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В роботі досліджено та проаналізовано спектральні прояви взаємодії 

іонів металів Co, Ni, Fe, Mg, Ag, Pt  з макромолекулою ДНК в оптичному 

діапазоні енергій (ультрафіолетовий та видимий діапазон). Вивчено спектри 

оптичного поглинання, флюоресценції, фосфоресценції, збудження 

фосфоресценції макромолекули ДНК та лікарських препаратів на їх основі.

Показано що збурюючий вплив іонів кобальту та нікелю (так само як 

іонів заліза та магнію досліджених в попередніх роботах) на спін-орбітальну 

взаємодію в π-електронних системах основ ДНК є незначним, що 

проявляється в відсутності помітних проявів ефекту «важкого атому» в

оптичних властивостях та експериментах по фотодеградації вказаних 

систем. На основі цього зроблено висновок, що іони Co та Ni (досліджені в

даній роботі) та Fe та Mg (досліджені в попередніх роботах) зв‘язуються з

фосфорними групами на периферії макромолекули ДНК. В той же час ланки 

ДНК із зв‘язаними з ними іонами цих металів, грають роль пасток мігруючих 

в макромолекулі ДНК триплетних збуджень, що проявляється в істотному 

гасінні фосфоресценції ДНК іонами Co та Ni. Отримана в роботі довжина 

пробігу триплетного збудження складає приблизно 50 А (18-20 пар основ 

ДНК), що співпадає з оцінкою цієї величини, отриманої в попередніх 

роботах.

На відміну від іонів Co, Ni, Fe, Mg, іони срібла істотно (в сотні разів)

підвищують інтенсивність фосфоресценції ДНК та виявляють аденіно-

подібну структуру, що пояснюється проникненням цих іонів в простір між 

основами ДНК. З аналізу змін в оптичних спектрах фосфоресценції показано 
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що взаємодія ДНК з іонами срібла відбувається в три етапи: на першому 

етапі, при малих концентраціях срібла, в спектрах спостерігаються зміни,

подібні до зафіксованих в системах ДНК-кобальт та ДНК-нікель, а саме 

спостерігається зменшення інтенсивностей і флюо- і фосфоресценції 

одночасно без зміни форми спектру, а це свідчить про те що іони срібла при 

малих концентраціях зв‘язуються з зовнішньою стороною фосфорних груп на 

периферії макромолекули ДНК. При подальшому збільшенні концентрації 

іонів срібла інтенсивність флюоресценції продовжує спадати, а у

фосфоресценції спостерігається зворотній ефект – інтенсивність 

фосфоресценції значно зростає за рахунок збільшення заселеності 

триплетних енергетичних станів за рахунок підвищення ймовірності синглет-

триплетних переходів. Це може бути пов‘язано з проникненням іонів срібла в

борозенку, і, за рахунок їх близького розташування з π-електронними 

системами основ ДНК, їх збурення. При подальшому збільшенні кількості 

йонів срібла, інтенсивність фосфоресценції продовжує зростати, однак 

додатково у спектрі фосфоресценції з‘являється структура, яка за своєю 

формою та положенням піків пов‘язана з адитивним вкладом фосфоресценції 

аденінової основи макромолекули ДНК. Це може бути результатом того що 

іони срібла проникають безпосередньо в простір (інтеркалюють) між 

основами макромолекули ДНК. Таке проникнення призводить до значного 

збурення спін-орбітальної взаємодії π-електронів основ ДНК і таким чином 

прояву ефекту «важкого атому». 

Прикладна частина роботи пов‘язана з дослідженням впливу цисплатину 

(сполуки на основі платини, що є антираковим лікарським препаратом 

першого покоління) на спектральні властивості ДНК та спектральних 

властивостей та ефектів фотодеградації лікарського препарату Поліплатилен 

(що є комплексом ДНК з цисплатином – антираковим препаратом 2-го 

покоління). Із аналізу спектральних властивостей як самого препарату, так і

окремих його складових компонентів встановлено, що незважаючи на те що 

цисплатин не проникає в простір між базами макромолекули ДНК, вплив на 
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спін-орбітальну взаємодію π-електронів баз ДНК є значним. На підставі 

спектральних досліджень окремих компонент лікарського препарату 

Поліплатилен побудована схема енергетичних рівнів та запропонована схема 

передачі електронного збудження в даному препараті. Зроблені висновки 

щодо впливу присутності металів на фотостабільність ДНК та їх токсичний 

вплив на ДНК в складі препарату.

Ключові слова: ДНК, іони металів, спектроскопія, поглинання,

люмінесценція, флюоресценція, фосфоресценція 

ABSTRACT 

Gryn D.V. Spectral manifestations of DNA-metal interaction. – 

Manuscript. 

Thesis for the Candidate of science in Physics and Mathematics in specialty 

01.04.05 – Optics, physics of lasers. Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The spectral manifestations of the interaction between metal ions Co, Ni, Fe, 

Mg, Ag, Pt and DNA in the optical energy range (ultraviolet and visible range) 

were investigated and analyzed. The spectra of optical absorption, fluorescence, 

phosphorescence, phosphorescence excitation of the DNA macromolecule, DNA-

metal solutions and drugs based on them were studied. 

It is shown that the disturbing effect of cobalt and nickel ions (as well as iron 

and magnesium ions studied in previous works) on the spin-orbit interaction in 

π-electronic systems of DNA bases is insignificant, which is manifested in the 

absence of noticeable effects of "heavy atom" on DNA spectral properties. The 

experiments on photodegradation of these systems were performed. Based on 

obtained results, it is concluded that Co and Ni ions (studied in this work) and Fe 

and Mg (studied in previous works) binds to phosphorus groups on the periphery 

of the DNA macromolecule. At the same time, DNA with associated ions of these 

metals, play the role of traps for migrating triplet excitations in the DNA 

macromolecule, which is shown by the quenching of DNA phosphorescence with 
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presence of Co and Ni ions. The length of triplet excitation obtained in the work is 

approximately 50 A (18-20 pairs of DNA bases), which coincides with the estimate 

of this value obtained in previous works. 

Unlike Co, Ni, Fe, Mg ions, the silver ions significantly (hundreds of times) 

increase the intensity of DNA phosphorescence and reveal an adenine-like 

structure in it, which is explained by the ability of penetration these ions into the 

space between the DNA bases. The analysis of changes in the optical spectra of 

phosphorescence shows that the interaction of DNA with silver ions takes place in 

three stages: in the first stage, at low concentrations of silver, the changes in the 

spectra are similar to those observed in DNA-cobalt and DNA-nickel systems. 

Intensities of the fluorescence and phosphorescence of DNA are lowered 

simultaneously without changing the shape of the spectrum, which indicates that 

silver ions at low concentrations bind to the outer side of the phosphorus groups on 

the periphery of the DNA macromolecule. With a further increase in the 

concentration of silver ions, the fluorescence intensity continues to decrease, and in 

phosphorescence the opposite effect is observed - the phosphorescence intensity 

increases significantly due to the increase in the occupancy of the triplet energy 

levels by increasing the probability of singlet-triplet transitions. This may be 

connected to the penetration of silver ions into the groove, and, due to the close 

location of the π-electronic systems of DNA bases, their perturbation. As the 

number of silver ions increases more, the phosphorescence intensity continues to 

increase, but in addition, the structure in the phosphorescence spectrum is appear, 

and its shape and position of the peaks, associated with the additive 

phosphorescence contribution of the adenine base of the DNA macromolecule. 

This may be due to the fact that silver ions penetrate (intercalate) directly into the 

space between the bases of the DNA macromolecule. Such penetration leads to a 

significant perturbation of the spin-orbit interaction of the π-electrons of the DNA 

bases and to the influence of the "heavy atom" effect. 

The applied part of the work is related to the study of the effect of cisplatin (a 

platinum-based compound that is a first-generation anticancer drug) on the spectral 



6

properties of DNA; spectral properties and photodegradation effects of the existing 

drug “Polyplatylene” (a complex of DNA with cisplatin - anticancer drug, which is 

second-generation drug). Based on the results of research, a scheme of electron 

excitation transmission in this drug is proposed, and conclusions were made on the 

influence of the presence of metals to the photostability of DNA and their toxic 

effect on DNA. 

Keywords: DNA, metal ions, spectroscopy, absorbtion, luminescence, 

fluorescence, phosphorescence. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І

ТЕРМІНІВ 
ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

М – молярна концентрація, моль/л.

Мп.о. – молярна концентрація в парах основ ДНК, моль/л.

УФ, UV – Ультрафіолетове світло або ультрафіолетовий діапазон спектру.

ВИД, VIS – видиме світло, або видимий діапазон спектру 

PolyA – модельна сполука ДНК, одноланцюгова макромолекула яка 

складається тільки з аденінових основ з фосфорними групами.

AMP – аденозинмонофосфат 

Цисплатин, цис-ДДП – цис-діхлордіаммінплатіна (II) 

Фторурацил – 2,4-діокси-5-фторпіримідон 

ДНК-Co – система ДНК-кобальт 

ДНК-Ni –система ДНК-нікель 

ДНК-Ag – система ДНК-срібло 

ДНК-Pt – система ДНК-цисплатин 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Серед усіх біологічних макромолекул особливе місце займають 

макромолекули ДНК та РНК, які забезпечують збереження, передачу та 

реалізацію генетичної інформації живих організмів.

На даний час при розробці нових лікарських засобів для лікування 

онкозахворюваннь створених на основі макромолекули ДНК, актуальною є

проблема дослідження їх фізичних властивостей та вивчення процесів що 

відбуваються як в організмі людини, так і в самому препараті.

Наявність іонів металів поряд з ДНК може вплинути на її фізичні,

фізико-хімічні та фізико-біологічні властивості. Іони деяких металів в

великих кількостях є сильними мутагенами і навіть канцерогенами. Так,

наприклад, при надмірному вмісті іонів магнію, нікелю та міді число 

мутуючих бактерій збільшується в сотні разів. Було показано, що виникнення 

злоякісних пухлин супроводжується збільшенням вмісту металів в ДНК 

ракових клітин.

Відомо що комплекси ДНК із зв’язаними з нею сполуками металів,

серед яких є і сполуки платини, використовуються для хімічних методів 

лікування онкозахворюваннь.

Дослідження фотофізичних властивостей таких комплексів та розуміння 

процесів які в них відбуваються мають важливе значення для біології та 

медицини, дають можливість розробляти нові ліки, та покращувати вже 

існуючі препарати.

Спектральні дослідження взаємодії іонів металів з ДНК при низьких 

температурах представлені лише у деяких роботах 60-70 років, зокрема у

відомій роботі Берсона на Ізенберга [1]. В цих роботах зафіксовано ефект 

гасіння фосфоресценції ДНК іонами магнію та заліза. Однак ряд 

експериментальних проявів взаємодії іонів металів з ДНК недостатньо 

вивчені. Зокрема залишилось незрозумілим відсутність досліджень проявів 

збурювальної дії іонів металів на спін-орбітальну взаємодію в оптичних 
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центрах ДНК. Більш пізні дослідження іонів металів з ДНК проводились в

основному при кімнатній температурі або навіть при температурі тіла 

людини, що не давало можливості слідкувати за флуоресцентним та 

фосфоресцентним випромінюванням ДНК (квантовий вихід люмінесценції 

ДНК при кімнатній температурі надзвичайно низький, порядку ~10-5[2,3,4]), і

таким чином вивчати роль синглетних і триплетних електронних станів у

взаємодії ДНК з іонами металів.

В зв‘язку з цим необхідним є вивчення особливостей взаємодії іонів 

металів з ДНК спектральними методами, просторової локалізації, зокрема 

збурювальний вплив іонів металів на спін-орбітальну взаємодію в π-

електронних системах основ ДНК, та просторової локалізації іонів 

досліджуваних металів по відношенню до макромолекули ДНК. Прикладною 

задачею є вивчення спектральних проявів взаємодії металів з π-електронними 

системами основ ДНК в лікарських препаратах.

Таким чином, дослідження оптичних характеристик даних систем та 

встановлення можливих закономірностей взаємодії між компонентами є

актуальним науковим завданням, що і було поставлено в мету даної роботи.

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження:

Метою роботи було вивчення спектральних проявів взаємодії іонів 

металів з ДНК; просторової локалізації іонів металів по відношенню до 

макромолекули ДНК; та особливостей взаємодії іонів металів з ДНК, зокрема 

вплив іонів металів на спін-орбітальну взаємодію в π-електронних системах 

основ ДНК. Прикладною метою даної роботи було вивчення спектральних 

проявів взаємодії металів з π-електронними системами основ ДНК в

лікарських препаратах 

Для досягнення даної мети були поставлені та вирішені наступні 

основні завдання:
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-Дослідити та проаналізувати особливості впливу іонів металів 

кобальту, нікелю, срібла на спектральні характеристики ДНК (поглинання,

флюоресценція, фосфоресценція). 

- Варіюючи концентрації іонів металів (співвідношення кількості йонів 

металів до пар основ ДНК) визначити, за наявності, концентрації при яких 

відбуваються істотні зміни спектральних характеристик ДНК.

- Оцінити довжину перенесення мобільних триплетних збуджень вздовж 

ДНК в присутності іонів металів.

- Дослідити вплив іонів металів на швидкість фотодеградації 

макромолекули ДНК.

-Вивчити електронні процеси що відбуваються в лікарському препараті 

"Поліплатилен" на базі макромолекули ДНК з платиною, запропонувати 

шляхи до модернізації препарату та методів його застосування.

Об‘єкт дослідження 

Фізичні процеси що відбуваються в біологічних макромолекулах ДНК в

присутності іонів металів.

Предмет дослідження 

Закономірності змін спектральних властивостей водних розчинів ДНК в

присутності іонів металів, вплив іонів металів на процеси перенесення 

електронного збудження в ДНК та на фотостабільність ДНК.

Методи дослідження 

Як основні методи дослідження в роботі були використані: оптична 

спектрофотометрія (вимірювання спектрів оптичного поглинання в

ультрафіолетовому та видимому діапазоні); люмінесцентна спектроскопія 

(реєстрація спектрів флюоресценції та фосфоресценції) та спектроскопія 

збудження флюоресценції та фосфоресценції відповідно; Дослідження 
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процесів фоторуйнування ДНК (за змінами у спектрах поглинання ДНК в УФ 

діапазоні в результаті опромінення). 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

1. Вперше встановлено що вплив іонів нікелю та іонів кобальту на 

спін-орбітальну взаємодію в π-електронних системах основ ДНК є незначним 

і не призводить до значного збільшення заселеності їх триплетних станів.

2. Для систем ДНК-Со, ДНК-Nі встановлено факт перенесення 

мобільних триплетних збуджень та оцінено їх середню довжину пробігу в

макромолекулі ДНК.

3. Встановлено, що на відміну від іонів кобальту, нікелю, заліза,

магнію, іони срібла суттєво впливають на спін-орбітальну взаємодію в

π-електронних системах основ ДНК, що призводить до кардинальної зміни 

спектру фосфоресценції (поява аденінової структури) та драматичному 

зростанню інтенсивності (в сотні разів). Сукупність отриманих фактів, дає 

підстави стверджувати, що іони срібла проникають в простір (інтеркалюють)

між парами основ ДНК 

4. Вперше вивчено та здійснено інтерпретацію спектральних 

властивостей лікарського препарату "Поліплатилен" і його складових 

компонентів, та запропоновані шляхи експрес-контролю під час 

виробництва, та додаткові методики його застосування.

