроліз 

вважається вирішальним кроком, оскільки лише старі рідинні системи ICR 

показують, що препарат зв'язується з ДНК [298].  

Як було показано вище, фулерен C60 здатний взаємодіяти з різними 

ароматичними сполуками, такими як протипухлинні препарати [265], барвники 

ДНК [299, 300], ферменти [301] і порфірини [302]. Однак механізм цих 

взаємодій залишається неясним і досі широко обговорюється. На сьогодні існує 
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декілька гіпотез стосовно механізму формування змішаних агрегатів C60 і ліків. 

Дехто припускає, що нековалентні взаємодії, такі як π-π взаємодія [302, 303], 

Ван-дер-Ваальсова взаємодія [304, 305] або гідрофобна інкорпорація препаратів 

всередині агрегатів фулерену С60 [21, 304], відповідальні за взаємодію 

фулеренів з медичними препаратами.  

Тому існує гостра потреба в описі найбільш ймовірного механізму 

утворення таких змішаних агрегатів у водних середовищах, що дозволить 

використовувати фулерен і інші вуглецеві наночастинки як терапевтичні агенти 

для лікування низки захворювань, включаючи рак. Крім того, ці знання є 

корисними для використання вуглецевих наночастинок, включаючи фулерени, 

як носіїв протипухлинних агентів. Ці носії можуть служити платформою для 

контрольованого вивільнення лікарського засобу і, можливо, зменшити 

мінімальну необхідну для ефективного лікування раку концентрацію 

лікарського засобу. Це, в свою чергу, може привести до збільшення 

ефективності лікування антибіотиками, поліпшивши стан пацієнтів і 

ефективність лікування. 

Щоб пояснити потенційну роль фулеренів C60 як носія ліків було 

проведено широкий спектр експериментів з використанням високостабільної 

водної рідинної системи немодифікованих фулеренів С60 з моделлю 

ароматичного мутагену ICR-191. Представлені результати проливають світло 

на можливі механізми взаємодії фулеренів C60 з біологічно активними 

ароматичними молекулами у водному середовищі. 

Водна рідинна система немодифікованих фулеренів С60 з початковою 

концентрацією 0,15 мг/мл була одержана за методом, описаним раніше [19, 

272]. ICR-191 (CAS № 17070-45-0) був придбаний у Poly-Sciences Inc., Valley 

Road, Пенсильванія. Початкові рідинні системи були отримані шляхом 

розчинення ICR в дистильованій воді, а потім зберігались у темряві при 4°С. 

Концентрація ICR складала 10-3М та була визначена за допомогою спектрів 

оптичного поглинання, використовуючи коефіцієнт молярного поглинання 

421,5 = 7562,4 М-1 см-1. 
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Зазвичай для першої оцінки наявності взаємодії між двома речовинами 

використовується поглинання світла, як простий, доступний та ефективний 

метод. Проте у випадку рідинної системи С60 з ICR-191 використання вказаного 

методу значно обмежується внаслідок суттєвого поглинання в цій області.  

У зв’язку з цим були проведені експерименти з динамічного розсіяння 

світла. Середні гідродинамічні діаметри, отримані для частинок C60, 

представлені на рис. 7.24. 
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Рис. 7.24. Розподіл середнього гідродинамічного діаметру частинок за 

даними динамічного розсіяння світла в водній рідинній системі 

фулеренів С60, рідинної системи ICR+C60 та рідинної системи ICR. 

 

За даними динамічного розсіяння світла фулерени в водному середовищі 

утворює декілька піків, з максимумами при 5, 100,7 і 134 нм, при цьому 

найінтенсивніший пік відповідає сукупності агрегатів C60 з найменшим 

розміром. Додавання ICR-191 в рідинну систему C60 викликає зсув піків в бік 

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

сукупність частинок С60 з найбільшим розмірами ~ 134 нм відповідають 
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комплексам ICR+C60 з розмірами більше ніж 400 нм (див. вкладинку рис. 7.24). 

На нашу думку це обумовлено тим фактом, що більші агрегати фулеренів 

взаємодіють з більшою кількістю молекул ICR. Крім того були визначені дзета-

потенціали, для частинок цих рідинних систем, дали додаткову інформацію про 

утворення комплексів C60-ICR-191. Отримане середнє значення дзета-

потенціалу для C60 становило -15,1 мВ (рис. 7.25а), відповідно для молекул 

ICR-191 11 мВ (рис. 7.25б), тоді як визначений потенціал для рідинної системи 

C60-ICR-191 дорівнював 1,97 мВ (рис. 7.25в). 

 

 

Рис. 7.25. Дзета-потенціал частинок в рідинній системі C60 з 

концентрацією 41,6 мкМ дорівнює -15,1 мВ (а). Дзета-потенціал ICR-

191 (концентрація 0,359 мМ) дорівнює 11 мВ (б). Дзета-потенціал на 

поверхні частинок в системі C60-ICR-191 (молярне співвідношення 1: 

8) дорівнює 1,97 мВ. 
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Далі щоб визначити термодинамічні параметри агрегатів C60-ICR-191 були 

проведені виміри методом ізотермічної титрувальної калориметрії. Було 

проведено два незалежних вимірювання: титрування ICR-191 з водою і 

титрування ICR-191 з водною рідинною системою C60 для визначення теплоти 

розведення молекул ICR-191. За допомогою цього підходу були знайдені 

термодинамічні параметри утворення гетероагрегатів C60-ICR-191, а саме 

ентальпію (ΔH = -8,48 ± 0,17 ккал моль-1), зміну ентропії (ΔS = 0,215•10-3ккал  

K-1mol-1), а також константу взаємодії (К = 26,2•105 ± 2,5•105М-1). 

Для деталізації характеристик взаємодії між фулереном C60 та ICR-191 

були застосовані методи молекулярного моделювання. Для цього було 

використано процедуру AutodockVina [306] для отримання 2500 початкових 

наборів низькоенергетичних комплексів C60-ICR-191. Програмне забезпечення 

AutodockVina було використано для створення первинної конформації 

комплексу. Моделювання розпочали з випадкових конфігурацій комплексів C60-

ICR-191. 

У проведеному аналізі кожний комплекс складався з двох ароматичних 

молекул разом із фулереном C60, який розглядався як жорсткий "рецептор". При 

цьому ICR-191 ("ліганд") міг вільно змінювати конфігурацію фулерену C60, при 

умові збереження ароматичності. Як результат було отримано 50 000 

комплексів C60-ICR-191 відповідно до їх вільної енергії, пов'язаної зі 

взаємодією Гіббса, які можна поділити на три окремих сімейства комплексів 

C60-ICR-191. Приклад конфігурації комплексу C60-ICR-191 з найменшою 

енергією показана на рис. 7.26. 