Особистий внесок здобувача 

Всі результати експериментальних досліджень, що викладені в даній 

роботі, отримані здобувачем особисто. Вибір об'єктів для дослідження,

постановка мети роботи та наукових задач проводилися спільно з науковим 

керівником доктором фіз.-мат. наук, професором Ящуком В.М. Автор 

безпосередньо готував зразки для досліджень, доводив їх до придатного для 

вимірювань стану, планував експеримент, виконував експеримент та 

оброблював експериментальні дані. Люмінесцентні дослідження при 4.2К



19

проводилися у відділі фотоактивності Інституту фізики НАН України. Зразки 

модельних сполук аденіну були надані колегами з Інституту молекулярної 

біології та генетики НАН України, дослідження фотостабільності 

проводилося в лабораторії кафедри експериментальної фізики фізичного 

факультету. Аналіз експериментальних даних, систематизація, інтерпретація 

та обговорення отриманих результатів проводилося автором спільно з

науковим керівником Ящуком В.М. та співавторами відповідних статей. За 

безпосередньої участі здобувача готувались стендові та усні доповіді на 

конференціях, і були написані статті де були опубліковані основні результати 

роботи.

Апробація результатів дисертації.

Основні результати дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на наступних міжнародних і вітчизняних наукових 

конференціях (тези доповідей опубліковані): International Conference "Physics 

of Liquid Matter: Modern Problems" (PLMMP-2008), XIX International Scool-

Seminar "Spectroscopy of Molecules and Crystals» (devoted to the 175th 

Anniversary of Kyiv Taras Shevchenko University), International Conference 

"Physics of Liquid Matter: Modern Problems" (PLMMP-2010),  9th International 

IUPAC Conference in Polymer-solvent Complexes and Intercalates 

POLYSOLVAT-9, Electronic processes in organic materials 9th international 

conference ICEPOM-9,  XXI Galyna Puchkovska International School-Seminar 

SPECTROSCOPY OF MOLECULES AND CRYSTALS, International 

Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems" (PLMMP-2014), 

ICEPOM–10, XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar 

"Spectroscopy of Molecules and Crystals", international research and practice 

conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2017), 

XII International Conference "Electronic Processes in Organic and Inorganic 

Materials” (ICEPOM-12), NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS 
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(NANO-2020), «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень» (Київ, 2020), та інших.

Робота в цілому доповідалася 11.02.2021 на розширеному засіданні 

кафедри експериментальної фізики та НДЛ "Електронно-оптичних процесів"

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Тема дисертації пов‘язана з плановими дослідженнями кафедри 

експериментальної фізики та НДЛ "Електронно-оптичних процесів": у 2006-

2010р. «Оптичні та електронні властивості гомогенних та гетерогенних 

систем на основі органічних та неорганічних сполук для фотоніки,

біофотоніки та наноелектроніки» (тема номер 06БФ051-07), у 2011-2015р

«Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і

елементарних частинок астрономії і матеріалознавства для створення основ 

новітніх технологій» (тема номер 11БФ051-11), у 2016-2019р. «Дослідження 

електронно-коливальних процесів в композитах та наносистемах,

перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла 

та медицини» (тема номер 16БФ051-03), у 2019-2021р .«Закономірності 

спінзалежних процесів у кристалах і наноструктурах, розроблення методів 

проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації» (тема 

номер 19БФ051-07), у 2020-2021р. "Гібридні наносистеми для фото 

імунотерапії в оптико-рентгенівському діапазоні енергій" (грант 

НФД 2020.02/0367) 

 

Практична значимість результатів 

Отримані в ході виконання дисертаційної роботи знання стосовно 

спектральних проявів взаємодії металів з ДНК можуть бути використані при 

контролі виробництва існуючих медичних препаратів, та при розробці нових 

компонентів медичних лікарських препаратів в яких ДНК використовується 
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як носій для адресної доставки по організму людини, в тому числі для 

сучасних препаратів 3-4 покоління для лікування онкозахворюваннь 

(наприклад препаратів для фотодинамічної (ФДТ, PDT) чи 

рентгенодинамічної (Х-ФДТ) терапії).  

 

Публікації 

Основні результати роботи опубліковані у 19 наукових працях, з них 7 

статей у фахових українських та зарубіжних рецензованих наукових 

виданнях, а також 12 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура і обсяг дисертації 

Дисертація складається із вступу, основної частини з 4-х розділів,

загальних висновків, переліку використаних джерел з посиланнями.

Загальний обсяг дисертації складає 148 сторінок, в роботі наведено 63 

рисунка та 1 таблиця. Список використаних джерел складається з 155 

посилань і займає 16 сторінок друкованого тексту.
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РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ ОБ‘ЄКТІВ. ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Будова та оптичні властивості макромолекул ДНК та РНК 

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) –– є найважливішою 

високомолекулярною сполукою, що міститься у всіх клітинах живих 

організмів та забезпечує збереження, передачу з покоління в покоління та 

реалізацію генетичної програми розвитку та функціонування живих 

організмів. Основна роль ДНК в клітинах –– довготривале збереження 

інформації про структуру РНК та білків.

З хімічної точки зору, ДНК –– це довга полімерна молекула, що 

а) б)
Рис. 1.1 а) Схематична будова подвійної спіралі ДНК, б). Схематична 

схема утворення водневих зв‘язків між комплементарними нуклеотидами 

фосфатна група 
дезоксирибоза 

нуклеотиди 

“скелет” ДНК 

водневі 
зв‘язки
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складається з кількох видів нуклеотидів. Кожен нуклеотид складається з

азотистої основи, цукру (дезоксирибози) і фосфатної групи. Зв‘язки між 

нуклеотидами в ланцюгу утворюються за рахунок дезоксирибози та 

фосфатної групи. В переважній більшості випадків макромолекула ДНК 

складається з двох ланцюгів, що орієнтовані азотистими основами одна до 

одної. Ці дві нитки закручені в спіраль, тому часто структуру ДНК називають 

“подвійною спіраллю” (рис. 1.1, а).

В ДНК є чотири види азотистих основ: Аденін, Гуанін, Тимін і Цитозин,

структурні формули яких наведені на рисунку 1.2. Азотисті основи одного 

ланцюга поєднані з азотистими основами іншого ланцюга за допомогою 

водневих зв‘язків за принципом комплементарності: аденін зв‘язується 

тільки з тиміном, а гуанін – тільки з цитозином (рис. 1.1, б). Генетичну 

інформацію кодує саме послідовність нуклеотидів. За розшифровку 

структури ДНК біологу Д. Уотсону, біофізику Ф. Кріку та фізику 

М. Уілкінсу в 1962 році була присуджена Нобелівська премія в галузі 

фізіології та медицини.

Вищевказані азотисті основи (рис.1.2) дуже складно виготовляти штучно 

для досліджень, тому зазвичай досліджують нуклеотиди в складі з

дезоксирибозою та фосфатною групою – саме ці сполуки є найближчими 

аналогами елементарних ланок ДНК (рис.1.3) [5]. Оптичне поглинання 

макромолекул ДНК та РНК, а також олігонуклеотиду (додекануклеотиду)

d(CCCGGGTTTAAA), спеціально розробленого та синтезованого для 

а) Аденін б) Цитозин в) Гуанін г) Тимін 

Рис.1.2 Хімічні формули окремих азотистих основ нуклеотидів 
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досліджень електронної структури ДНК, було розглянуто в [6-16]. Вказані 

результати спектральних досліджень ДНК, РНК та низькомолекулярних 

модельних сполук подібні до тих що були представлені іншими авторами в

[1,17-25].  

5'-монофосфат дезоксиаденозину 

(дАМФ, dAMP, pdA) 

5'-монофосфат дезоксицитідіну 

(дЦМФ, dCMP,  pdC) 

5'-монофосфат дезоксигуанозину 

(дГМФ, dGMP, pdG) 

 5'-монофосфат тимідіну 

(ТМФ, dTMP, pdT) 

Рис.1.3 Хімічні формули окремих нуклеотидів [26] 

Оптичні спектри поглинання цих макромолекул (рис. 1.4) близькі до 

суми (в еквімолярних концентраціях) спектрів поглинання відповідних 

нуклеотидів. Як відомо, в ДНК не утворюються комплекси або агрегати між 

ланками, і не зважаючи на те що електронне збудження може рухатись 

вздовж молекули в напрямку зменшення величини енергії енергетичних 

рівнів відповідних нуклеотидів (рис. 1.5), поглинають нуклеотиди незалежно 

і адитивно (рис.1.4) [5, 2, 27, 28]. Це означає, що ці нуклеотиди можна 

розглядати як незалежні поглинаючі центри в макромолекулах ДНК та РНК,

а їх спектри поглинання (як і для некон'югованих π-електроновмісних 
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полімерів [29-31]) визначаються головним чином індивідуальними 

властивостями елементарних ланок, тобто властивостями π-електронних 

систем окремих нуклеотидів [8]. Це дозволяє побудувати систему 

енергетичних рівнів ДНК і РНК, використовуючи положення енергетичних 

рівнів модельних сполук - (дезокси) рибонуклеотидів (Рис. 1.5). 

 

1.2 Особливості синглетних та триплетних станів в макромолекулі ДНК 

та їх прояви в спектральних характеристиках 

З аналізу положень синглетних і триплетних рівнів баз ДНК (рис 1.5) 

видно що вони розташовані не випадковим чином, а підпорядковуються 

певній закономірності, можливо досягнутої внаслідок еволюції. Триплетний 

енергетичний рівень аденіну є найнижчим, тобто на ньому збирається 

електронне збудження, і, в той же час, аденін є найстабільнішим 

(найміцнішим) нуклеотидом. Існування цього механізму самозахисту в ДНК 

та РНК є цілком логічним з точки зору існування стабільної структури цих 
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Рис. 1.4 Спектри поглинання ДНК та її складових окремих нуклеотидів 
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макромолекул, і є однією з фундаментальних властивостей, вбудованих в

них природним шляхом [7, 9]. 

В спектрі поглинання макромолекули ДНК присутня характерна смуга з

максимумом 260 нм, що пов‘язана з першим електронним переходом в

π-електронних системах основ ДНК. Відповідно, очевидно що збудження 

молекули в цій області, впливає на електронні процеси всередині 

макромолекули і може привести до “запуску” фотохімічних реакцій [34], що 

призводить, наприклад, до небажаних модифікацій, або навіть руйнування 

макромолекули. Наприклад цитозин в водному розчині при опроміненні 

ультрафіолетовим світлом приєднує молекулу води, а тимін утворює димери 

[35]. 

Очевидно що будь-які зміни будови цих нуклеїнових кислот 

спричиняють за собою зміни структури клітин або активності фізіологічних 

процесів в них, впливаючи таким чином на життєздатність клітин і тканин 

[28]. 

Відомо що квантовий вихід люмінесценції макромолекули ДНК при 

кімнатній температурі дуже малий (від 10-4 до 10-5) [2, 36, 37]. В спектрі 

флюоресценції спостерігається широкий максимум з максимумом приблизно 
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Рис. 1.5 Схема енергетичних рівнів окремих нуклеотидів [6, 32-33]. 
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на довжині хвилі 352 нм [38], це значення близьке до отриманого при 

температурі 77К. При кімнатній температурі форма смуги флюоресценції 

ДНК, порівняно з аналогічною при 77к, в спектрі більш широка за рахунок 

присутності специфічних структур води біля макромолекули ДНК. При 

зниженні температури до 77К квантовий вихід зростає до 10-2 [39, 40].  

Максимум спектру флюоресценції знаходиться на довжині хвилі біля 350 нм.

Також при зниженні температури до 77К спостерігається і

фосфоресценція з максимумом в околі 450 нм, а при подальшому зниженні 

температури до 4К у спектрі фосфоресценції проявляється структура [8] 

Вивчення процесів що відбуваються в ДНК продовжується і сьогодні.

Найсучасніші дослідження [41], в тому числі завдяки розвитку та 

вдосконаленню спектроскопічної техніки, вивчають різні фактори, що 

впливають на статичні та динамічні властивості флуоресценції ДНК, також 

авторами було показано, що за певних умов квантові виходи власної 

флюоресценції ДНК при певних умовах можуть бути на кілька порядків 

вище, аніж вважалось на сьогодні. Активно шукаються нові шляхи для 

розвитку так званої безміточної флуоресценції ДНК для біохімічних 

застосувань. Також такі дослідження проливають нове світло на первинні 

процеси, що відбуваються в ДНК та активують фотореакції, які 

пошкоджують ДНК, коли вона поглинає УФ-випромінювання.

1.3 Вплив спін-орбітальної взаємодії в π-електронних системах на 

заселеність триплетних енергетичних рівнів 

Як вказано в [42], та більш детально в [43], за рахунок розташування 

енергетичних рівнів, в полімерах, в тому числі ДНК, може спостерігатися 

фосфоресценція – це випромінювання, яке пов‘язано з переходом 0ST → ,

який за звичайних умов заборонений по спіну. Особливості цього переходу 

визначаються типом та будовою хромофорних грум, що входять до складу 

полімеру, а у випадку ДНК, відповідно, – її основами баз. Безпосередньо за 

рахунок прямого переходу S0→T рівень T оптично не збуджується, перехід 
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сильно заборонений. Відомо, що інтеркомбінаційна заборона може частково 

зніматися за рахунок зовнішнього чи внутрішнього збурення [наприклад, 44]. 

Розглядаючи типову схему енергетичних станів та можливих переходів в

органічних молекулах (рис.1.6), легко бачити що, з врахуванням часткового 

зняття інтеркомбінаційної заборони, рівень T може заселитися за рахунок 

безвипромінювального переходу S1→T. В той же час перехід T→S0 також 

заборонений по спіну, але за рахунок збурень (які наприклад можуть бути 

пов‘язані з взаємодією між орбітальними та спіновими моментами 

електронів) що призводять до змішування «чистого» триплетного стану із 

синглетним станом, випромінювальні переходи T→S0 відбуваються.

Рис.1.6 Схема енергетичних рівнів та можливих переходів в органічних 

молекулах [43]. 

Якщо позначити заселеність триплетного стану (кількість молекул у

збудженому триплетному стані в одиниці об’єму) як [3M*], а для 

синглетного – відповідно [1M*]. Константи kFM, kTM, kPT, kGM та kGT – це 

константи Біркса – безрозмірні величини що позначають імовірності 

випромінювальних та безвипромінювальних переходів за одиницю часу (kFM  

– флюоресценція S1→S0, kTM – інтеркомбінаційна конверсія S1→T, kPT – 

фосфоресценція T1→S0, kGM – внутрішня безвипромінювальна конверсія 

S1→S0, kGT – інтеркомбінаційна конверсія T→S0). 

Припустивши що в одиниці часу в одиниці об’єму утворюється I0

синглетних збуджень, можна записати рівняння для заселеності синглетного 

стану:
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Відповідно для заселеності триплетного стану рівняння матиме вигляд:
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Коли система досягла стаціонарного стану, тобто заселеності 

синглетних і триплетних рівнів перестали змінюватись, тобто 
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Інтенсивність фосфоресценції:
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Можна виразити формулу для квантового виходу:
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Оскільки інтенсивність флюоресценції:

*]M[1
FMfl ⋅= kI (1.7) 

То можна перейти до співвідношення інтенсивностей:
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Можна звернути увагу, що відношення інтенсивності фосфоресценції до 

інтенсивності флюоресценції 
fl

ph

I
I (при заданому значенні kFM) визначається 

величинами констант kPT, kGT, та kTM. З аналізу залежності цих величин від 

різних факторів, можна побачити що TMPTph ~ kkI ⋅ . При цьому величина kPT в

значній мірі визначається внутрішнім та зовнішнім збуренням, що «змішує»

синглетний та триплетний стани, тим самим знімаючи заборону і дозволяючи 
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переходи між «змішаними» синглетними та триплетними станами (в

квантово-механічному описі T→S0 з застосуванням теорії збурень). 

Квантово-механічний оператор, що відповідає цьому збуренню − це оператор 

спін-орбітального взаємодії, пов’язаного із взаємодією між орбітальним та 

спіновим магнітними моментами електронів.

Оператор енергії спін-орбітальної взаємодії окремого електрону в

центральному полі має вигляд:

)ŜL̂(Ĥ so ⋅⋅= ξk (1.9) 

де ξ − величина, що залежить від електричного поля ядер (точніше 

пропорційна заряду ядер), L̂ − оператор магнітного орбітального моменту 

електрону, Ŝ − оператор магнітного спінового моменту електрону, k − деяка 

константа, яка стала величина для даної молекули.

Хвильову функцію триплетного стану такої молекули з врахуванням 

спін-орбітального зв'язку можна представити у вигляді:

ST0T λψψψ += (1.10) 

де T0ψ − хвильова функція «чистого» незбуреного триплетного стану,

Sψ − хвильова функція синглетного стану що "підмішується", коефіцієнт 

TS

~
EE

G
−
⋅ξ

λ , де <G> − власне значення оператора )ŜL̂(Ĝ = , ES – енергія 

синглетного стану Sψ , ET − енергія триплетного стану T0ψ відповідно. Видно,

що чим ближчі синглетні та триплетні рівні за енергією, тим більша 

ймовірність «підмішування» синглетного стану, а значить тим більша 

ймовірність заселення рівня T1шляхом інтеркомбінаційної конверсії.

Таким чином, легко бачити що імовірність забороненого 

випромінювального переходу 0ST → (тобто фосфоресценції) залежить 

значною мірою від двох величин:

1)  TS EE − (різниця енергій між збудженими синглетним та триплетним 

рівнями - чим ближчі ці рівні, тим більша ймовірність переходу); 
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2) ξ – параметр, величина якого визначається потенціальним полем ядер 

атомів, що входять до складу молекули. Зокрема, присутність важкого ядра (з

великим Z) приводить до зростання величини ξ (ефект «важкого атома»). 

Спін-орбітальна взаємодія інтенсивніша, коли електрон знаходиться на 

орбіталі, що проходить близько ядра [45]. Наприклад, для бензофенону в

електронних переходах бере участь n-орбіталь, локалізована поблизу атома 

кисню. З тієї самої причини для більшості карбонільних сполук швидкість 

інтеркомбінаційного переходу значно більша аніж в інших сполуках. Даний 

ефект значний, коли ядро має великий атомний номер.

Приєднання важкого атому приводить і до помітного S0→T поглинання 

(наприклад, перехід від антрацену до 9,10-дибромантрацену). Інтенсивність 

фосфоресценції тісно пов‘язана також з імовірністю безвипромінювального 

переходу T→S0, яка тим більша, чим менша жорсткість середовища (за 

рахунок конкуренції між випромінювальною та безвипромінювальною 

деактивацією триплетного збудження). Через це багато речовин в тому числі 

ДНК, проявляють фосфоресценцію саме в твердому стані, наприклад при 

охолодженні та заморожуванні зразка. Слід зазначити що також велику роль 

грає наявність та рухливість молекул кисню в даній речовині який може 

сприяти деактивації триплетного збудження. Наприклад, відомо, у

полівінілкарбазолі падіння інтенсивності фосфоресценції при переході від 

77К до 300К значною мірою пов’язано зі зростанням коефіцієнта дифузії 

кисню в ∼104 разів.

1.4 Процеси фотодеградації ДНК. Зміна оптичних властивостей ДНК під 

час УФ опромінення 

При УФ-опроміненні в області поглинання макромолекул ДНК та РНК 

спостерігалися зміни в її оптичних властивостях. Процеси фотодеградації,

радіо- та фотостабільності біологічних об’єктів були предметом багатьох 

робіт (див., Наприклад, [46-48]). У попередніх роботах нашої наукової групи 

кафедри експериментальної фізики оптичне поглинання зразків ДНК, РНК,
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дезоксирибонуклеотидів та рибонуклеотидів, дволанцюжкових полі(dAdT) та 

одноланцюгових полімерів (rArU), додекануклеотиду d(CCCGGGTTTAAA) 

та тримеру 2′5′ досліджувалися під час опромінення ультрафіолетовим 

світлом ртутної лампи ДРТ-1000 [7, 9]. Було показано, що dAMP і сполуки,

що містять AT-послідовність (ДНК, d(CCCGGGTTTAAA) та полі(dAdT)2), є

значно більш фотостабільними, аніж інші дезоксирибонуклеотиди. Цей факт 

виходить з того що криві зміни оптичної густини в максимумі поглинання 

ДНК (260 нм) для ДНК; d(CCCGGGTTTAAA), полі(dAdT)2 і dAMP після 250 

хв експозиції знаходяться в межах 80–100%, тоді як для речовин dCMP, 

dTMP та dGMP оптична густина швидко зменшується до 10–30% від 

початкової за той же час. Це є достатнім свідченням меншої фотостабільності 

dCMP, dTMP та dGMP, аніж dAMP та сполук, що містять AT-послідовності.

Відомо, що аденін в ДНК є найбільш стабільною основою, порівняно з

іншими основами [46, 49], а його триплетний енергетичний рівень є

найнижчим (рис. 1.5). При дослідження фотостабільності, встановлено що 

швидкості зменшення оптичної густини dAMP та poly(dAdT)2 при УФ-

опроміненні близькі. Це означає, що AT-послідовності теж стабільні. Як 

відомо, триплетні збудження в ДНК локалізуються переважно на AT-пастках 

(мігруючі триплетні збудження локалізуються переважно на аденінових 

основах, а потім, оскільки близькою за енергією є триплетний рівень 

тимідина, то утворюється AT-комплекс). Таким чином, триплетні збудження 

остаточно локалізуються на пастках пов‘язаних з AT-комплексами, які є

найбільш фотостабільними. Цей механізм самозахисту ДНК від 

пошкодження і спрацьовує при появі електронних збуджень в основах ДНК 

внаслідок поглинання фотонів (що може бути спричинено різними 

чинниками, наприклад проникаючим випромінюванням, хімічними 

реакціями, тощо). Подібна ситуація спостерігається для РНК та 

рибонуклеотидів: оптична густина rCMP, rUMP та rGMP спадає при 

опроміненні УФ світлом швидше, ніж для сполук, що містять аденозин (РНК,

2′5′A3 та rAMP). Основа аденозину в РНК є найбільш стабільною (як і для 
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ДНК). Таким чином, в макромолекулі РНК (як і в ДНК) механізм 

самозахисту від зовнішніх негативних чинників реалізується шляхом 

локалізації триплетних екситонів на найбільш фотостабільній основі РНК - 

аденозиновій основі.

Варто зазначити, що зміни в поглинанні пов’язані з наявністю продуктів 

фотохімічних реакцій. Залежності оптичної густини від часу опромінення 

досліджувались в області поглинання основного максимума поглинання ДНК 

чи відповідних окремих основ, тобто в області, пов’язаної безпосередньо із 

поглинанням π-електронних систем (наприклад, 260 нм для ДНК). 

Фотопродукти, що з’являються під час опромінення (можливо димери 

тимідіну), виявляють незначне поглинання з максимумом на довжині хвилі 

близько 230 нм, що якраз відповідає мінімуму в спектрі поглинання π-

електронних систем макромолекули ДНК і суттєво не впливає на оптичну 

густину в максимумі поглинання. Це додатково підтверджується відсутністю 

змін в довгохвильовому краї поглинання під час опромінення. Дана версія 

механізму самозахисту ДНК (як і для РНК) була вперше запропонована в [7, 

9]. Про порівняльні дослідження динаміки фотопошкоджень ДНК та РНК, а

також відповідних (дезокси-) рибонуклеотидів було повідомлено в [7, 9]. 

Показано, що ДНК є більш фотостабільною, аніж РНК, і рибонуклеотиди - 

основи РНК - менш фотостабільні, ніж відповідні дезоксирибонуклеотиди 

(основи ДНК). Таким чином, ДНК є більш фотостабільною, порівняно з РНК,

не тільки завдяки наявності двох ланцюгів, а також завдяки більшій 

фотостабільності нуклеотидних π-електронних систем. Більш висока 

стабільність макромолекул ДНК у порівнянні з макромолекулами РНК добре 

відома, але різниця в стабільності дезоксирибонуклеотидів та 

рибонуклеотидів може бути розглянута як одну з основних причин різниці в

стабільності ДНК і РНК.
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1.5 Зв‘язування ДНК з малими молекулами та іонами неорганічних 

речовин 

Існує кілька методів причеплення малих молекул, в тому числі 

барвників, до ДНК, які схематично наведені на рис. 1.7: Бокове зв’язування,

входження в борозенку та інтеркаляція.

Бокове зв‘язування характерне для речовин які мають позитивний заряд 

і взаємодіють з негативно зарядженими зовнішніми фосфатними групами 

ДНК. Це фактично кулонівське зв‘язування і воно характерно для всіх 

заряджених частинок з якими взаємодіє ДНК, в тому числі в клітині. Для 

деяких речовин, бокове зв‘язування це перший етап взаємодії перед 

подальшим проникненням всередину структури ДНК.

Входження в борозенку, завдяки специфічності водневих зв’язків між 

малими молекулами, парами основ та цукрофосфатним кістяком ДНК, є

найбільш вибірковим до послідовностей пар основ ДНК способом 

зв‘язування. При цьому геометрія малої молекули має бути такою для того 

щоб вона могла проникнути в борозенку, утворивши зв‘язок з основами 

ДНК. В залежності від форми молекули, ДНК при цьому може частково 

розплестися або зігнутися, а в залежності від міцності з‘єднання з основою,

Бокове зв’язування Входження в борозенку Інтеркаляція 

Рис.1.7 Варіанти зв‘язування малих молекул, в тому числі барвників, з

ДНК.
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впливати на можливість транскрипції та/або реплікації ДНК. Саме в

борозенку входять велика кількість протиракових та противірусних 

препаратів що використовують ДНК як основу [50]. 

Інтеркаляція, або проникнення в простір між парами основ ДНК.

можливе лише для плоских молекул типу хлорину, берберину,

доксоробіцину і подібних. Враховуючи невеликий розмір простору між 

парами основ ДНК, як інтеркалятори застосовують плоскі люмінесцентні 

молекули барвники-маркери для ДНК, а також цю властивість можна 

використовувати для контролю розміру наночастинок які вирощуються на 

ДНК. І навпаки, поміщення флюорофорів в середину макромолекули ДНК є

аналогом поміщення їх в «жорстке» середовище, фіксації просторової 

структури без зниження температури, і використовується для дослідження 

оптичних характеристик таких флюорофорів.

1.6 Взаємодія ДНК з іонами парамагнітних металів. Спектральні прояви 

Молекула ДНК має кілька активних центрів, які координують іони 

металів. Перш за все, це іони кисню фосфатних груп, що несуть негативні 

заряди. Деякі атоми азотних основ також можуть вступати у взаємодію з

іонами металів[51]. 

З відомої роботи Берсона та Ізенберга [1] відомо що йони парамагнітних 

металів призводять до гасіння випромінювання ДНК, при цьому встановлено 

що магній, марганець, залізо не проникають всередину структури ДНК,

точніше проникає в середину не більше 1%, а 99% чіпляються до ДНК зовні.

Місце приєднання було встановлено методами парамагнітного резонансу, а в

спектрах флюоресценції це явище проявлялось в гасінні, тобто зменшенні 

інтенсивності флюоресценції при збільшення кількості іонів вказаних металів 

в розчині. При концентраціях 1 атом на 50 пар основ гасіння флюоресценції 

авторами вказаної роботи не спостерігається, а при концентрації 1 атом на 5 

пар основ вони спостерігали повне гасіння флюоресценції.
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Вплив парамагнітних іонів на спектральні властивості ДНК був 

предметом перших робіт з досліджень властивостей ДНК (див., Наприклад,

[52, 18, 21]). Частково в [1] були представлені результати досліджень впливу 

іонів Mg та Fe на фосфоресценцію ДНК. Було виявлено, що ці парамагнітні 

іони (або деякі центри, пов'язані з ними), є загасанням фосфоресценції ДНК.

Більше того, автори виявили, що триплетні екситони генеруються в

макромолекулі ДНК, і довжина шляху триплетних екситонів становить 

близько довжини 20 послідовностей пар ДНК-баз уздовж макромолекули.

Іншим важливим результатом був той факт, що автори не спостерігали 

збільшення інтенсивності фосфоресценції ДНК через так званий «ефект 

важкого атома» (мається на увазі тут можливе збільшення інтенсивності 

фосфоресценції при включенні іонів Fe, Mn в макромолекулу ДНК), 

ймовірніше за все через те що іон металу знаходився на відстані 6-7 Å від 

найближчого ароматичного кільця в базі ДНК, відповідно перекриття 

хвильових функцій в такій системі дуже мале.

1.7 Унікальні властивості срібла що проявляються у взаємодії з

біологічними об‘єктами. Взаємодія з ДНК 

Як широко відомо, іони срібла проявляють самостійну біологічну 

(антибактеріальну) активність, і важливо відмітити що у малих 

мікроорганізмів не спостерігається появи стійкості до препаратів срібла.

Само по собі срібло мало хімічно активно. Однак воно легко 

розчиняється в розведеній та концентрованій азотній кислоті з утворенням 

нітрату срібла AgNO3. З лугами срібло не взаємодіє. Незважаючи на 

наявність одного неспареного s-електрону на зовнішній оболонці атома 

срібла, в хімічних реакціях також може брати участь один або два 

d-електрона попередньої (четвертої) оболонки (електронна конфігурація 

атома 4d105s1) [53]. 

Хлорид, бромід і йодид срібла характеризуються дуже малою 

розчинністю у воді. Тому дуже часто для отримання іонів срібла в
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дослідженнях водних розчинів використовують саме водні розчини нітрату 

срібла (AgNO3). Характерною особливістю солей срібла, як і інших елементів 

побічних підгруп I групи, є здатність утворювати комплексні сполуки.

Важливою на практиці властивістю солей срібла є те що вони легко 

відновлюються до металу. Розчин нітрату срібла, або сполуки що його 

містять при потраплянні на шкіру залишають на ній чорні плями – срібло,

звідси пішла і старовинна назва AgNO3 – "ляпіс". Це є типовим проявом того 

що в присутності органічних речовин нітрат срібла чорніє через часткове 

відновлення іонів срібла до металу.

При кімнатних температурах металічне срібло досить повільно 

взаємодіє з вільними хлором, бромом і йодом з утворенням відповідних 

галогенідів. Ці процеси прискорюються у воді, при нагріванні і під дією 

світла. При кімнатних температурах срібло не взаємодіє з киснем, азотом чи 

воднем. З водою срібло також не взаємодіє [53]. 