Мінімізація енергії була проведена використовуючи метод DFT у водному 

середовищі. Для цього було використано модель PCM [306], впроваджену в 

версії GAMESS від травня 2013 року. Була отримана конвергенція після 

первинної мінімізації початкових конфігурацій C60-ICR-191, використовуючи 

локальний DFT з 6-31G* базовим набором методів. Всі розрахунки 

проводились за допомогою функціонального методу M06-2X. Згідно 

результатів DFT розрахунків в GAMESS, конфігурація найменш енергетичного 
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комплексу C60-ICR-191 характеризується загальною вільною енергією в 

розчиннику, яка дорівнює -3,11 ккал моль-1. Відстань між ароматичними 

кільцями ICR-191, та одним із шестичленних кілець C60, дорівнювала 3,8 Å 

(рис. 7.26). 

 

 

Рис. 7.26. Конфігурація комплексу C60-ICR-191 з найменшою 

енергією, відстань між ароматичними кільцями дорівнює 3,8 Å. 

 

Вказані рідинні системи були також досліджені методом атомно-силової 

мікроскопії (AСM) і методом малокутового розсіяння нейтронів (МУРН) з 

метою зв’язування структури агрегатів C60 та ICR-191. Зображення AСM для 

рідинних систем C60, ICR-191 та їх суміші, що були осаджені на слюду показані 

на рис. 7.27. Субмоношарові плівки ICR-191 на рис. 7.27 містять ланцюгові 

об'єкти, які, утворюються під час випаровування води. Такі структури свідчать 

про надзвичайно привабливий і різко анізотропний вид взаємодії між 

молекулами ICR-191. Висота ланцюга в діапазоні (0,4-1,0) нм, що еквівалентно 

1-2 діаметрам молекули ICR -191. 

Криві МУРН для досліджених систем представлені на рис. 7.28. 

Відсутність на кривих специфічних особливостей вказують на полідисперсність 

досліджених систем. Для оцінки розміру агрегатів у системах експериментальні 
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криві були апроксимовані за допомогою методу непрямого перетворення Фур'є 

(IFT), розробленого О. Глаттером за допомогою програми GNOM. 

 

 

Рис. 7.27. Зображення АСМ для водної рідинної системи С60 з 

концентрацією 0,15 мг/мл (A), рідинної системи ICR-191 з 

концентрацією 0,15 мг/мл (B) та рідинної  системи С60+ ICR-191 з 

об’ємним співвідношенням 1:5 (С). 

 

Криві розсіяння досліджуваних рідинних систем добре описуються форм-

фактором полідисперсних сферичних частинок. Функція за парними 

відстанями, яка була отримана з непрямого перетворення Фур'є, представлена 

на рис. 7.29, з якої видно, що максимальний розмір частинок має початкова 

водна рідинна система С60. Додавання лікарського препарату приводить до 

реорганізації агрегатів в системі порівняно як з системою С60 так і ICR. 

Виходячи з даних про радіус гірації, розмір частинок було обчислено в 

припущенні однорідності та сферичності агрегатів, з використанням виразу 

Rg2 = 0,6*R2 та представлено в табл. 7.3.  

У зв’язку з недостатньою статистикою МУРН даних, були проведені 

додаткові експерименти з використанням синхротронного випромінювання. 

Виміри МУРР були проведені на установці P12 BioSAXS в Лабораторії 

молекулярної біології, DESY, Гамбург, Німеччина, при 20°С. Було використано 

скляний капіляр з діаметром 1 мм та об'ємом зразка 50 мкл. За фонове 

розсіяння брали розсіяння водного буфера. 
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Рис. 7.28. Криві малокутового розсіяння нейтронів (точки) для 

рідинних систем фулеренів С60 (трикутник), фулеренів С60 з ICR 

(квадрат) та ICR (коло). Суцільною лінією позначені модельні криві, 

отримані методом непрямого Фур'є-перетворення. 

 

Табл. 7.3. Розмір агрегатів в рідинних системах С60, ICR та С60-ICR за 

даними МУРН. 

 
Система Rg,нм R,нм 

C60 22,3±0.1 29 

ICR 14.4 ±0.1 19 

ICR+C60 12.1±0.1 16 

 

Криві малокутового розсіяння рентгенівських променів представлено на 

рис 7.30. Як бачимо, вони мають статистично кращий сигнал порівняно з 

МУРН даними, що пояснюється наявністю в зразках відносно великої кількості 

водню, що є характерним для біологічних зразків та приводить до збільшення 

внеску некогерентного розсіяння нейтронів в кривих МУРН. Криві МУРР були 

апроксимовані методом непрямого перетворення Фур'є, в результаті чого були 
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отримані значення радіусів гірації для кожної рідинної системи, які наведені в 

табл. 7.4.  
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Рис. 7.29. Функція розподілу за парними відстанями, яка 

отримана за результатами непрямого перетворення Фур'є для 

рідинної системи С60 (суцільна лінія), ICR (штрихова лінія), та 

комплексу C60+ICR (штрихпунктир). 

 

Як видно, за даними МУРР розмір агрегатів комплексу ICR+C60 фактично 

не відрізняється від агрегатів ICR, проте є меншим за розмірами агрегатів С60 в 

водному середовищі. Результати МУРН підтверджують цей ефект. Даний ефект 

є нехарактерним для комплексоутворення фулеренів з лікарськими 

препаратами, оскільки зазвичай формування комплексів приводить до 

збільшення розмірів агрегатів комплексів порівняно з початковими агрегатами 

С60 в водному середовищі.  
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Табл. 7.4. Розмір агрегатів в рідинних системах С60, ICR та С60-ICR за 

даними МУРР. 

 
Система  Rg,нм R,нм 

C60 36,8±0,2 47±1 

ICR 32,1 ±0,1 41±1 

ICR+C60 31,8±0,1 41±1 
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Рис. 7.30. Криві малокутового розсіяння рентгенівських променів 

(точки) на рідинних системах С60 (■), фулеренів С60 з ICR (∆) та ICR 

(●). Суцільною лінією позначені модельні криві, отримані методом 

непрямого Фур'є-перетворення. 