В останні кілька десятків років в світі зросла цікавість до отримання 

металевого срібла у вигляді нанокластерів чи наночастинок. Наночастинки 

срібла володіють унікальними оптичними властивостями, зумовленими 

поверхневим плазмонним резонансом (ППР) [54-58], і використання якого 

має практичне застосування в таких галузях як наноплазмоніка,

нанофотоніка, виробництво матеріалів з новими властивостями, і навіть 

біологія з медициною. Відомо, що срібні наночастинки можуть 

використовуватися в якості потенційного діючого антибактеріального агента 

проти деяких видів бактерій, в тому числі проти деяких мультирезистентних 

штамів, і тому наночастинки срібла можна розглядати як потенційні засоби 

дезінфекції в різних практичних застосуваннях. Вони володіють також і

високою каталітичної активністю [53]. 

Останнім часом, за рахунок особливостей будови, і можливостей 

керування структурою, макромолекула ДНК використовується як основа-

каркас для створення різних наноструктур. Технологія «ДНК-орігамі» [59-61] 

відома досить давно і використовується для автономної зборки дво- та 
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тривимірних конструкцій. Однак при вирішенні задач в області 

наноелектроніки та нанооптики, біології та медицини чистої макромолекули 

ДНК недостатньо. Як правило використовується модифікована різними 

додатковими елементами ДНК, яка має структуру із заданими наперед 

властивостями. Наприклад, задаючи послідовність нуклеотидів в ДНК,

можливе формування генних векторів (структур що спрямовані на певний 

шматок генетичної інформації) [62], додатково розвиваючи цей напрям, цим 

системам можливо надати люмінесцентні властивості шляхом використання 

ДНК з нанокластерами срібла [63]. Використання в таких структурах 

металевих наночастинок відкриває нові можливості для використання в

медицині. Як вже відомо, наночастинки срібла мають бактерицидні 

властивості [64, 65], а відома здатність наночастинок металів підсилювати 

люмінесценцію за рахунок поверхневих плазмонів [66, 67], може бути 

застосованою в фотодинамічній терапії. Наночастинки срібла цікаві за 

рахунок власних оптичних властивостей – їх колоїдні розчини мають 

специфічну смугу поглинання в спектрі у видимому спектральному діапазоні 

спричиненою плазмонним резонансом, а зміна цієї смуги (зміна форми,

інтенсивності, півширини) дає можливість відслідковувати стан цих 

наночастинок в розчині. Відповідно, наночастинки металів можна 

використовувати для виявлення, візуалізації і лікування злоякісних пухлин 

[68]. Також є роботи по покращенню цитотоксичної дії лікарських препаратів 

за допомогою наночастинок, та направленої доставки діючих речовин 

лікарських засобів до уражених клітин [69]. З використанням срібних 

наночастинок можливе створення оптичних речовин-сенсорів, які можна 

буде застосовувати для детектування біологічно важливих молекул [70].  В

той же час використання їх in vivo вимагає обережності та додаткових 

досліджень, оскільки можливий вплив наночастинок металів на генетичний 

апарат клітини [71]. Відповідно, вивчення взаємодії наночастинок,

нанокластерів та іонів металів з водними розчинами ДНК є актуальним.
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Цікавою є робота [2], де автори спостерігали підсилення інтенсивності 

флюоресценції ДНК в тонкому шарі, затиснутого між плоскими кварцевими 

пластинками з нано-острівцями срібла.

Окрім комплексів макромолекул ДНК з наночастинками, популярним 

напрямком є створення систем ДНК-іони срібла, так звана "металізація"

молекули ДНК [58]. Як правило в процесі металізації використовують 

відновники, які відновлюють іони металів, що знаходяться на ДНК, до 

чистого металу. Одним з популярних в практичному застосуванні 

відновників є борогідрид натрію – NaBH4, недорогий і доступний компонент.

А підбір оптимальних параметрів металізації ДНК, підбір вихідних сполук,

концентрацій та методики становлять свою окрему науково-технічну задачу.

.

1.8 Цисплатін та його властивості 

Цисплатін (цис–дихлородиамминплатина(II), хімічна формула 

Pt(NH3)2Cl2, інші назви: Сіль Пейроне, CDDP, 

(SP-4-2)-diamminedichloroplatinum, цис-ДДП, (рис 1.8,а) – найпростіша і

найпоширеніша сіль платини що використовується для лікувань 

онкозахворювань. Відкрита в 60-х роках, а з 80-х років використовується в

медицині для лікування.

З 70-х рр. минулого століття дослідження взаємодії ДНК з сполуками 

платини проводиться дуже активно [72-80]. Відкриття протипухлинних 

властивостей цисплатину сталося випадково. Важливий факт полягає у тому 

що зміна розташування лігандів в координаційній сфері платини приводила 

до втрати протипухлинної властивості сполуки – транс- ізомер цисплатину 

має значно меншу протипухлинну активність. Однак слід зазначити останнім 

часом дослідження транс-ізомеру (трансплатину, рис 1.8, б) як протиракового 

препарату чи компонента лікарського засобу дещо активізувались.
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Цисплатін володіє цитотоксичними, бактерицидними та мутагенними 

властивостями. В основі біологічних властивостей, за загальноприйнятою 

думкою, лежить можливість утворювати міцні специфічні зв‘язки з ДНК [51]. 

Одним з найлегших способів отримання цисплатіну є метод коли 

солянокислий розчин хлориду платини PtCl2 пересичують великою кількістю 

вуглекислого амонію. Кислу рідину нагрівають до кипіння, при чому 

гранатово–червоний спочатку розчин стає жовтим і виділяється осад сіро–

зеленого кольору, і фільтрат цього осаду при кристалізації і дає шуканий 

хлорид у вигляді дрібних жовтих кристалів, добре розчинних у воді.

Як окрема речовина, цисплатін є класичним представником антиракових 

препаратів 1-го покоління. Цисплатин активно застосовується при лікуванні 

пухлин сечового міхура, шиї, голови, а також дрібноклітинного раку легенів 

через внутрішньовенне введення [74]. 

 

1.9 Вплив сполук платини на живі організми 

Біологічна дія сполук платини на живі клітини в досить широкому 

інтервалі доз (7,5*10-12––7,5*10-6 г/мл) дуже специфічна і характеризується 

дуже високою вибірковістю, оскільки являє собою атаку на клітинні ДНК та 

РНК з метою завадитити реалізації тої генетичної інформації, носіями якої 

вони є. В основі високої ефективності платиномістких сполук лежить більша 

чутливість пухлинних тканин до їхньої руйнуючої дії. Пряму цитотоксичну 

дію на пухлинні клітини спричиняють як самі комплекси платини, так і деякі 

Рис. 1.8 Схематичне зображення цис- та транс-ізомерів солі платини 

PtCl2(NH3)2 – цисплатіну (зліва) та трансплатину (справа)
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продукти їх метаболізму, що утворюються в результаті гідролізу чи інших 

реакцій. Але досить актуальною проблемою є те, що сполука платини в

вільній формі, по-перше, є досить токсичною сама по собі, і, по-друге, може 

втратити свою активність до того, як буде доставлена до пухлини. Зараз 

існують різні методи доставки платини до місця призначення. В

досліджуваному препараті “Поліплатилен” використовується зв‘язування 

цисплатіну (сіль платини) з ДНК тобто ДНК використовується як носій [51].  

Процес взаємодії препаратів платини в клітини вивчений досить добре 

[78, 81]. Макромолекули ядерної ДНК з генетичною інформацією є головною 

мішенню для цисплатину [82, 83]. В більшості випадків вважається що до 

кожної молекули ДНК приєднується в середньому близько 9 атомів платини,

і саме через наявність цього зв'язування і проявляється протипухлинна дія 

препарату. Цисплатин блокує реплікацію ДНК [84-87] через утворення 

координаційного зв'язку з основами ДНК (переважно гуаніном). В процесі 

зв‘язування спостерігається досить суттєво помітна вибірковість до GC-пар 

основ ДНК [88, 89]. Під час утворення комплексу ДНК-цисплатин, спочатку 

відбувається гідратація цисплатину – послідовне заміщення хлору в

координаційній сфері платини на воду (утворюється акваформа 

[Pt(NH3)2(H2O)Cl]+ або [Pt(NH3)2(H2O)2]2+), а на наступному етапі вода 

заміщується на один з складових атомів основи ДНК. В більшості випадків 

це атом N7 гуаніну або, в другу чергу, аденіну. Помічено що окремо з

аденіном цисплатін не зв‘язується, зв‘язок з аденіном відбувається тільки 

після того як цисплатін вже зв‘язався з атомом N7 атом гуаніну [90]. Ці дві 

стадії відбуваються з різницею в часі – при взаємодії з ДНК спочатку 

утворюється один координаційний зв'язок (так званий монофункціональний 

аддукт), а потім другий (біфункціональний аддукт). Помічено що при 

температурі людського тіла така взаємодія відбувається за час близько 4-х

годин. [91-95]. Такі біфункціональні аддукти можуть утворюватися як з

різними ланцюгами ДНК ("міжниткові зшивки", рис 1.9, г), так і з однією і

тою самою ниткою ДНК ("внутрішньониткові зшивки", рис 1.9 б,в), хоча і
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монофункціональні аддукти теж існують [96-99]. На відміну від цисплатину,

трансплатин формує, в основному, монофункціональні аддукти (трохи 

більше 50%), хоча утворюється і певна кількість міжниткових зшивок (по 

різним даним, близько 10%) переважно між гуаніном і комплементарним 

йому цитозином [100, 101]. Цисплатин зв‘язується переважно з GC-парою 

ДНК, оскільки така взаємодія термодинамічно вигідніше, порівняно із 

взаємодія з AT-парою.

Платина, що доставлена в клітину молекулами ДНК з цисплатіном,

поєднуючись безпосередньо з клітинними молекулами ДНК та РНК, що 

відповідають за життєве функціонування цих клітин, та порушують їх 

функціонування, хімічно пошкоджуючи основи ДНК. Хімічне пошкодження 

ДНК (“платиновий аддукт”) утворюється шляхом утворення координаційних 

зв‘язків між атомом платини та двома основами ДНК (Рис. 1.9) (в більшості 

випадків (по різним даним від 65% [102] до 90% [103] – двома гуаніновими 

основами), в результаті чого в ДНК утворюються внутрішньониткові (також 

зустрічається синонім однониткові) та міжниткові зшивки. [103-108]. 

Рис 1.9 Схематичне зображення приєднання цисплатіну до ДНК [102] 
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На клітинному рівні Цисплатін 

викликає порушення реплікації і

транскрипції, що призводить до 

затримки клітинного циклу і апоптозу 

(«запрограмованої» смерті клітини, на 

відміну від некрозу). 

В концентраціях, еквівалентних 

знайденим в пухлинній тканині, платина 

зв‘язується з атомами N7 гуаніну та 

аденіну дволанцюгових молекул ДНК,

атомами N3 цитідіну та N1 аденіну 

одноланцюгових молекул а також з

атомами NH2 (C4) цитозину, N1 і NH2

(C2) гуаніну, NH2 (C6)  аденіну і N3 

тиміну, які стають доступними після 

депротонування (Рис. 1.10)  [109, 110]. 

При великій кількості цисплатину,

спостерігається зменшення стабільності 

спіралі ДНК [111, 112], і навпаки, при 

малій кількості аддуктів (при 

концентрації платини близько 1 атома 

платини на 2 пари основ ДНК) не 

спостерігається дестабілізація подвійної 

спіралі [113]. Зміна рН в розчинах, що 

містять комплекси ДНК з платиною, не 

призводить до протонування ДНК, (яке 

зазвичай спостерігається при певних 

значеннях рН), що свідчить про 

блокування платиною основного протон-

акцепторного центру макромолекули 

Рис.1.10 Можливі місця 

приєднання платини до донорних 

атомів азоту на основах та 

фосфатних групах нуклеотидів 

ДНК [104]. 
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ДНК, яким і являється атом N7 гуаніну [114]. 

Внутрішньониткові зшивки в послідовності основ G-G можуть бути 

головною причиною зміни форми спіралі ДНК - вона різко згинається 

приблизно на 60° у напрямку до великої борозенки [115, 116]. 

В клітині цисплатин взаємодіє тільки з ДНК, і доки більша частина 

генетичного матеріалу клітини не буде знищена, біологічно-активні іони 

платини не вступатимуть у взаємодію з іншими молекулами. При відносно 

високих концентраціях іони платини вступають в реакції з більшістю 

біомолекул і починають діяти як сильні отрути, подавляючи всі біологічні 

процеси [104, стор.146]. 

Використання ДНК як носія для транспорту іонів платини вибрано тому 

що молекули ДНК поглинаються швидкоростучими пухлинними клітинами в

значно більшій кількості ніж здоровими клітини ураженого органу в

організмі [104, стор.120]. Окремо варто зазначити, що хоч і при виробництві 

препарату використовуються ДНК, виділені із селезінки великої рогатої 

худоби, однак це є безпечним для людини, оскільки після обробки та 

приготування вона має вигляд невеликих шматків довжиною в середньому 

20-30 пар основ, а такої довжини недостатньо для відтворення генетичної 

інформації, тобто в організм людини разом з макромолекулою ДНК не 

потрапляє чужорідна генетична інформація.

Незважаючи на цілком успішне використання цисплатину як 

протипухлинного препарату в певних медичних випадках, однак негативні 

якості цисплатину (погана розчинність в воді, висока токсичність і

невибірковість дії) вимагають пошуку ефективних замінників цього 

лікарського засобу і стимулюють інтерес до синтезу і вивченню біологічної 

активності нових сполук, що не володіють такими негативними 

характеристиками. Науковий пошук в цьому напрямку продовжується,

створюються лікарські препарати наступних поколінь.
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1.10 Комплекс ДНК-платина (лікарський препарат "Поліплатилен") 

Хіміотерапія як метод лікування дуже швидко розвивається. Постійно в

клінічну практику впроваджуються нові препарати, застосовуються нові 

терапевтичні схеми, що розширює можливості і поліпшує результати 

лікування онкологічних хворих ([117, 118]). Препарати платини, що 

використовувалися з минулого сторіччя, і в даний час залишаються базовим 

компонентом більшості хіміотерапевтичних схем. Хіміотерапія із 

застосуванням платиновмісних препаратів поліпшує результати на різних 

етапах лікування, однак відсутність селективної дії на пухлини призводить 

до неминучого розвитку токсичних реакцій та ускладнень, які проявляються 

у наявності побічних ефектів, зниженні нормальної функції різних органів і

систем. Це додатково ускладнює лікування онкологічних хворих, і негативно 

впливає на якість життя пацієнтів, якому в останні роки надається особливе 

значення [119, 120, 117]. Сучасні препарати платини проявляють більш 

високу протипухлинну активність, але залишаються їм притаманні 

нефротоксичність та інші види токсичності [121, 122]. Саме токсичність 

хіміотерапії обмежує в більшості випадків проведення лікування в повному 

обсязі. Проводяться подальші пошуки нових протипухлинних препаратів з

іншими механізмами цитотоксичної та вибіркової дії на пухлину.

Розроблюються різні модифікації координаційних сполук платини з метою 

зниження їх токсичності і підвищення біосумісності.

Прогресивним кроком стало створення комплексу платини з

біополімерами, що мають властивості більш високої біосумісності і низької 

токсичності. Лідерами створення таких нових комплексних протипухлинних 

препаратів, починаючи з 1987 р., є співробітники Інституту онкології АМН 

України (нині – ДУ «Національний інститут раку») Шалімов С.О., Кейсевич 

Л.В., Волченскова І.І. та ін. [123]. Вченими був створений препарат 

"Поліплатилен" – родоначальник принципово нового класу протипухлинних 

препаратів платини на ДНК-носії. За рахунок того що в цьому препараті 

цисплатін зв‘язаний з високомолекулярною ДНК, і знаходиться в ній певний 
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час після введення препарату, то за рахунок цього зменшується загальна 

токсичність препарату і підвищується вибірковість його дії.

Поліплатилен (комплекс ДНК–платина) –– оригінальний препарат що 

виробляється в Україні. Він належить до 2-го покоління таргетних 

протипухлинних препаратів. Лікарською формою є водний цитратно–

сольовий розчин, в 1 мл якого міститься 1,4–1,5 мг сполуки платини з ДНК 

[124]. Поліплатилен являє собою макромолекулу – кон’югат цисплатіна та 

високомолекулярної ДНК. (Кон’югати – системи направленого транспорту 

лікувальних засобів до пухлин). Функцію носія виконує високомолекулярна 

ДНК, таким чином поліплатилен являється транспортною формою 

цисплатіна безпосередньо в область ураження пухлинними процесами. У

порівнянні зі здоровими клітинами, ДНК поглинається ураженими 

пухлинами клітинами значно більше за рахунок більш швидкого 

метаболізму (обміну речовин). 

Маючи велику молекулярну масу, поліплатилен стійкий до нуклеазів 

крові, тому в незмінному вигляді транспортується безпосередньо в осередок 

ураження пухлини, викликаючи деструкцію та безповоротну загибель 

клітини, не ушкоджуючи при цьому судин.

При виробництві поліплатилену, процес зв‘язування цисплатіну і ДНК 

[125] полягає в тому що спочатку водний розчин ДНК нагрівають до 78-80 

градусів, тобто до температури плавлення ДНК, потім в цей розчин додають 

сіль платини. Після охолодження розчину, як показують дослідження, 90% 

платини локалізується безпосередньо між нуклеотидами, утворюючи 

ковалентні зв‘язки, а решта 10% опиняється зовні ДНК (можливі місця 

зв‘язування представлені вище на рис.1.10).  

 

1.11 Фторурацил – стабілізатор препарату Поліплатилен 

Як встановлено виробниками препарату Поліплатилен, отриманий при 

виготовленні комплекс ДНК-цисплатин є нестабільним, досить швидко 



47

розпадається (за кілька тижнів випадає осад, рис.1.11, б). Тому для 

стабілізації в розчин вводять ще один компонент – фторурацил (рис 1.12). 

Як буде далі показано в розділі 4.2, нами встановлено що стабілізуюча 

дія фторурацилу пов‘язана з фотофізичними процесами в даному препараті.

Фторурацил, 2,4-діокси-5-фторпіримідон – хімічна речовина, створена 

на базі урацилу – одного з нуклеотидів що міститься в РНК. В сухому вигляді 

Рис. 1.11. Лікарський засіб Поліплатилен (зліва) та поліплатилен без 

стабілізатора через 2 тижні після виготовлення (справа)

а) б)

Рис. 1.12 Хімічна формула (а) урацилу (б) фторурацилу 
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фторурацил є білим порошком, добре розчинним у воді. Фторурацил сам по 

собі теж є антираковим препаратом який з 60-х років використовувався в

медицині для лікування онкозахворюваннь. Принцип дії полягає в тому що в

живій клітині він замінює урацил – одну з основ РНК, і вона втрачає 

можливість відтворювати генетичну інформацію [126]. 

 В поліплатилені вважається що фторурацил не грає якоїсь хімічної чи 

біологічного ролі, але використовується як допоміжна речовина яка 

призначена саме для стабілізації розчину та збільшення тривалості його 

зберігання. Побічний ефект від наявності фторурацила в розчині полягає в

тому, що, при виготовленні препарату, не весь цисплатін зв‘язується з ДНК,

приблизно 1-2% молекул цисплатіну залишається в вільному стані в розчині.

Точна кількість залежить від умов виготовлення, температури, часу, тощо.

Велика кількість незв‘язаного цисплатину є проблемою, оскільки він у

чистому вигляді є досить токсичним для організму. Тому наявність його у

кінцевому препараті ретельно контролюється на кожному етапі в кожній 

партії препарату. На практиці застосовують досить складну і дорогу 

методику високоточної рідинної хроматографії, одним з практичних 

недоліків якої є наявність дорогих витратних матеріалів, що не підлягають 

очищенню та потребують частої заміни.

Окремі дослідження властивостей фторурацила важливі оскільки його 

спектр поглинання лежить в області поглинання поліплатилену, і в самому 

поліплатилені його досить багато (як мінімум 2/3), тому його наявність 

необхідно враховувати і досліджувати окремо.
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ 

2.1 Досліджувані речовини 

2.1.1 ДНК 

Було досліджено ДНК різного походження – виділену із селезінки 

великої рогатої худоби (в сухому вигляді), надану виробниками препарату 

Поліплатилен ТОВ “Новофарм Біосинтез”, виділену з еритроцитів курчат та 

додатково очищена (у вигляді водного розчину) (Інститут молекулярної 

біології та генетики НАН України) та медичний препарат ДНК у вигляді 

сухих волокон (виробник ТОВ “Гленас”).  

ДНК використовувалася у вигляді водного розчину.

Розчин готувався шляхом зважування сухих зразків на високоточних 

терезах ВЛР-200 та розчинення в дистильованій воді до концентрацій 

7,5 ÷ 8*10-1мг/мл, що відповідає молярній концентрації 1,5*10-3Mпароснов, які 

використовувалися для досліджень люмінесценції, та розводилися ще в 2 та 

10 разів до концентрації при якій величина оптичної густини D складає 

близько 1 та може бути добре виміряна спектрофотометром. Після 

розведення ДНК, розчин витримувався один день при кімнатній температурі 

до повного розчинення волокон ДНК. Контрольні виміри показали що цього 

часу достатньо для повного розчинення. Розчин є нестабільним, при довгому 

зберіганні при кімнатній температурі (більше тижня) помітно деградує.

Для кожної серії вимірів готувався свій, свіжий розчин ДНК.

Тестові вимірювання для всіх трьох зразків ДНК показали однакові 

спектральні властивості, що свідчить про ідентичність складу та відсутність 

домішок [127]. В медичному препараті ДНК у вигляді сухих волокон (ТОВ 

«Гленас») спостерігалось порівняно невелике (приблизно 2%, на межі 

чутливості приладу) підвищене поглинання на довжині хвилі 280 нм, що 

відповідає наявності незначної домішки білка, про можливу наявність цієї 

домішки є попередження в інструкції до препарату. Тому, з врахуванням 

цього, для основного масиву досліджень в даній роботи використовувалась 

ДНК виділена із селезінки великої рогатої худоби.
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2.1.2 Цисплатін та Фторурацил 

Цисплатин та Фторурацил в сухому вигляді (у вигляді порошків) було 

надано виробниками препарату поліплатилен ТОВ “Новофарм Біосинтез”, і

використовувалися в стані поставки, без додаткового очищення. Розчин 

готувався шляхом зважування сухого препарату на високоточних 

аналітичних терезах ВЛР-200 та подальшого розчинення в дистильованій 

воді до концентрацій 9,5*10-4г/мл, яка надалі вважалась як базова («стокова») 

 

2.1.3 Поліплатилен 

Препарат Поліплатилен використовувався у вигляді готового медичного 

розчину для ін‘єкцій.

Для спектральних досліджень препарат додатково розводився до 

концентрації 7,5*10-5г/мл, при якій оптична густина D на довжині хвилі 

260нм становила величину в околі 1. 

 

2.1.5 Іони металів. Кобальт, Нікель. Срібло 

В роботі використовувалися солі металів: нітрат нікелю(II) Ni(NO3)2, 

нітрат кобальту(II) Co(NO3)2*6H2O та нітрат срібла AgNO3. Дані солі у

водних розчинах мають високу розчинність і дисоціюють на вільні йони 

металу та азотний залишок.

Оскільки концентрації розчинів солей металів на кілька порядків менші 

ніж критична розчинність, то, згідно теорії дисоціації, можна вважати що в

a) 

 

б) в)

Рис. 2.1 Структурні формули солей металів а) Co(NO3)2, б) Ni(NO3)2,

в) AgNO3
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досліджуваних сполуках солі металів повністю дисоціюють на іон металу 

(катіон) та кислотний залишок (аніон) [128]. 

 

2.2 Приготування зразків 

2.2.1 Методика розрахунку концентрацій при приготуванні розчину 

ДНК-метал 

Під час проведення досліджень, були виготовлені ряди зразків, з різним 

співвідношенням кількості пар основ ДНК до кількості іонів металу. Від 

малого (1-500) до великого (1-0,5) співвідношення. Для скорочення 

позначень, тут і надалі прийнято позначення що співвідношення, наприклад,

1-5 означає 1 атом металу на 5 пар основ ДНК.

Оскільки діапазон концентрацій досить великий, а вихідних чистих 

речовин було мало, то для оптимізації процесу виготовлення зразків 

розроблена наведена в Таблиці 2.1 методика приготування зразків. Ця 

методика розрахована в молярних концентраціях, тому використовувалась 

для всіх досліджуваних металів.

Таблиця 2.1

Методика приготування розчинів різного співвідношення 

іонів металу до пар основ ДНК 

Вихідні матеріали та їх базові концентрації:

ДНК: 1 мг/мл (1,5·10-3Мпароснов)

Метал: 3,0·10-3М (для Co 0.873 мг/мл)

Допоміжний розчин Ме1 = 1/10 від металу 

Допоміжний розчин Ме2 = 1/100 від металу 

ДНК, мл Метал, мл Вода, мл Всього, мл 

Ме 0,0 0,25 0,75 1,0 

ДНК 0,5 0,00 0,50 1,0 

1-0,5 0,5 0,50 0,00 1,0 

1-1 0,5 0,25 0,25 1,0 

1-2 0,5 0,125 0,375 1,0 
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1,0 0,25 0,75 2,0 

1-5 0,5 0,05 0,45 1,0 

1-10 0,5 

1,0 

0,025 

0,05 

0,475 

0,95 

1,0 

2,0 

1-20 0,5 

1,0 

0,125 Ме1

0,25 Ме1

0,375 

0,75 

1,0 

2,0 

1-50 0,5 0,05 Ме1 0,45 1,0 

1-100 0,5 

1,0 

0,025 Ме1

0,05 Ме1

0,475 

0,95 

1,0 

2,0 

1-200 0,5 

1,0 

0,125 Ме2

0,25 Ме2

0,375 

0,75 

1,0 

2,0 

1-500 0,5 0,05 Ме2 0,45 1,0 

При виготовленні розчинів за даною методикою, вихідна молярна 

концентрація ДНК в усіх розчинах однакова - 0,75·10-3 Мпароснов, що і дозволяє 

порівнювати зразки між собою звертаючи увагу на вплив металу на 

властивості спектрів поглинання, флюоресценції та фосфоресценції ДНК.

Як показали дослідження, під час приготування розчинів, та їх 

подальшого розчинення до робочих концентрацій, в основному за рахунок 

неточностей при вимірюванні об‘ємів, в спектрах поглинання спостерігається 

невеликий розкид по інтенсивності в максимумі поглинання ДНК.

Поступово, шляхом відпрацювання технології розведення розчинів, та 

мінімізації кількості проміжних розведень, цей розкид мінімізовано, але, на 

превеликий жаль не до нуля. Тому кількісні виміри поглинання не 

проводилися через потенційно низьку достовірність результатів через розкид 

експериментальних даних.

Всі спектри поглинання нормувалися на 1, ці ж коефіцієнти нормування 

враховувалися при порівнянні інтенсивностей флюо- та фосфоресценції.

Розчин металу молярної концентрації 0,75·10-3 М у воді, що відповідає 

такій же концентрації йонів металу в зразку 1-1, використовувався як 

контрольний, щоб впевнитися, що поглинання залишків азотних груп на 
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довжині хвилі в максимумі поглинання ДНК 260 нм – мінімальне, і в

поглинанні ДНК відсутній додатковий адитивний внесок.

2.2.2 Методика виготовлення зразків в підігрівом 

Для дослідження припущення про можливу зміну взаємодії металу з

ДНК при зміні доступного місця для приєднання, ДНК необхідно нагріти.

Температура плавлення ДНК (температура при якій відбувається розплітання 

клубка ДНК) не є однозначно визначеною бо залежить від кількісного 

нуклеотидного складу в ланцюгу [129]. В даній роботі не використовувалися 

синтетичні сполуки, використовувалась природна ДНК, тому за температуру 

приготування прийнята середня – Т=80 градусів Цельсія, що близька до 

експериментальної отриманої в [130] для природної ДНК. Суха ДНК 

розчинялася звичайним способом, а перед додаванням металу, обидва 

розчини, як ДНК, так і розчин солі металу плавно нагрівалися на водяній бані 

на електронагрівальній плитці до температури 80С та витримувалися при цій 

температурі 30 хв, надалі до ДНК додавався розчин металу відповідної 

концентрації і досліджувані зразки повільно охолоджувались. Для 

забезпечення однакових умов під час приготування, весь ряд концентрацій 

готувався за один раз по черзі.

2.2.3 Вибір розчинника – дистиляту 

Для виготовлення розчинів досліджуваних сполук спочатку 

використовувалася однократно дистильована вода, що вробляється на 

фізичному факультеті. (дистилятор ДЭ-4-2, продуктивність 4л/год). Однак,

при проведені люмінесцентних досліджень було виявлено помітний фон в

спектрах флюоресценції, спричинений, можливо, якимись домішками які 

проявляють флуоресцентні властивості. Спроби повторно перегнати цей 

дистилят через саморобний скляний дистилятор, не дали достатньо 

стабільного результату. Тому, з врахуванням того що одночасно міряються 

відносно великі серії зразків які порівнюються між собою не тільки якісно, а і
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кількісно, то для забезпечення надійності, достовірності та відтворюваності 

було прийнято рішення користуватися готовою водою для ін‘єкцій. Шляхом 

досліджень такої води від різних виробників, вибір був зупинений на воді для 

ін'єкцій ТМ «Артеміум» в ампулах по 5мл саме через стабільність параметрів 

в різних ампулах. Власна флюоресценція була помічена, можливо пов‘язана з

вільним воднем [131], однак з врахуванням того що її інтенсивність була 

незначною порівняно з сигналом від досліджуваних сполук, її природа 

детально не досліджувалась, в той же час інтенсивність була достатньо 

помітна щоб її спостерігати, фіксувати, і віднімати при необхідності.

2.2.4 Контроль стабільності параметрів розчинника 

В кожній партії виготовлених зразків окремо досліджувався 

контрольний зразок чистого розчинника (води для ін’єкцій). Найважливішим 

параметром який відслідковувався була саме стабільність інтенсивності 

флюоресценції, без додаткового аналізу її джерела, та відсутності помітних 

піків в поглинанні в УФ діапазоні.

2.3 Спектральні дослідження 

2.3.1 Реєстрація спектрів поглинання 

Спектри поглинання досліджуваних речовин вимірювалися на 

двопроменевому спектрофотометрі Specord UV VIS (Carl Zeiss, GDR), 

оптична схема якого наведена на рис.2.2. 
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Спектрофотометр дозволяє вимірювати оптичну густину 






=
I
I

LgD 0 в

межах – 4.11.0 ÷ в спектральній області 310505.12 ⋅÷ см-1 (800 – 200 нм).  