 

Зменшення розмірів агрегатів фулеренів при додаванні ICR за даними 

малокутового розсіяння пов’язано з обмеженням методу за q-діапазоном, який 

визначає розміри частинок, до яких даний метод є чутливим. Аналізуючи данні 

МУРН, МУРР разом з даними ДРС можна зробити висновок, що більшість 

агрегатів ICR знаходяться за межами розмірів, що реєструє малокутове 



266 
 

розсіяння. Це приводить до заниженого значення розмірів агрегатів, порівняно 

з розмірами С60. Оскільки згідно ДРС даних система С60 має агрегати з 

розмірами ~ 100 нм, то додавання ICR приводить до їх збільшення та 

утворенню агрегатів, розміри яких виходять за межі чутливості МУРН та 

МУРР. Фактично ми реєструємо лише частину агрегатів, які мають малі 

розміри, що відповідають першому і другому скупченню частинок за даними 

ДРС (рис. 7.24), що також приводить до занижених значень розмірів. Саме цей 

факт обумовлює видиме зменшення значень розмірів за даними малокутового 

розсіяння для агрегатів ICR+C60. 

Таким чином, представлені дослідження дозволили повністю 

характеризувати взаємодію між фулеренами C60 та ICR-191. Зміщення значень 

гідродинамічного радіусу до більших розмірів, визначене методом ДРС, в 

порівняні з агрегатами С60 в водному середовищі вказує на гетероагрегацію C60 

та ICR-191. Середня величина дзета-потенціалу для C60, що становила -15,1 мВ, 

а для ICR-191, -11 мВ, узгоджується з попередніми звітами, що враховують 

негативний заряд на поверхні частинок фулерену [308], на відміну від 

позитивно заряджених молекул ICR-191. Спостережені зміни дзета-потенціалу, 

які були отримані для C60-ICR-191 як 1,97 мВ, підтверджують існування 

взаємодії між позитивно зарядженими ICR-191 та наночастинками C60, що є 

наслідком адсорбції молекул ICR-191 на C60.  

Визначені термодинамічні параметри рідинної системи C60 з ICR-191, 

доводять, що формування змішаних агрегатів C60-ICR-191 є екзотермічним 

процесом. Ці дані суперечать результатам, отриманим раніше для даних 

взаємодії C60 з цисплатином (ΔH = 0,178 ± 0,045 ккал моль-1) і доксорубіцином 

(ΔH = 0,0134 ± 0,0257 ккал моль-1), де спостерігались незначні теплові ефекти 

гетероагрегації. Проте слід підкреслити, що термодинамічні результати, 

наведені вище, були отримані в різних буферних умовах та при використанні 

різних чисельних методів. Близьке до нуля значення ентальпії взаємодії C60 з 

доксорубіцином і цисплатином було пояснено як наслідок сильної взаємодії 

C60-вода та перебалансуванню взаємодії C60-антибіотик. Фулерен C60 сприяє 
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переорганізації другого і більш високих рівнів гідратаційної оболонки, що 

утворюється навколо частинок C60, внаслідок домінуючої ролі гідрофобних сил 

у вільній енергії Гіббса досліджених комплексів [21]. Як наслідок сильного 

кулонівського притягання між частинками ICR-191 і C60, що виникає внаслідок 

адсорбції ICR-191 на агрегатах C60, відбувається екранування негативного 

заряду C60 позитивно зарядженим мутагеном ICR-191, що реєструється під час 

вимірювань дзета-потенціалу (див. рис. 7.25).  

Щоб отримати додаткову інформацію про утворення змішаних агрегатів 

між фулереном C60 та ICR-191 було застосовано молекулярне моделювання. 

Отримана енергія узгоджується з величиною ΔH = -8,48 ± 0,17 ккал моль-1, що 

була попередньо визначена в експериментах з ізотермічної титрувальної 

калориметрії. Молекула C60 сильно симетрична, і тому майже неможливо 

вибрати будь-які "орієнтирні" атоми, щоб повідомити про відстані між 

частинками ICR-191 і C60-фуллерену. Таким чином, ми виміряли відстань між 

двома рівнями: перший, який утворений конденсованими ароматичними 

кільцями ICR-191, та другим, утвореним одним із шестичленних кілець 

фулерену C60. Ця відстань дорівнювала 3,8 Å, що є типовим значенням π -π 

взаємодії [309, 310] (рис. 7.26). Аналіз даних молекулярного моделювання, 

значення ентальпії, що було отримано, а також обчисленої сумарної вільної 

енергії гетероагрегації, дозволяє зробити висновок, що гетероагрегація молекул 

C60 та ICR-191 обумовлена π-π взаємодією.  

Так, для візуалізації агрегатів C60-ICR-191 були застосовані методи AСM 

та МУРН та МУРР. Зображення AСM, одержані для водних рідинних систем 

фулеренів C60, вказують на те, що агрегати складаються з щільно упакованих 

молекул C60 (рис. 7.27а). Ці дані також вказують на те, що деякі агрегати C60 

реорганізуються після додавання молекул ICR-191 (рис. 7.27с). Цей процес 

може бути викликаний електростатичним притяганням між ICR та молекулами 

C60, які утворюють змішані агрегати, що підтверджується даними AСM та 

ізотермічної титрувальної калориметрії.  
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Таким чином, це дослідження підтверджує, що молекули C60 можуть 

безпосередньо взаємодіяти з модельним мутагеном ICR-191. Представлені 

результати свідчать про π-π взаємодію як основної сили, що відповідає за 

утворення змішаних агрегатів наночастинок С60 з лікарським засобом, які 

можуть модулювати біологічну активність ICR-191. Всі ці спостереження є 

передумовою для можливого застосування фулерену C60 як носія антибіотиків в 

нових лікарських системах доставки. 

 

7.5. Структура та взаємодія фулерену С70 з протипухлинним 

препаратом рослинного походження берберином. 

 

Дослідження взаємодії фулеренів С60 з протипухлинними препаратами 

показали збільшення ефективності таких комплексів в протираковій терапії. 

Проте незважаючи на достатньо численні дослідження в цій області, вивчення 

протипухлинної активності фулеренів С70 фактично не проводяться. Цей факт 

спонукав на наступний крок, який присвячений дослідженню С70 з 

протипухлинним препаратом рослинного походження Берберином. 

Берберин − фітохімічна сполука, що зустрічається в різних сім'ях рослин, 

таких як сімейства Berberidaceae та Ranunculaceae, до яких відносяться стебла 

барбарису, куркуми, золотистий та виноградний орегон. Хімічно берберин ‒ це 

ізохіноліновий алкалоїд, що належить до групи протобеберину. Берберин має 

відомі метаболічні ефекти та має протипухлинний та протизапальний ефекти 

через регулювання різних типів мікроРНК.  