I0 –інтенсивність світла, що пройшло через кювету з розчинником (в

даному випадку з дистильованою водою).  

I – інтенсивність світла що пройшла через кювету із досліджуваною 

речовиною.

Рис.2.2
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Запис спектрів поглинання розчинів проводився в стандартних 

кварцевих кюветах з довжиною оптичного шляху 1 см (діапазон пропускання 

кювети 170–1000 нм, що повністю перекриває діапазон, в якому поглинають 

досліджувані речовини). Похибка запису хвильових чисел становила за 

паспортом 20 см-1 [132], але з врахуванням похибки при цифровій обробці та 

випадкових факторів реальною є похибка до 50 см-1 

Результати подаються вигляді графіка залежності )(νD . Під час обробки 

цифрових даних, дані з осі абсцис у обернених сантиметрах переводилися в

нанометри. Оскільки в сучасній науковій літературі з даної тематики, як 

правило, на спектрах поглинання довжини хвиль подається в нанометрах, то і

в даній роботі всі графіки спектрів приводяться в нанометрах по осі абсцис.

Також поглинання деяких зразків вимірювалось на спектрофотометрі 

UV1900 (Macylab, Китай). 

 

2.3.2 Дослідження фотостабільності 

При дослідженні фотостабільності чистої ДНК та комплексу ДНК з

металами, опромінення здійснювалося освітленням розчинів цих сполук 

ультрафіолетовим світлом ртутної лампи ДРТ-1000. Інтенсивна ртутна лінія 

254 нм лежить в області першого електронного переходу в ДНК 260нм що 

значно спрощує експерименти із збудження ДНК. При опроміненні 

відбувається фотохімічний процес у макромолекулі ДНК, що в результаті 

призводить до пошкодження ДНК, вона руйнується і як результат, оптична 

густина зменшується. Під час опромінення зразки знаходилися в стандартних 

кварцевих кюветах, незмінність відстані до лампи забезпечувалась 

спеціальним тримачем. Світло спрямовувалось на кювети за допомогою 

кварцової лізли, яка є прозорою в УФ. Оскільки на інших довжинах хвиль які 

випромінює ртутна лампа, досліджувані розчини прозорі, то додаткові 

фільтри не використовувалися.
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Стабільність інтенсивності ртутної лампи від часу додатково 

контролювалася. Після певного часу опромінення зразка робився запис 

спектру поглинання цього зразка на спектрофотометрі Specord UV VIS. 

 

2.3.3 Огрунтування вибору приладу для вимірювання спектрів 

оптичного поглинання – Specord UV VIS чи UV1900? 

Під час проведення досліджень постало питання вибору 

спектрофотометра на якому проводити виміри. Specord UV VIS є класичним 

двопроменевим приладом, де ділення інтенсивностей вимірювального каналу 

на канал порівняння відбувається апаратно, в той же час UV1900 є сучасним 

цифровим приладом, який працює швидше, однак було виявлено що в

двопроменевому режимі працює нестабільно. Окрім цього, була зафіксована 

нестабільність показів із часом, можливо пов‘язаних з прогрівом приладу з

часом, та зміною характеристик електронних компонентів від температури.

Враховуючи все вищезгадане, було прийнято рішення короткі виміри 

проводити на UV1900, а довготривалі, такі як під час вимірювання 

фотостабільності, проводити на Specord UV VIS. 

 

2.3.4 Реєстрація спектрів флюоресценції та фосфоресценції при низьких 

температурах 

Спектри флюоресценції та фосфоресценції реєструвалися:

При температурах 77 K та 293 K − на установці для запису спектрів 

люмінесценції (Рис 2.3), що сконструйована на кафедрі експериментальної 

фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі 

граткового монохроматора МДР-2 з фотоелектричною приставкою (ФЭУ-

39а), та монохроматором ДМР-4 із дейтерієвою лампою КГУ-400Вт на 

збудженні;

При температурах 77 K на спектрофлуориметрі Cary eclipse (Varian, 

Австрія); 
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При температурах 4,2÷77 K − на гратковому спектрофлюориметрі 

Hitachi MPF-4 в Інституті Фізики національної Академії Наук України.

Рис 2.3 Блок-схема установки для реєстрації фосфоресценції і

флюоресценції 

1 – Дейтерієва лампа КГУ 400Вт 

2,3 – Сельсінна система з двома 

переривниками (механічний 

фосфороскоп)

4 – кварцеві фокусуючі лінзи для 

освітлення зразка, та спрямування 

випромінювання зразка на вхідну 

щілину монохроматора 

5 – досліджуваний зразок 

6 – двигун розгортки монохроматора 

7 – гратковий монохроматор МДР-2 

8 – фотопомножувач ФЭУ–39А

9 – високовольтний стабілізатор БВ–2-2 

(джерело живлення ФЕУ, 1,6кВ)

10 – підсилювач постійного 

струму СП–1М

11 – багатофункціональний 

вимірювальний пристрій UT70C 

12 – відсікаючи світлофільтри 

13 – вакуумний кріостат з

кварцевими вікнами для вводу і

виводу пучка 

14 – призмовий монохроматор 

ДМР-4 

15 – Комп‘ютер для реєстрації 

даних 
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При роботі на установці з монохроматором МДР–2 (рис.2.3) для 

збудження люмінесценції застосовувалися воднево–дейтерієва лампа 

потужністю 400Вт. Необхідну спектральну область збудження виділяли за 

допомогою монохроматора ДМР-4. У зв‘язку з низькою світлосилою 

монохроматора ДМР-4, при дослідженні фосфоресценції збудження 

відбувалося лампою напряму без монохроматора, а потрібну смугу 

збудження виділяли зі спектру воднево-дейтерієвої лампи комбінуючи 

фільтри з набору скляних фільтрів "скло оптичне кольорове" (ГОСТ 9411-

60), а також хлор-бромний фільтр (що має пропускання 230-295 нм).  

На цій установці реєстрація спектрів люмінесценції при 77 К

здійснювалася при розміщенні зразків в скляному кріостаті з кварцевими 

вікнами, який заливався рідким азотом. Для виділення фосфоресцентного 

випромінювання застосовувався механічний фосфороскоп, до складу якого 

входить сельсінна система з двома переривниками, яка дозволяє виділяти 

випромінювання з часом згасання ≥ 0,1 мс.

За допомогою спектрофлюориметра Cary eclipse (Varian, Австрія)

(рис.2.4) отримано основний масив даних, для вимірювань при температурі 

Т=77К зразок поміщувався в вакуумний азотний кріостат Optistat DN (Oxford 

Instruments, США), будова якого забезпечує охолодження зразка без контакту 

з атмосферним повітрям, при вимірах зразок знаходиться при низькій 

температурі, але не в вакуумі, а в парах азоту при атмосферному тиску.

Відповідно намерзання «снігу» від води із атмосфери було мінімальним, що 

дещо зменшувало кількість розсіяного світла, і позитивно вплинуло на 

відтворюваність даних.
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Дослідження люмінесценції при більш низьких температурах 

проводилися на гратковому спектрофлюориметрі Hitachi MFP-4 – 

стандартному приладу що призначений для вимірювання спектрів 

флюоресценції та фосфоресценції.

Для досліджень зразків при температурах 4,2÷77 K використовувався 

спеціальний вакуумний гелієвий кріостат з кварцевими "вікнами" для 

введення збуджуючого світла та виведення люмінесцентного 

випромінювання зразка, що знаходиться в середині кріостату.

Температурний діапазон 4,2÷77 K забезпечувався використанням рідкого 

гелію та парів гелію, температура яких підтримувалася заданою та 

контролювалася за допомогою спеціального терморегулятора.

При дослідженнях при низьких температурах для розміщення 

досліджуваного розчину застосовувалися круглі алюмінієві кювети.

Рис.2.4 Схема флуоресцентного спектрофотометра Varian Cary Eclipse 

[133]. 
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2.3.5 Огрунтування вибору приладу для вимірювання флюоресценції.

При вимірах люмінесценції досліджуваних сполук в якийсь момент 

постала задача: а на якому ж приладі міряти основний масив даних. Звісно,

при температурі 4К вибору особливого немає, і виміри при цій температурі 

робились на єдиному доступному наявному приладі Hitachi MPF-4 в

інституті фізики у відділі фотоактивності. Люмінесценцію при температурі 

77К була можливість міряти на різних приладах. Формально, по оптичним 

діапазонам, чутливості, ширинам щілин, обидві доступні установки 

підходять під об‘єкти що досліджуються в роботі. Однак є і відмінності, тому 

вибір був зроблений з наступних міркувань. Установка на кафедрі 

експериментальної фізики має можливість записати загальний спектр 

фотолюмінесценції, і це плюс, бо можна представити спектр загальної 

люмінесценції де окремо видно пік флюо- та фосфоресценції, що записані за 

один прохід на одному графіку. Однак, конструкція кріостата на цій 

установці має особливість в тому що зразок при встановленні знаходиться в

атмосфері повітря, а відкачка повітря з кріостата принципово можлива лише 

після того як зразок встановлено в кріостат і встановлено в конкретну точку 

геометрії. (після відкачки до вакууму немає можливості рухати зразок).  В

результаті, відмічено, незважаючи на всі «хитрощі», під час встановлення 

зразка на своє місце, зразок, який в цей час знаходиться при температурі 

рідкого азоту (77К), обмерзає «снігом» з оточуючого повітря, і в результаті 

отримані спектри характеризуються відносно великим рівнем розсіяння, яке,

що важливо, не є стабільною величиною, що унеможливлює виміри серії 

зразків для подальшого порівняння інтенсивностей між собою. Додатковим 

фактором була неможливість виміру спектрів збудження. Незважаючи на те 

що у монохроматорі ДМР-4 є можливість зміни довжини хвилі пропускання,

під час проведення експериментів відмічено що область куди сфокусовано 

пучок що вийшов з монохроматора, змінює своє положення, тобто рухається 

по зразку, і за рахунок цього змінюється освітленість вхідної щілини 

монохроматора реєстрації, відповідно спектр збудження є спотвореним. В
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кріостаті Optistat DN зразок знаходиться в парах азоту, та після встановлення 

має можливість підстройки в невеликих межах, і це настроєне положення 

зберігається при заміні зразка на інший. В результаті повторюваність 

спектрів дуже висока, а рівень розсіяного світла помітний, але відносно 

низький і, що головне, стабільний, що дозволяє це розсіяне світло відрізати 

додатковими фільтрами, (що і було зроблено), а також, на низьких рівнях 

сигналу записувати як фон і віднімати від виміряного спектра. Оскільки в

спектрофлюориметрі Varian Cary Eсlipse в якості джерела збудження 

використовується імпульсна ксенонова лампа, то цей прилад принципово не 

може записати за один раз загальний спектр люмінесценції – тільки окремо 

флюоресценцію та фосфоресценцію у відповідних режимах. Оскільки в

роботі порівнюються інтенсивності флюоресценції і фосфоресценції, як між 

собою, так і між різними зразками, то були підібрані такі параметри, щоб 

числові значення інтенсивностей флюо- і фосфоресценції були близькими, і

їх можна було привести на одному графіку без додаткової обробки. А

оскільки параметри були однакові при запису серій зразків різних 

концентрацій, то і співвідношення між ними зберігалося коректним. Тому 

для виміру основного масиву даних по люмінесценції було обрано 

спектрофлюориметр Varian Cary Eсlipse. 

 

2.3.6 Вибір часових параметрів реєстрації спектрів люмінесценції 

При вимірюванні спектрів флюоресценції на спектрофлюориметрі 

Varian Cary Eсlipse були обрані наступні параметри: Час усереднення 

(Averaging time) 0.1c, швидкість сканування (Scan rate) 600нм/хв, крок (Data 

interval) 1нм.

Оскільки в досліджуваних в даній роботі зразках характерні часи 

затухання флюоресценції та фосфоресценції відрізняються досить помітно 

(на порядки), то при запису спектрів фосфоресценції обрані наступні часові 

параметри: Загальний час загасання (Total Decay Time) 0.02c, кількість 

спалахів (No. of flashes) 1, затримка після імпульсу (Delay time) 0.2 ms, 
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тривалість реєстрації (Gate time) 5мс. Ці параметри близькі до стандартних, і

на відміну від умов [134] дозволяють гарно і достовірно відділити спектри 

флюоресценції від спектрів фосфоресценції за часом.

2.4 Програмне забезпечення 

Спектри, записані самописцями Specord-а та Hitachi MPF-4, сканувалася 

сканером і переводилися в малюнок у вигляді BMP-файлу. Отриманий 

BMP-файл оброблявся програмою Graph2Digit, в результаті чого графічне 

зображення спектру було переведено в DAT-файл.

Установка з вимірювання люмінесценції на кафедрі експериментальної 

фізики, спектрофотометр Macylab UV-1900 та спектрофлюориметр Cary 

Eclipse одразу при вимірюванні дають результати в цифровому текстовому 

форматі.

Отримані числові дані оброблялися прикладним програмним пакетом 

Microsoft Excel та OriginLab OriginPro 7.0, в останньому також будувалися 

графічні рисунки спектрів.

2.5 Стандартизація умов експерименту 

При реєстрації спектрів поглинання, стандартизація умов експерименту 

передбачена конструкцією використаного приладу (Specord UV VIS), 

використовувалися стандартні кварцеві кювети, тому стандартизація вимірів 

поглинання в даних умовах зводилася до стандартизації процедури 

приготування зразків.

При використанні МДР–2, Cary eclipse та Hitachi MPF–4 стандартизація 

умов досліду виконувалася за рахунок застосування кювет однакової форми 

із однаковою кількістю заморожених розчинів досліджуваних сполук, які 

закріплялися в одному і тому самому положенні в гнізді кріостата.

За рахунок похибок при приготуванні розчинів, спектр поглинання має 

невеликий розкид по інтенсивності в максимумі поглинання ДНК. Всі 
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спектри нормувалися на 1, ці ж коефіцієнти нормування враховувалися при 

порівнянні інтенсивностей флюо- та фосфоресценції.

2.6 Оцінка вкладу похибок 

Довжини хвиль випромінювання, реєстрації спектральних приладів 

періодично перевірялися на правильність за відомими спектрами ртутної або 

ртутно-гелієвої спектральної лампи. Похибка встановлення довжини хвилі не 

перевищує 1нм, що відповідає заявленим в характеристиках приладів. При 

типових щілинах 5 нм при вимірювання флюоресценції вплив неточності 

встановлення довжини хвилі незначний, бо ця величина значно менша за 

півширини смуг в спектрах досліджуваних сполук.

Значення величини оптичної густини теж поміряні досить точно, при 

контрольних вимірах була відмічена достатня повторюваність відтворення 

даних.

При опроміненні зразків лампою ДРТ-1000 під час дослідження 

фотодеградації ДНК, відмічена залежність світлового потоку лампи, а

значить і швидкості фотодеградації, в залежності від напруги в силовій 

мережі. Це вплинуло на розкид даних з фотодеградації зразків із слабкими 

зв‘язками ДНК-метал (кобальт, нікель, підрозділ 3.1). В інших експериментах 

(ДНК-платина) різниця у швидкостях фотодеградації була значно більша за 

довготривалі флуктуації інтенсивності світла лампи.

Найбільший (відносно) вклад в похибки давали похибки в концентраціях 

при приготуванні зразків через малу кількість діючих речовин, і відповідно 

великий вплив, навіть малої за абсолютною величиною похибки, на кінцеву 

концентрацію.