Водна рідинна система фулеренів, son/nC70, була отримана за методикою 

заміни розчинника, описаної раніше [88], з незначною модифікацією для 

збільшення концентрації кінцевого продукту. Фулерени С70 ("НеоТекПродакт", 

Росія, чистота 99.5% +) розчиняли в первинному розчиннику, толуолі 

("Реахим", Росія, хімічно чистий), за допомогою ультразвуку. Далі первинну 

рідинну систему змішували з водою Milli-Q (Millipore) так, що об’єм органічної 

фази у порівнянні з водною становив пропорції 1: 5. Суміш опромінювали 
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ультразвуком до випаровування органічного розчинника. Потім рідинну 

систему фільтрували через фільтр Шотта. Після цього рідинна система була 

знову відфільтрована за допомогою мікропористого фільтра з діаметром 

мікропор 0,45 і 0,20 мкм. Кінцева концентрація фулеренів була визначена за 

допомогою аналізатора загального органічного вуглецю. 

Водну рідинну систему Берберину отримували шляхом розчинення 

порошку берберин хлориду (С20Н18ClNO4) в водному середовищі Milli-Q 

(Millipore) під впливом ультразвуку.  

З метою визначення наявності взаємодії між фулереном С70 та берберином 

були проведені УФ-Вид спектрофотометричні експерименти. Оптичні спектри 

поглинання представлені на рис. 7.31.  
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Рис. 7.31. Спектри оптичного поглинання водними рідинними 

системами фулеренів С70 (штрихова лінія), берберину (трихпунктирна 

лінія) та системи С70+берберин зі співвідношенням за об’ємом 3:1 

(суцільна лінія). 

 

Спектр поглинання рідинною системою son/nC70 має характерний вигляд, 

як було показано раніше в [4]. Спектр поглинання рідинної системи берберину 

має чотири основних піки при 227, 269, 340 та 420 нм. Додавання фулеренів до 
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берберину приводить до батохромного зсуву піку при 227 нм, та гіпсохромного 

зсуву піку при 263  нм, що вказує на взаємодії між фулеренами та берберином. 

Наступні дослідження були проведені методом динамічного розсіяння 

світла на установці Zetasizer Nano ZS (Malvern Ins. Ltd) з HeNe лазером з 

довжиною хвилі 633 нм. Кут розсіювання становив 173°. Розподіл за 

гідродинамічним радіусом системи С70 вказує на наявність двох рівнів розмірів 

частинок (рис. 7.32): малі частинки з розмірами порядку 1-2 нм, та агрегати 

величиною від 20 нм до 40 нм.   
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Рис. 7.32. Розподіл частинок за їх середнім гідродинамічним розміром 

за даними динамічного розсіяння світла на водній рідинній системі 

фулеренів С70 (чорний фон), рідинній системі берберин+C70 (світло-

сірий фон) та рідинній системі берберину (сірий фон). 

 

Рідинна система берберину характеризується наявністю агрегатів з 

розподілом за розмірами від 15 до 103 нм. Додавання берберину до рідинної 
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системи С70 приводить до взаємодії між молекулами берберину та С70, на що 

вказують поява агрегатів з меншою полідисперністю, а саме від 62 до 97 нм. 

Виміри малокутового розсіяння нейтронів (МУРН) на досліджених 

системах були проведені на установці ЮМО в ОІЯД, м. Дубна. Спектри МУРН 

для водних рідинних систем С70 та С70+берберин були апроксимовані методом 

непрямого перетворення Фур'є за допомогою програми GNOM та представлені 

на рис. 7.33. Слід зазначити, що крива нейтронного розсіяння водною рідинною 

системою берберину має невелику інтенсивність та незадовільну статистику 

внаслідок низького контрасту між водою та молекулами берберину.  
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Рис. 7.33. Криві малокутового розсіяння нейтронів водної рідинної 

системи фулеренів С70 (■) та фулеренів С70 з берберином (●). 

Суцільною лінією позначені модельні криві, які отримані методом 

непрямого Фур'є-перетворення. 

 

В результаті апроксимації МУРН кривих були знайдені значення радіусів 

гірації для кожної рідинної системи. Вони склали Rg = 22,3 ± 0,3 нм для 

рідинної системи С70 та 30 ± 2 нм для системи С70+берберин. Таким чином, 
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результати МУРН добре узгоджуються з даними динамічного розсіяння світла а 

підтверджують формування гетероагрегатів С70+берберин. 

З метою отримання кривих з кращою статистикою були проведені 

експерименти з малокутового рентгенівського розсіяння (МУРР) на приладі 

Rigaku Х-ray. Зразки були розміщені в капілярах з діаметром 1,5 мм та 

товщиною стінки 0,01 мм (W. Muller, Berlin, Germany). 

Криві МУРР для водних рідинних систем фулерену С70, берберину та їх 

суміші представлені на рис. 7.34.  
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Рис. 7.34. Криві малокутового рентгенівського розсіяння водної 

рідинної системи фулеренів С70 (■), фулеренів С70 з берберином (●) та 

водної рідинної системи берберину (▲). Суцільною лінією позначені 

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

Ступінь спадання інтенсивності додатково зазначено прямими лініями 

в логарифмічному масштабі.  

 

Як бачимо, найкращу інтенсивність розсіяння маємо на початковій водній 

рідинній системі С70. При цьому данні МУРР повністю підтверджують 
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нейтронні дані, які вказують, що фулерени С70 в водному середовищі формують 

агрегати з фрактальною розмірністю, яка може бути розрахована згідно 

формули 6 - 3,2 = 2,8, що відповідає випадку поверхневого фракталу Цей 

висновок випливає з однакового ступеню спадання кривих розсіяння I~q-3,2, що 

зазначено на рис. 7.33 та 7.34. Низький сигнал розсіяння від рідинної системи 

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

формування молекулами берберину великих агрегатів, більших за розміром, 

ніж агрегати в системі С70+берберин. Отримані криві МУРР були 

апроксимовані використовуючи програму SasView версії 4.0. В результаті 

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

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

добре узгоджується з даними МУРН.  

Для деталізації характеристик взаємодії між фулереном C70 та берберином 

були застосовані методи молекулярного моделювання. Були розглянуті різні 

конфігурації комплексів молекули алкалоїду берберина з молекулою С70 в 

залежності від їх взаємного розташування. Найбільш імовірні розташування 

молекул в комплексі C70+берберин, отримані в результаті оптимізації методом 

Хартри-Фока у базисі 3-21G* в програмному пакеті Gaussian 03, наведені на 

рис. 7.35. при цьому дипольний момент комплексу становить 9,4 Д. 

 
 

Рис. 7.35. Розташування молекул в комплексі С70+берберин згідно 

результатів молекулярного моделювання. Стрілка вказує напрямок 

дипольного моменту. 
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Таким чином, було показано, що фулерени формує гетероагрегати з 

берберином. При цьому структура сформованих гетероагрегатів відповідає 

масовому фракталу з розмірністю 2,6. Усе це дає підставу для подальших 

біологічних тестів цих комплексів як ефективних протипухлинних агентів. 

 

7.6. Комплекси фулеренів С60 та С70 з молекулами полігалактуронової 

кислоти. 

 

Пектинові речовини (пектини) − збірна назва для групи полісахаридів, які 

входять у велику групу гліканогалактуронанів, кислих рослинних 

полісахаридів, головний вуглеводний ланцюг яких складають 1,4-пов'язані 

залишки α-D-галактуроновой кислоти. Пектинові речовини включають 

протопектин, пектинові полісахариди і супутні арабінани, галактани і 

арабіногалактан.  

Відомі роботи по дослідженню антиканцерогенних властивостей і/або 

антиметастатичну дію пектинів, виявлених на прикладі яблучного пектину в 

експериментальних моделях карциногенезу кишечнику і метастазів печінки 

[311]. Механізм протиракової активності пектинових полісахаридів пов'язують 

з тим, що на поверхні ракових клітин присутні білки, відповідальні за адгезію 

пухлинних клітин здоровими тканинами. Показано, що препарат на основі 

модифікованого цитрусового пектину пригнічує ріст ракових клітин і 

метастазування [312] і збільшує час подвоєння простато-специфічного антигену 

(ПСА), основного онкомаркера аденокарциноми передміхурової залози [313], а 

також сприяє виведенню з організму токсичних елементів з сечею [314]. 

Таким чином, унікальними властивостями пектинів є висока 

біодоступність, хороша водорозчинність і низька токсичність. Полімерна 

природа розширює фармакологічні можливості іммобілізованих на його 

матриці лікарських засобів, а саме змінює розподіл в організмі, пролонгованість 

дії і збільшує їх вибірковість.  
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Проте в літературі кількість досліджень присвячених взаємодії та 

властивостям пектину з наночастинками обмежена. Тому було вирішено 

дослідити взаємодію пектину з водними рідинним системами С60 та С70, 

отриманими різними методиками.  

В експериментах були використані рідинні системи, отримані двома 

методиками. Так, водні рідинні системи фулеренів, son/nC60 та son/nC70, були 

отримані за методикою заміни розчинника, описаної раніше [88], з незначною 

модифікацією для збільшення концентрації кінцевого продукту. Фулерени С60 

та С70 розчиняли в первинному розчиннику, толуолі, за допомогою ультразвуку. 

Далі первинну рідинну систему змішували з водою Milli-Q (Millipore) так, що 

об’єм органічної фази в порівнянні з водною був 1: 5. Суміш опромінювали 

ультразвуком до випаровування органічного розчинника. Потім рідинну 

систему фільтрували.  

Водні системи NMP/nC60 та NMP/nC70 були отримані за допомогою 

розчинення фулерену С60 або С70 («Фуллереновые технологии», 

чистота > 99.5%) в N-метілпірролідоні («Merck», чистота > 99,5%) шляхом 

перемішування протягом 6 годин використовуючи магнітну мішалку при 

кімнатній температурі. Надалі рідинна система розбавлялася дистильованою 

водою (Milipore) до необхідної концентрації фулеренів так, аби частка NMP в 

такій системі становила не більше ніж 0,005%. 

Водну рідинну систему пектину (ПК) було отримано шляхом розчинення 

порошку полігалактуронової кислоти в водному середовищі Milli-Q (Millipore) 

за допомогою опромінювання утразвуком впродовж 15 хвилин та 

перемішування магнітною мішалкою впродовж години. Отримана рідинна 

система була відфільтрована за допомогою мікропористого фільтра з діаметром 

мікропор 0,45 мкм.  

Рідинні системи з пектином були приготовані шляхом додавання водної 

рідинної системи пектину таким чином, щоб концентрація фулеренів в зразку 

складала 0,04 мг/мл, а концентрація пектину варіювалась від 0,2 до 0,8 мг/мл. 
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Системи піддавалися перемішуванню за допомогою магнітної мішалки 

впродовж години.  

Для виявлення взаємодії між фулереном С60 та пектином були проведені 

УФ-Вид експерименти на системі son/nC60 при додаванні рідинної системи 

пектину. Слід зазначити, що дана система є найкращою для 

спектрофотометричних вимірів, оскільки має декілька чітких піків на відміну 

від інших раніше досліджуваних систем, які мали або повністю гладкий спектр, 

як у випадку NMP/nC60 та NMP/nC70, або не чіткий пік як у випадку son/nC70. 

Слід також зазначити, що спектр поглинання полігалактуронової кислоти також 

не має характерних піків в цій області. Спектр поглинання водної рідинної 

системи son/nC60 та її суміші з рідинною системою пектину в різних пропорціях 

представлено на рис. 7.36. 
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Рис. 7.36. Оптичні спектри поглинання водною рідинною системою 

son/nC60 (1) з концентрацією фулерену 0,04 мг/мл та її суміші з 

рідинною системою пектину в різних пропорціях. Рідинна система 

С60+пектин з пропорцією 3:4 (5), 1:1 (4), 4:3 (3), 2:1 (2). Усі спектри 

нормовані на концентрацію фулерену. На вкладці наведена зміна 

інтенсивності піків для досліджених систем. 
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Як видно з рис. 7.36 спектр поглинання водної рідинної системи має 

типовий вигляд [19]. Додавання пектину до рідинної системи С60 не приводить 

до значного зміщення піків в довго- або короткохвильовий бік. Проте для усіх 

піків спостерігається гіпохромний ефект. Цікавим є той факт, що коли вміст 

пектину в системі більше або дорівнює вмісту фулерену, інтенсивність піку при 

220 нм зростає. Таким чином, відношення інтенсивностей між піками при 

220 нм та 280 нм змінюється. Подібний ефект був спостережений раніше для 

системи С60/толуол/NMP в п. 3.1.  

Дослідження рідинних систем son/nC60, son/nC70 та NMP/nC60 були 

проведені методом малокутового рентгенівського розсіяння. Експериментальні 

МКРР криві рідинної системи пектину в воді представлені на рис. 7.37.  
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Рис. 7.37. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння, отримані на рідинних системах полігалактуронової кислоти 

у воді за різних концентрацій 0,2, 0,4, 0,6 та 0,8 мг/мл. Усі спектри 

нормовані на концентрацію кислоти.  