Відмічено великий вклад на інтенсивність положення замороженого 

зразка в кріостаті (сталість забезпечувалась спеціальним тримачем).  

Великий вклад в розкид інтенсивності, в основному за рахунок рівня 

фону та розсіяного світла, давав «сніг» що намерзав на зразок під час 

встановлення його в кріостат та охолодження до низької температури.
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Незважаючи на відпрацьовану технологію приготування зразка, повністю 

ліквідувати цей фактор так і не вдалося.

В той же час, краплі конденсату які конденсуватися на холодних 

оптичних вікнах кріостату, майже не впливали на величини сигналів.

Також великий вклад в розкид даних давала форма під якою замерз 

рідкий зразок при зменшенні температури. Незважаючи на однаковий об‘єм 

рідкого зразка, та однакові умови замороження, від зразка до зразка 

спостерігалися зміни форми замороженого зразка, і відповідно інтенсивності 

випромінювання. Також негативним фактором було неконтрольоване 

«розтріскування» зразка під час заморозки, що суттєво підвищувало фон 

розсіяного світла, яке не завжди вдавалося повністю відрізати додатковими 

відсікаючими фільтрами.
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3.1 Cпектральні прояви взаємодії іонів кобальта та нікелю з

макромолекулою ДНК 

3.1.1 Поглинання систем ДНК-Co 

Досліджено спектри поглинання розчинів ДНК та зразків з різним 

співвідношенням іонів металу Co до пар основ ДНК. Спектри поглинання 

наведені на рис.3.1.1 
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Рис.3.1.1 Спектри поглинання ДНК, та зразків з різним співвідношенням 

іонів Co до пар основ ДНК. Концентрація ДНК С=7,5*10-5 М (пар основ), 

однакова в усіх зразках.

Можливі причини такого розкиду, що спостерігається для спектрів 

поглинання, наведені в попередньому розділі. На рис 3.1.2 ці всі спектри 

поглинання нормовані по максимуму поглинання макромолекули ДНК 260нм 

на одиницю.
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Рис.3.1.2 Спектри поглинання ДНК, та зразків з різним співвідношенням 

іонів Co до пар основ ДНК. Графіки нормовано на 1 по максимуму 

поглинання.

З спектрів на рис 3.1.2 чітко видно що форми смуг спектрів розчинів 

зразків ДНК та ДНК з різною кількістю іонів Co в області поглинання ДНК в

першому електронному переході, повністю співпадають. З відсутності змін у

формі смуги очевидно можна зробити висновок про те що йони кобальту 

взаємодіють з усіма нуклеотидами (аденін, гуанін, цитозин, тимін)

неселективно, та з однаковою імовірністю.
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3.1.2 Поглинання систем ДНК-Ni, порівняння з ДНК-Со 

Спектри поглинання чистої ДНК та водних розчинів ДНК–Ni(NO3)2 з

різною концентрацією іонів Ni показані на рис. 3.1.3. 
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Рис 3.1.3 Спектри поглинання ДНК, та зразків з різним 

співвідношенням іонів Ni до пар основ ДНК. Концентрація ДНК С=7,5*10-5  

М (пар основ) однакова в усіх зразках.

Як і в попередньому випадку, для систем ДНК-Со, спостерігається 

деякий розкид по величині оптичного поглинання. Однак, незважаючи на цей 

розкид, видно що положення максиму не змінюється. Враховуючи 

відсутність явної монотонної залежності від концентрації металу в розчині,

можна зробити припущення що такий розкид пов‘язаний саме з розкидом 

концентрації при приготуванні розчинів. Підтвердженням цього припущення 

є те що якщо графіки нормувати по максимуму поглинання ДНК (260 нм), то 

всі спектри накладаються. А це значить, як і в системі ДНК-Со, іони нікелю 

теж взаємодіють з усіма нуклеотидами (аденін, гуанін, цитозин, тимін)

одночасно з однаковою імовірністю, і суттєвих помітних змін в будові π-

електронних систем основ ДНК не відбувається.
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Рис 3.1.4 Спектри поглинання ДНК, та зразків з різним співвідношенням 

іонів Ni до пар основ ДНК. Графіки нормовано на 1 по максимуму 

поглинання.

Спектри поглинання розчинів ДНК–Ni(NO3)2 подібні до спектру чистої 

ДНК. Після нормування графіків на 1 (рис. 3.1.4) видно що єдина зміна яка 

відбувається в спектрах, знаходиться в діапазоні 220-240 нм, і пов‘язана 

найімовірніше за все, зі збільшенням кількості NO3– груп у розчині, і

відповідним їх адитивним вкладом в спектр поглинання ДНК та систем ДНК 

з нікелем. Оскільки у NO3– поглинання в околі 260 нм практично нульове, то 

адитивний вклад від цього залишку на спектри поглинання ДНК у

досліджуваній області поблизу 260 нм відсутній.

Оскільки поглинання в спектральному діапазоні поблизу 260 нм 

спричинено саме основами ДНК і в присутності металів не спостерігаються 

зміни від кількості іонів металу, то можна зробити висновок, що іони нікелю 

та іони кобальту не утворюють комплексів з основами ДНК [135]. 
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3.1.2 Люмінесценція систем ДНК-Ni, ДНК-Co, залежність від 

концентрації іонів металу 

3.1.2.1 Флюоресценція та фосфоресценція DNA-Co,  залежність від 

концентрації іонів металу 

На рис.3.1.5а-к наведені оглядові парні спектри флюоресценції і

фосфоресценції ДНК в присутності іонів металу кобальту різної 

концентрації.
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Рис.3.1.5 a-e. Спектри флюо- та фосфоресценції ДНК (а) та ДНК з

кобальтом різної концентрації (б-к) від меншої концентрації (1-500: 1 атом 

Со на 500 пар основ ДНК) до більшої (1-0.5: 2 атоми Со на 1 пару основ 

ДНК). 
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Рис.3.1.5 ж-к, (продовження) Спектри флюо- та фосфоресценції ДНК (а)

та ДНК з кобальтом різної концентрації (б-к) від меншої концентрації (1-

500: 1 атом Со на 500 пар основ ДНК) до більшої (1-0.5: 2 атоми Со на 1 

пару основ ДНК). 

Режими запису флюоресценції та фосфоресценції обрані таким чином 

щоб полегшити візуальне порівняння інтенсивностей. (флюоресценція – 

чутливість середня, фосфоресценція – чутливість висока) T=77K, 

збудження 260 нм.

Оскільки спектри, наведені на різних частинах рис. 3.1.5(a-к) записані 

при однакових умовах і подані в одному масштабі, то видно що при 

збільшенні кількості іонів кобальту, інтенсивність флюо- та фосфоресценції 

спадає. Тобто і синглетне, і триплетне збудження перехоплюється центрами 

пов’язаними з іонами металу. Однак оскільки графіки на рис. 3.1.5(a-к)

побудовані при однаковій величині смуги флюоресценції, то можна побачити 
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що інтенсивність фосфоресценції спадає швидше за інтенсивність 

флюоресценції.

Для більш детального аналізу розглянемо спектри флюоресценції та 

фосфоресценції окремо:
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Рис.3.1.6 Спектри флюоресценції (а) та фосфоресценції (б) ДНК та 

зразків з різним співвідношенням іонів Co до пар основ ДНК. Концентрація 

ДНК С=7,5*10-5 М (пар основ).  Зразки готувалися при кімнатній 

температурі. T=77K, збудження 260 нм.
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Як видно з рис.3.1.6, інтенсивності і флюоресценції, і фосфоресценції 

спадають при збільшенні кількості йонів кобальта [136]. На рис 3.1.7 

наведено аналогічні дані що були отримані для серії зразків що була 

виготовлена з підігрівом до 80oС [137] (температура "плавлення" ДНК,

[129,130]).  

300 350 400 450 500
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ін
те

нс
ив

ні
ст

ь,
в.

о.

довжина хвилі, λ, нм

ДНК
ДНК-Со

1-500
1-200
1-100
1-50
1-20
1-10
1-5
1-2
1-1
1-0.5

ДНК-Со(Т) флюоресценція

a)

350 400 450 500 550 600 650 700

0

10

20

30

40

50

60

70

,

довжина  хвилі λ, нм

ДНК
ДНК-Со

1-500
1-200
1-100
1-50
1-20
1-10
1-5
1-2
1-1
1-0.5

ДНК-Со(T) ф осф оресценція

б)

Рис.3.1.7 Спектри флюоресценції (а) та фосфоресценції (б) ДНК та 

зразків з різним співвідношенням іонів Co до пар основ ДНК. Концентрація 

ДНК С=7,5*10-5 М (пар основ). Зразки готувалися при температурі 80oС.

T=77K, збудження 260 нм.
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З аналізу інтенсивностей флюоресценції рис 3.1.6, та фосфоресценції 

рис 3.1.7 для розчинів ДНК-кобальт, та розчинів ДНК-кобальт що були 

виготовлені з підігрівом можна бачити, незважаючи деякий розкид 

інтенсивності для різних зразків у серії, спостерігається майже монотонна 

залежність падіння інтенсивності від кількості металу.
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Рис.3.1.8 Співвідношення інтенсивностей фосфоресценції до 

флюоресценції ДНК в залежності від концентрації кобальта. Зразки 

приготовані при кімнатній (верхній графік) та при 80С (внизу)
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. Слід окремо зазначити, ця залежність є однаковою для цих двох серій 

зразків, і не залежить від способу приготування зразка, відповідно можна 

зробити висновок що нагрівання не змінює місце приєднання чи силу 

взаємодії ДНК з металом.

Графіки залежності інтенсивності флюоресценції та фосфоресценції від 

концентрації мають великий розкид по інтенсивності обумовлений розкидом,

пов‘язаним з неконтрольованою формою зразка при замерзанні при вміщенні 

в кріостат. Тому, в таких умовах, для аналізу доцільніше взяти 

співвідношення інтенсивностей фосфоресценції до флюоресценції оскільки 

ці величини виміряються для одного і того ж зразка без зміни його 

положення чи перестановки в кріостаті.

Аналіз спектрів говорить про те що в системах ДНК-кобальт,

флюоресценція ДНК пов‘язана із C і G основами ДНК, так само як і в чистій 

ДНК, а фосфоресценція ДНК пов‘язана з AT-пастками [28, 32], і не 

змінюється при додаванні металу кобальту.

На графіку залежності величини відношення інтенсивності 

фосфоресценції до флюоресценції від концентрації металу, що наведені на 

рис.3.1.8 видно, що існує певний перегин в кривій залежності, який 

починається в околі концентраціях 1:20 тобто 1 атом кобальта на 20 пар 

основ ДНК. Важливо відзначити що подібний експеримент, проведений для 

зразків, що виготовлені з підігрівом до 80oС показав подібні результати – 

теж концентрація 1:20 є деякою пороговою і пов‘язана з довжиною пробігу 

триплетного екситона вздовж макромолекули ДНК, а подібність ходу цих 

залежностей свідчить про те що нагрівання зразка не призводить до змін в

взаємодії іонів металу кобальту з ДНК від конформації ДНК.

3.1.2.2 Флюоресценція та фосфоресценція ДНК-Ni, залежність від 

концентрації іонів металу, порівняння з ДНК-Со 

На рис.3.1.9а-ж наведені оглядові парні спектри флюоресценції і

фосфоресценції ДНК в присутності іонів металу нікелю різної концентрації.
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Режими запису флюоресценції та фосфоресценції обрані таким чином щоб 

полегшити візуальне порівняння інтенсивностей. (для флюоресценції –  
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Рис. 3.1.9(a-ж) Спектри флюо- та фосфоресценції ДНК (а) та ДНК з

іонами металу нікелю різної концентрації (б-ж) від меншої концентрації (1-

100: 1 атом Ni на 100 пар основ ДНК) до більшої (1-0,5: 2 атоми Со на 1 пару 

основ ДНК). Спектри записані при однакових параметрах реєстрації. T=77K, 

збудження 260 нм.
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чутливість середня, фосфоресценція – чутливість висока). Спектри записані 

при однакових умовах і подані в одному масштабі.

Чисті іони нікелю, так само як і іони кобальту в розчині не проявлялись 

у флюоресценції та фосфоресценції. Групи NO3 також не спостерігаються 

при флюоресценції. Форма спектрів флюоресценції та фосфоресценції зразків 
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Рис. 3.1.10 Спектри флюоресценції (а) та фосфоресценції (б) ДНК та 

зразків з різним співвідношенням іонів Ni до пар основ ДНК. Концентрація 

ДНК С=7,5*10-5 М (пар основ).  Зразки готувалися при кімнатній 

температурі. T=77K, збудження 260 нм.
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ДНК та ДНК – Ni не залежить від кількості іонів нікелю [138]. 

Спектри флуоресценції та фосфоресценції цих зразків близькі до 

флуоресценції та фосфоресценції чистої ДНК, але обидва вони мають меншу 

інтенсивність у порівнянні зі спектрами чистої ДНК.

Звівши спектри флюоресценції та фосфоресценції окремо на один 

рисунок 3.1.10, можна легко побачити, що інтенсивність флюоресценції 

систем ДНК – Ni, так як і інтенсивність фосфоресценції, зменшуються із 

збільшенням кількості іонів нікелю у зразку.

Слід зазначити, зважаючи на низький рівень корисного сигналу і,

відповідно, роботу при високих чутливостях реєстрації, зафіксовано 

флюоресценцію розчинника, можливо пов‘язану з деякими 

неконтрольованими домішками. Це питання окремо досліджувалось, і в

результаті слабке свічення розчинника було враховано. тут і надалі 

подаються коректовані спектри.

З рис. 3.1.10 видно, що як і у випадку з металом кобальтом, форма 

спектрів флюоресценції та фосфоресценції, пов'язаних із C і G основами ДНК 
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Рис. 3.1.11 Залежність інтенсивності флюо- та фосфоресценції 

системи ДНК-Ni в залежності від кількості іонів нікелю. Зразки 

виготовлені при кімнатній температурі.
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(флуоресценція) [32] та AT-пастки (фосфоресценція) [28, 32], не змінюється 

при додаванні нікелю. Зміни інтенсивності, можуть бути поясненими 

зв‘язуванням іона нікелю або навіть утворення деяких їх комплексів 

(наприклад, ексиплекси, які характеризуються дуже слабким квантовим 

виходом люмінесценції) з негативно зарядженими фосфатними групами, які 

розташовані на периферії макромолекули [139]. 

Залежності інтенсивності флюоресценції і фосфоресценції від 

концентрації наведені на рис. 3.1.12. Незважаючи на ретельність проведення 

експерименту, розкид експериментальних даних отриманий досить великий,

за розміром порівняний з зміною інтенсивності, тому, так само як і для 

систем з кобальтом, доцільніше аналізувати співвідношення інтенсивності 

фосфоресценції до інтенсивності флюоресценції, бо ці два спектри зняті без 

зміни положення зразка в кріостаті. Тим більше що саме це співвідношення 

пов'язані із довжиною пробігу триплетного збудження вздовж 

макромолекули ДНК.

DNA 1-500 1-200 1-100 1-50 1-20 1-10 1-5 1-2 1-1 1-0,5
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Ві
дн

ош
ен

ня
,в

.о
.

співвідношення Ni-ДНК

ДНК-Ni
Фосфоресценція/флюоресценція

Рис.3.1.12 Співвідношення інтенсивностей фосфоресценції до 

флюоресценції в системі ДНК-Ni в залежності від кількості іонів нікелю.