 

Як видно спектри МКРР не змінюються при зміні концентрації пектину в 

системі. При цьому форма кривих вказує, що пектин формує розгалужені 

агрегати з розмірами більшими ніж 100 нм. 
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Спектр МКРР для водної рідинної системи son/nC60 при додаванні пектину 

різної концентрації представлено на рис. 7.38. Спектр початкової системи 

son/nC60 був апроксимований моделлю Guinier_porod при використанні 

програми SasView (версія 4.0). В результаті апроксимації було отримано 

значення радіусу гірації, Rg = 29±1 нм. Додавання полігалактуронової кислоти 

суттєво не змінювало спектри.  

0,1 1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

10
10

~q
-4

~q
-3.5

 x550

 x200

 x50

 x10

Ін
т
е
н

с
и

в
н

іс
т
ь

, 
у
м

. 
о
д

.

q, нм
-1

~q
-3.2

 

Рис. 7.38. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння, отримані на рідинній системі son/nC60 у воді за різної 

концентрації полігалактуронової кислоти в системі: 0,2, 0,4, 0,6 та 

0,8 мг/мл. Для зручності криві помножені на відповідні коефіцієнти. 

Додатково зазначено ступінь спадання інтенсивності.  

 

Проте усі отримані спектри умовно можна поділити на дві частини, які 

характеризуються різним ступенем нахилу (рис. 7.38). При цьому 

спостерігається деяка неявна зміна нахилу в q-області значень (0,2 ‒ 0,4) нм-1 

від -4 для початкової рідинної системи son/nC60 до -3,5 та при концентрації 

пектину 0,8 мг/мл, що вказує на формування пухкої оболонки навколо малих 

агрегатів фулеренів з розмірами до 30 нм. При цьому зміна нахилу в області 
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менших значень q-діапазону не відбувається. Цей факт свідчить про те, що 

формування оболонки з молекул пектину може відбуватися також за більших 

розмірів агрегатів, які разом з тим виходять за межі чутливості методу. Слід 

зазначити, що наявність в системі son/nC60+ПК окремих великих агрегатів 

пектину, які давали б суттєвий внесок в криву розсіяння, є малоймовірним. 

Тому ідентичність спектрів свідчить в першу чергу про наявність в системі 

агрегатів з розмірами понад 100 нм, що не дозволяє зафіксувати будь-які зміни 

при додаванні пектину.  

На відміну від водної рідинної системи son/nC60 криві малокутового 

рентгенівського розсіяння рідинної системи son/nC70 характеризуються 

значними змінами при додаванні пектину (рис. 7.39).  
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Рис. 7.39. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння, отримані на рідинній системі son/nC70 у воді за різної 

концентрації полігалактуронової кислоти в системі: 0,2, 0,4, та 

0,6 мг/мл. Суцільні лінії ‒ модельні криві, отримані в результаті 

апроксимації даних. 
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Спектр початкової системи son/nC70 також був апроксимований моделлю 

Guinier_porod при використанні програми SasView (версія 4.0). Радіус гірації, 

що був знайдений з результатів апроксимації становив Rg =  30±2 нм. При 

найменшому з досліджених концентрацій пектину (0,2 мг/мл) крива розсіяння 

не зазнає суттєвих змін. При збільшенні концентрації пектину до 0,4 мг/мл 

спостерігається перехід до кривої з двома рінями розсіяння. Це може вказувати 

на зсув розмірів великих агрегатів в бік ще більших значень, що покращує 

реєстрацію сигналу від малих агрегатів з величиною до 30 нм. Подальше 

збільшення концентрації пектину до 0,6 мг/мл приводить до покращення 

сигналу від малих агрегатів з розміром ~ 20 нм та фрактальною розмірністю 2.  

Таким чином, при збільшенні частки пектину в системі спостерігається 

зміни в структурі малих агрегатів, та збільшення розмірів великих агрегатів що 

свідчить про інкапсулювання агрегатів фулеренів молекулами пектину. 

Зміни кривих МКРР водної рідинної системи NMP/nC60 при додаванні 

різної концентрації пектину представлено на рис. 7.40.  

Як бачимо за концентрації пектину 0,2 та 0,4 мг/мл криві розсіяння не 

зазнають принципових змін, що може вказувати на формування пектинової 

оболонки лише на рівні розмірів, більших за 100 нм. При цьому сигнал від 

малих агрегатів, з характерними розмірами ~ 5 нм та фрактальною розмірністю 

1,5 добре реєструється для усіх кривих. Збільшення концентрації пектину до 

0,6 мг/мл приводить до суттєвої зміни сигналу розсіяння. При цьому 

спостерігається збільшення сигналу розсіяння в області малих значень q-

діапазону, що свідчить про появу великих агрегатів, які за своєю структурою 

відповідають масовому фракталу з розмірністю 2,6.  

Наступні дослідження були проведені методом динамічного розсіяння 

світла. Як видно з рис. 7.41 водна рідинна система фулерену son/nС60, яка була 

отримана методом заміни розчинника, показала наявність в ній агрегатів з 

розмірами від 40 нм до 500 нм і з піком при 68 нм.   
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Рис. 7.40. Експериментальні криві малокутового рентгенівського 

розсіяння, отримані на рідинній системі NMP/nC60 у воді за різної 

концентрації полігалактуронової кислоти в системі: 0,2, 0,4, та 

0,6 мг/мл. Суцільні лінії ‒ модельні криві, отримані в результаті 

апроксимації даних. 

 

Додавання полігалактуронової кислоти (ПК) до такої системи приводить 

до збільшення агрегатів. ДРС вимірювання виявили мономодальний розподіл за 

розмірами від 200 до 600 нм для системи son/nC60+Пектин, що виходить за межі 

реєстрації МКРР методу та пояснює відсутність суттєвих змін в кривих 

синхротронного розсіяння. Враховуючи, що початкова водна система з 

пектином мала розміри початкових агрегатів в діапазоні від 80 до 170 нм, 

збільшення розмірів агрегатів в суміші С60+ПК свідчить про перегруповування 

молекул пектину навколо агрегатів фулеренів. Формування такої пектинової 

оболонки навколо фулеренів приводить до екранування та зменшення 

електрокінетичного заряду на поверхні агрегатів, що погіршує їх стабільність 

(вкладка до рис. 7.41).  

Додавання полігалактуронової кислоти до водної рідинної системи 

son/nC70, яка також мала широкий розподіл за розмірами від 37 до 300 нм з 
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піком при 50 нм не виявило значного збільшення розмірів агрегатів (рис. 7.42), 

як у попередньому випадку.  
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Рис. 7.41. Розподіл неоднорідностей за гідродинамічними розмірами 

агрегатів за даними динамічного розсіяння світла на водних 

рідинних системах son/nС60 з концентрацією 0,052 мг/мл, до та після 

додавання полігалактуроної кислоти. Концентрація кислоти складала 

0,39 мг/мл. На вкладці наведено ξ- потенціал на поверхні агрегатів в 

досліджених системах.  

 

Так, в системі son/nC70+ПК спостерігається незначне зміщення в бік 

більших розмірів усього розподілу, який простягнувся від 43 до 400 нм, і має 

пік при 58 нм. Ці данні узгоджуються з МКРР експериментом, результати якого 

вказують на наявність структурних змін при додаванні пектину до son/nC70 в 

діапазоні розмірів до 10 нм. Зміна електрокінетичного потенціалу на поверхні 

агрегатів від -32 мВ в початковій системі son/nC70  до -20 мВ для системи 

son/nC70+ПК підтверджує формування оболонки з молекул кислоти навколо 

агрегатів фулеренів, що приводить до екранування заряду на поверхні. Для 
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зручності значення електрокінетичного потенціалу для усіх досліджених 

систем наведено в табл. 7.5. 
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Рис. 7.42. Розподіл агрегатів за їх гідродинамічними розмірами за 

даними динамічного розсіяння світла на водних рідинних системах 

полігалактуронової кислоти (●) та son/nС70 з концентрацією 

0,001 мг/мл, до (■) та після додавання полігалактуронової кислоти (□). 

Концентрація кислоти складала 0,39 мг/мл. На вкладниці наведено ξ- 

потенціал на поверхні агрегатів для досліджених систем. 

 

Найбільші зміни агрегатів за розміром при додаванні полігалактуронової 

кислоти були отримані для водної рідинної системи NMP/nC60 (рис. 7.43).  

Значне збільшення розміру з розподілом від 396 до 1100 нм, пов’язано в 

першу чергу з меншим початковим значенням електрокінетичного потенціалу,  

-19 мВ, у порівнянні з системами, отриманими методом заміни розчинника -

25 мВ, що відповідає за стабільність системи.  

Таким чином, слабша стабілізація приводить до значного збільшення 

агрегатів, завдяки процесу екранування заряду на поверхні агрегатів 

молекулами полігалактуронової кислоти при формуванні оболонки. Іншими 



284 
 

словами, кислота виступає середовищем, що склеює декілька окремих агрегатів 

фулеренів в один великий агрегат.  
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Рис. 7.43. Розподіл за гідродинамічними розмірами агрегатів за даними 

динамічного розсіяння світла водної рідинної системи 

полігалактуроновї кислоти (●), системи NMP/nС70 з концентрацією 

0,006 мг/мл, до (■) та після (□) додавання полігалактуронової кислоти. 

Концентрація кислоти складає 0,39 мг/мл. На вкладниці представлено 

ξ- потенціал на поверхні агрегатів для наведених систем. 

 

Оскільки для біологічного використання є принциповим визначити 

поведінку досліджених систем саме в фізіологічному розчині, були проведені 

додаткові дослідження даних систем в присутності солі NaCl. Рідинні системи 

були виготовлені шляхом додавання фізіологічного розчину в водні рідинні 

системи фулеренів С60 та С70 таким чином, щоб частка фізіологічного розчину в 

системі складала 90% за об’ємом.  

Розподіл за розмірами агрегатів полігалактуронової кислоти в воді та 

фізіологічному розчині представлені на рис. 7.44.  



285 
 

0 200 400 600 800 1000
0

10

20

30

40

 

 
К

іл
ь

к
іс

т
ь

, 
%

D, нм

 

Рис. 7.44. Розподіл агрегатів за їх гідродинамічними розмірами за 

даними динамічного розсіяння світла на системі полігалактуронової 

кислоти у воді (□) і фізіологічному розчині (■). 

 

Так, виявлено, що в фізіологічному розчині пектин утворює значно більші, 

у порівнянні з водою, агрегати, що відповідають значенням розподілу за 

розміром від 396 нм до 1000 нм. При цьому спостерігається зменшення 

електрокінетичного потенціалу на поверхні агрегатів від значення -21 мВ в 

водному середовищі до -7 мВ в фізіологічному розчині (табл. 7.5). 

Додавання полігалактуронової кислоти до водної рідинної системи 

son/nC60, в фізіологічному розчині приводить до бімодального розподілу 

частинок за розміром з піками при 150 нм та 400 нм (див. рис. 7.45). 

При цьому у випадку фізіологічного розчину маємо справу зі значно більш 

полідисперсною системою, де діапазон розмірів складає (91 – 1106) нм. 

Розподіл за розмірами агрегатів системи son/nC60 в фізіологічному розчині 

становить (50‒396) нм з піком при 91 нм. Таким чином, спостерігається значне 

зміщення в бік більших розмірів агрегатів, що супроводжується ослабленням 

електрокінетичного потенціалу агрегатів фулеренів в son/nC60 в фізіологічному 

розчині -7 мВ до -4 мВ при додаванні пектину. 
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Рис. 7.45. Розподіл агрегатів за їх гідродинамічними розмірами за даними 

динамічного розсіяння світла водною системою полігалактуронової 

кислоти (●) та son/nС60 в фізіологічному розчині (співвідношення за 

об’ємом 10:90) до (■) та після додавання полігалактуронової кислоти (□). 

Концентрація фулеренів С60 складала 0,052 мг/мл, концентрація пектину 

0,39 мг/мл. 

 

Як і у випадку з водою додавання пектину до рідинної системи son/nC70 в 

фізіологічному розчині не привело до збільшення розмірів агрегатів (рис. 7.46).  

Більш того, розподіл за розмірами став дещо вужчим та змістився в бік 

менших значень розмірів частинок. Зазначимо, що приготування системи 

С70+пектин відбувалось шляхом додавання до водної рідинної системи son/nC70 

спочатку рідинної системи пектину, а потім фізіологічного розчину. Тому 

зменшення розмірів агрегатів фулеренів в системі son/nС70+пектин порівняно з 

системою С70 в фіз. розчині може бути пояснено формуванням оболонки 

навколо агрегатів С70 молекулами пектину, попереджуючи їх злипання під дією 

солі в результаті екранування заряду на поверхні. Фактично спостерігається 
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стабілізація агрегатів фулеренів С70 молекулами пектину в фізіологічному 

розчині. 
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Рис. 7.46. Розподіл агрегатів за їх гідродинамічними розмірами за 

даними динамічного розсіяння світла на системах полігалактуронової 

кислоти в фізіологічному розчині (●) та son/nС70 в фізіологічному 

розчині (співвідношення за об’ємом 10:90) до (■) та після додавання 

полігалактуронової кислоти (□). Концентрація фулеренів С70 складала 

0,001 мг/мл, концентрація пектину 0,39 мг/мл. 

 

Незважаючи на це, електрокінетичний потенціал агрегатів в системі 

son/nС70+пектин має значення лише -8 мВ, у порівнянні з -10  мВ для son/nC70 в 

фізіологічному розчині, або -20  мВ для son/nС70+пектин в водному середовищі. 

Таким чином, хоча додавання пектину приводить до зменшення розмірів 

агрегатів в фізіологічному розчині, загальна стабільність системи зменшується. 

Порівнюючи данні для водних рідинних систем son/nC60 та son/nC70 можна 
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зробити висновок, що інкапсулювання пектином агрегатів фулеренів 

відбувається значно краще у випадку фулеренів С70. 

 

Таблиця 7.5. Значення електрокінетичного потенціалу 

  

Рідинна система ζ-

потенци

ал, мВ 

NMP/nC60 -19 

NMP/nC60+ПК -26 

NMP/nC60 в фіз.роз. -13 

NMP/nC60+ПК в фіз.роз. -6 

Son/nC70 -32 

Son/n70+ПК -20 

Son/n70 в фіз.роз. -10 

Son/n70 +ПК в фіз.роз. -8 

Son/n60 -25 

Son/n60+ПК -14 

Son/n60 в фіз.роз. -7 

Son/n60 +ПК -4 

Пектин в фіз.роз. -7 

Пектин в воді -21 

 

 

Протилежна ситуація спостерігається для рідинної системи NMP/nC60, де 

додавання пектину приводить до збільшення агрегатів за розмірами (рис. 7.47). 

Проте розмір агрегатів в системі NMP/nС60+ПК є близьким до агрегатів в 

рідинній системі son/nС60+ПК та значно більшим, ніж в системі son/nС70+ПК. 

Таким чином, полігалактуронова кислота інкапсулює агрегати фулеренів як в 

воді, так і в фізіологічному розчиннику. 

З метою деталізації параметрів взаємодії між фулеренами C60 та 

молекулами пектину були застосовані методи молекулярного моделювання. 

Найбільш імовірне розташування молекул в комплексі C60+Пектин, були 

отримані в результаті оптимізації методом Хартри-Фока у базисі 3-21G* в 

програмному пакеті Gaussian 03, є структура наведена на рис. 7.48. 
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Рис. 7.47. Розподіл агрегатів за їх гідродинамічними розмірами за 

даними динамічного розсіяння світла на системах полігалактуронової 

кислоти (●) та NMP/nC60 в фізіологічному розчині (співвідношення за 

об’ємом 10:90) до (■) та після додавання полігалактуронової кислоти 

(□). Концентрація фулеренів С60 складала 0,006 мг/мл, концентрація 

пектину ‒ 0,39 мг/мл. 

 

 

Рис. 7.48. Розташування молекул в комплексі згідно результатів 

молекулярного моделювання. 
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Висновки 

 

Структурні дослідження водної рідинної системи son/nC60 з низкою 

протипухлинних препаратів, таких як доксорубіцин, цисплатин, ландоміцин А, 

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

протипухлинними препаратами, що приводить до збільшення протипухлинних 

властивостей комплексів в порівнянні з використанням антибіотиків в 

експериментах in vivo. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі визначено структуру та фізичні властивості 

рідинних систем з фулеренами С60 і С70 за різної полярності розчинника, 

стабільність водних рідинних систем фулеренів С60 і С70  за різних температур, 

при переведенні їх до фізіологічного середовища, а також в комплексах з 

протипухлинними препаратами. Головні висновки та результати проведених 

досліджень полягають у вигляді таких тверджень: 

1. Методами малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського 

випромінювання проведено структурний аналіз рідинних систем з 

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

остаточна структура різних рідинних систем з фулеренами утворюється в 

наслідок процесів агрегації та комплексоутворення в цих системах. 

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

фулеренами приводить до збільшення розмірів та щільності пакування 

агрегатів фулеренів, що в подальшому викликає їх осадження.  

3. Доведено, що зменшення вмісту полярної компоненти в рідинних 

системах з фулеренами приводить до формування агрегатів з дифузною 

поверхнею, яка руйнується при зменшені полярності розчинника.  

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

фулеренів утворюють комплекси з молекулами N-метилпірролідону. 

Визначено енергію комплексоутворення в згаданій рідинній системі з 

фулеренами, яка складає 15,7 кДж/моль. 

5. Показано, що формування комплексів фулеренів з молекулами 

розчинника приводить до виникнення селективної сольватації та є 

причиною різкого сольватохромного ефекту в рідинних системах з 

фулеренами. 



292 
 

6. Доведено, що комплексоутворення між фулеренами та молекулами 

розчинника приводить до полімеризації плівки з фулеренами внаслідок 

опромінення лазером під час експерименту з мас-спектрометрії.  

7. Структурний аналіз рідинних систем з фулеренами в воді та 

фізіологічному розчині виявили збільшення розмірів кластерів фулеренів 

під дією солі NaCl внаслідок зменшення електрокінетичного потенціалу 

на поверхні агрегатів.  

8. Показано, що водні рідинні системи з фулеренами залишаються 

стабільними з часом, в фізіологічному розчині та при зміні температури, 

що зумовлює їх перспективність з точки зору їх використання в 

біомедицині. 

9. Виявлено відсутність впливу розмірів агрегатів фулеренів у водних 

рідинних системах на їх токсичність в діапазоні концентрацій 

(0,05÷5) мкг/мл в експериментах in vitro.  

10. Структурні дослідження проведені методами малокутового розсіяння 

нейтронів та атомно-силової мікроскопії, виявили руйнування амілоїдних 

агрегатів протеїнів лізоциму та інсуліну в водних рідинних системах з 

фулеренами, що вказує на перспективність використання фулеренів як 

антиамілоїдних препаратів.  

11. Детальній структурний аналіз водних рідинних систем фулеренів з 

низкою протипухлинних антибіотиків, а саме доксорубіцину, цисплатину, 

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

між молекулами С60 та молекулами антибіотиків, які зумовлюють їх 

кращу протипухлинну дію у порівнянні з використанням антибіотиків без 

наявності фулеренів.  
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