Зразки виготовлені при кімнатній температурі 
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Оскільки при збільшенні кількості металу, інтенсивність фосфоресценції 

зменшувалася швидше, ніж флуоресценція (рис. 3.1.11), то очевидно що 

графік залежності цього співвідношення Іфос/Іфлуо,що наведений на рис 3.1.12, 

зменшується зі збільшенням кількості металу нікелю в системі.

Такий вплив іонів металів на оптичні властивості ДНК спостерігався і в

кобальті [136] та в більш ранніх роботах [1] Берсона та Ізенберга щодо іонів 

Mn+ і Fe+. Можна погодитись з Берсоном та Ізенбергом, що ефекти гасіння 

фосфоресценції ДНК парамагнітними іонами пов'язані головним чином з

передачею енергії триплетними екситонами від основ ДНК до деяких 

триплетних пасток, пов'язаних з цими іонами. Відповідно, можна зробити 

припущення що подібний спосіб передачі енергії існує і в системах ДНК-Ni 

та ДНК-Co. 

З врахуванням вищевказаного, на основі отриманих даних, на рис.3.1.13 

побудовано приблизну схему передачі енергії в системі ДНК-метал на 

Рис.3.1.13 Схема передачі триплетних збуджень в системі ДНК-нікель та 

ДНК-кобальт.
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прикладі системи ДНК-Нікель [139] (враховуючи подібність результатів для 

двох металів, для системи ДНК-кобальт схема аналогічна). 

Більше того, як це випливає з рис. 3.1.12 (для ДНК-Ni) та рис. 3.1.8 (для 

ДНК-Co) істотне зменшення відносної інтенсивності фосфоресценції ДНК 

починається, коли середня відстань між двома сусідніми центрами 

перехоплення збудження (точками приєднання позитивно заряджених іонів 

металів, що за рахунок кулонівського притягання притягуються до негативно 

заряджених фосфорних груп ДНК) становить в околі 20 пар основ ДНК 

(50 А). Це значення відповідає середньому значенню пробігу триплетного 

збудження вздовж макромолекули ДНК. Це значення досить близьке до 

отриманого Берсоном і Ізенбергом (20 базових пар) та даних попередніх 

робіт (16–20 базових пар) [6-8, 14], лабораторії кафедри експериментальної 

фізики, отриманих іншими методами.. Користуючись нагодою, доречно 

підкреслити, що для макромолекули РНК, на відміну від ДНК, середнє 

значення довжини шляху триплетних екситонів перевищує довжину 30 пар 

основ РНК [8, 145]. 

Друга суттєве спостереження полягає в тому, що і для кобальта, і для 

нікелю не спостерігається ефекту «важкого атома» у досліджуваній системі – 

не відбувається збільшення інтенсивності фосфоресценції ДНК, в

присутності іонів нікелю або кобальту. Схожий ефект спостерігався для 

систем ДНК - іони Mn, Fe у [1]. На підставі цих даних можна зробити 

висновок що позитивно заряджені іони Ni, Co, Mn, Fe - не проникають у

внутрішній простір ДНК (між парами основ), а зв’язуються, головним чином,

з негативно зарядженими фосфатними групами на периферії макромолекули 

ДНК. Скоріш за все, за рахунок великої відстані між іонами металів та 

основами ДНК, в такому випадку хвильові функції основи ДНК та іонів 

металів недостатньо перекриваються для появи ефекту «важкого атома». 
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3.1.3 Фотодеградація систем DNA-Ni, DNA-Co. Залежність від 

концентрації іонів металу 

Досліджувані зразки водних розчинів DNA-Ni, DNA-Co опромінювався 

ртутною лампою ДРТ-1000, час від часу знімався спектр поглинання.
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Рис. 3.1.14  Зміна спектрів поглинання водних розчинів зразків ДНК (а)

та ДНК-Со 1-500 (б) та ДНК-Со 1-5 (в) (зліва) та з ДНК (г) та ДНК-Ni 1-500 

(д) та ДНК-Ni 1-5 (е) в залежності від часту опромінення ртутною лампою 

яка є джерелом ультрафіолетового випромінювання в області поглинання 

ДНК.
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Оскільки потужна лінія ртутної лампи 254нм потрапляє в смугу 

поглинання макромолекули ДНК, то при опроміненні відбувається 

фотохімічний процес у макромолекулі ДНК, що в результаті призводить до 

пошкодження ДНК, і як результат, оптична густина значно зменшується [8]. 

Як можна бачити з рис. 3.1.14, форма та положення смуги поглинання 

ДНК, ДНК-кобальту та ДНК-нікелю в усіх зразках, незалежно від 

концентрації іонів кобальту або іонів нікелю при опроміненні не змінюється,

тому можна зробити припущення що всі нуклеотиди ДНК (аденін, гуанін,

цитозин, тимін) деградують одночасно з однаковою швидкістю.

Оскільки криві поглинання усіх комбінацій концентрацій ДНК-Co та 

ДНК-Ni, від найменшої концентрації 1:500 до найбільшої 1:1, подібні, то щоб 

не перевантажувати читача великою кількістю рисунків в роботі, на 

рис. 3.1.14 наводяться тільки найбільш характерні спектри – чистої ДНК,

ДНК з малою кількістю йонів металу і ДНК з великою кількістю йонів 

металу. Легко бачити, що незважаючи на велику різницю в кількості йонів 

металу нікелю або кобальту, ці спектри є дуже подібними.

При детальному розгляді (рис. 3.1.15,а) можна побачити що за наявності 

йонів кобальту, фотостабільність ДНК незначним чином зменшується, тобто 

величина поглинання в максимумі поглинання ДНК (260нм) спадає швидше 

при наявності металу кобальту, а значить збільшується кількість 

фотодеструктивних реакцій. Однак, оскільки, ця зміна незначна, і тому не 

можна впевнено казати що даний ефект зафіксований достовірно, тим більше 

що не спостерігається залежності від концентрації.

При дослідженні зразку водного розчину системи ДНК-кобальт, що була 

виготовлена з підігрівом до 80С (рис.3.1.15,б), подібного ефекту не помічено.

Або якщо казати точніше, розкид даних більший за величину 

спостережуваного ефекту, а в середньому швидкість деградації всіх сполук 

однакова.
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Аналогічно для системи ДНК-нікель (рис 3.1.16) не зафіксовано явного 

ефекту зміни фотостабільності – швидкість деградації зразків з нікелем 

незалежно від концентрації, приблизно однакова, така сама як і у чистої 

ДНК.
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Рис. 3.1.15 Величина зміни оптичної густини D в максимумі поглинання 

(260нм) під час опромінення ртутною лампою для зразків ДНК-Со 

приготованих при кімнатній (а) та 80С (б) температурах 
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Таким чином, враховуючи розкид експериментальних даних, не можна 

зробити якийсь чіткий та достовірний висновок про зміну фотостабільності, а

навпаки, можна зробити висновок про відсутність суттєвих змін у

фотостабільності.

Як відомо [7,46, 47], фотохімічні реакції, в тому числі фоторуйнування, в

органічних молекулах починаються із їх збуджених триплетних 

енергетичних рівнів. Отримані спектральні результати показують, що 

заселеність триплетних збуджених сайтів суттєво не збільшується в

досліджуваних системах ДНК-Ni та ДНК-Co у порівнянні з чистою ДНК.

Тому і немає причин для збільшення швидкості фотохімічного пошкодження 

систем ДНК-нікель, ДНК-кобальт, порівняно з чистою ДНК. Цей факт є

додатковим доказом того, що іони нікелю та кобальту зв'язуються із 

макромолекулою ДНК на периферії. Як і в системі ДНК-кобальт, зразки 

сполук ДНК-Ni що були виготовлені при Т=80OC (353K), показали аналогічні 

результати – навіть при підігріві системи наявність іонів Ni не впливає на 

форму спектрів поглинання та люмінесценції, і залежність інтенсивності в

залежності від кількості металу має схожий вигляд до спектрів системи 
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Рис. 3.1.16 Величина зміни оптичної густини D в максимумі поглинання 

(260нм) під час опромінення ртутною лампою для зразків ДНК-Ni 
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виготовленої без додаткового підігріву, при кімнатній температурі. Це 

свідчить про те що форма структури ДНК не впливає на процес приєднання 

іонів металів нікелю та кобальта до периферії макромолекули ДНК.

3.1.4 Основні результати і висновки до розділу 3.1 

1. Вплив іонів кобальта та нікеля на спін-орбітальну взаємодію в

π-електронних системах пар основ ДНК незначний – можливо через зовнішнє 

зв‘язування іонів металу з фосфорними групами макромолекули ДНК. Нагрів 

системи не змінює цю взаємодію, а значить і не впливає на характер 

зв‘язування іонів металу з ДНК.

2. При збільшенні концентрації іонів кобальту або нікелю,

відношення інтенсивностей фосфоресценції до флюоресценції спадає для 

обох систем, що свідчить про те що триплетне збудження перехоплюється 

центрами пов‘язаними з іонами металу. Оцінена довжина пробігу мобільного 

триплетного збудження відповідає довжині послідовності 20 пар основ ДНК.

3. Наявність йонів кобальта та нікелю істотно не впливає на 

швидкість фотодеградації ДНК що ще раз підтверджує що йони кобальта і

нікелю істотно не впливають на заселеність триплетних рівнів (з яких, в

основному, відбуваються фотохімічні реакції) основ ДНК, це додатково 

підтверджує версію про зовнішнє зв‘язування металів нікелю та кобальту з

периферійними областями ДНК.
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3.2 Спектральні прояви взаємодії йонів срібла з ДНК 

3.2.1 Поглинання системи ДНК-срібло 

На рис 3.2.1 наведені спектри поглинання системи ДНК-срібло для 

різних концентрацій срібла в розчині. Концентрація ДНК при цьому у всіх 

зразках однакова. Також на цьому ж рисунку наведено спектр поглинання 

водного розчину солі AgNO3 в концентрації такій же як і в зразку 1-1 (1 атом 

срібла на 1 пару основ ДНК). 
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Рис 3.2.1 Спектри поглинання водних розчинів ДНК, та розчинів ДНК-

Ag з різним співвідношенням, від меншої концентрації (1-500: 1 йон срібла 

на 500 пар основ ДНК, до 1-0.25: 4 іони срібла на 1 пару основ ДНК). 

Графіки нормовано на 1 по максимуму поглинання. Концентрація ДНК 

С=7,5*10-5 М (пар основ). Додатково наведено графік поглинання водного 

розчину солі AgNO3 в концентрації такій же як і в зразку 1-1 (1 атом срібла 

на 1 пару основ ДНК). Зразки виготовлені при кімнатній температурі.
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При додаванні срібла до ДНК в спектрах поглинання спостерігається 

зсув максимуму поглинання ДНК (260нм), який відповідає першому 

електронному переходу, в довгохвильовий бік, приблизно на 7-8 нм при 

незмінному спектральному контурі смуги поглинання (рис 3.2.2). В той же 

час величина оптичної густини не змінюється, спостерігається тільки зсув.

Як і в результатах експериментів наведених в попередньому розділі 3.1 

(з кобальтом і нікелем), показано що поглинання чистої солі металу AgNO3

не дає адитивного вкладу в області максимуму поглинання ДНК. Спектр 

поглинання солі AgNO3 в концентрації еквівалентній розчину 1-1 наведений 

на рис. 3.2.1. Таким чином, можна стверджувати що зсув максимума 

поглинання макромолекули ДНК в системі ДНК-срібло пов‘язаний саме із 

змінами в ДНК спричиненими взаємодією макромолекули ДНК з іонами 

срібла.
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Рис 3.2.2 Залежність положення довжини хвилі максимуму поглинання 

водних розчинів ДНК-Ag від співвідношення кількості іонів срібла в розчині 

до кількості пар основ ДНК.
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3.2.2 Люмінесценція системи ДНК-срібло 

3.2.2.1 Флюоресценція системи ДНК-срібло, залежність від концентрації 

іонів срібла 

На рис. 3.2.3 представлені спектри флюоресценції водних розчинів ДНК 

та систем ДНК-AgNO3 з різною концентрацією іонів срібла при 77K. Видно,

що інтенсивність типової для чистої ДНК короткохвильової (~360 нм) смуги 

в спектрі спадає при збільшенні кількості іонів срібла, також можна 

відмітити що смуга стає більш широкою, та максимум смуги зміщується в

довгохвильову частину спектра.
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Рис 3.2.3 Спектри флюоресценції ДНК та зразків з різним 

співвідношенням іонів Ag до пар основ ДНК. Концентрація ДНК С=7,5*10-5 

М (пар основ). Для наглядності, спектри розсунуті по осі інтенсивностей на 

постійну величину. Зразки готувалися при кімнатній температурі. T=77K, 

збудження 260 нм.

Наявність такого уширення в спектрі флюоресценції може бути 

пов‘язано з тим, що як буде сказано далі, інтенсивність фосфоресценції 



90

зростає в сотні разів, і ця широка смуга може бути пов‘язана з деякою 

частиною фосфоресценції, короткоживуча компонента якої проходить в

канал реєстрації спектрофлюориметра який працює в режимі реєстрації 

флюоресценції.

3.2.2.2 Фосфоресценція системи ДНК-срібло, залежність від 

концентрації іонів срібла 

На відміну від зразків ДНК з кобальтом та нікелем, розглянутих в

попередньому підрозділі, фосфоресценція зразків системи ДНК-срібло 

виявила суттєво іншу поведінку.

Як можна побачити з рис. 3.2.4, спочатку, в області малих концентрацій 

срібла, при концентраціях 1-500, 1-200 поведінка системи ДНК-срібло 
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Рис 3.2.4 Спектри фосфоресценції (та інтенсивність – на вставці)

водних розчинів ДНК та системи ДНК-срібло з малим (0 – 1-200) 

співвідношенням кількості іонів Ag до пар основ ДНК. Концентрація ДНК 

С=7,5*10-5 М (пар основ). Зразки виготовлені при кімнатній температурі.

T=77K, збудження 260 нм 
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подібна до системи з кобальтом чи нікелем – інтенсивність фосфоресценції 

дещо спадає, що свідчить про зовнішнє зв‘язування срібла з ДНК, можливо 

за рахунок електростатичної взаємодії, та, як і в попередньому випадку,

утворення якихось пасток, пов‘язаних із сріблом, для перехоплення 

триплетного збудження що блукає вздовж макромолекули ДНК. В результаті 

цього частина триплетного електронного збудження перехоплюється цими 

пастками і безвипромінювально деактивується, що і проявляється у

зменшенні інтенсивності фосфоресценції [142]. 

При подальшому збільшенні кількості йонів срібла, інтенсивність 

фосфоресценції починає зростати (рис 3.2.5). При концентрації 1-100 

інтенсивність фосфоресценції зрівнюється з початковою інтенсивністю 

фосфоресценції чистої ДНК і при подальшому збільшенні кількості іонів 

срібла в розчині продовжує зростати. При цьому, до концентрації 1 йон 
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Рис 3.2.5 Спектри фосфоресценції ДНК (та інтенсивність – на вставці)

водних розчинів ДНК та системи ДНК-срібло з середнім (1-200 – 1-10) 

співвідношенням кількості іонів Ag до пар основ ДНК. Концентрація ДНК 

С=7,5*10-5 М (пар основ). Зразки виготовлені при кімнатній температурі.

T=77K, збудження 260 нм 
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срібла на 10 пар основ ДНК зростання інтенсивності фосфоресценції 

відбувається без зміни форми спектра, структура не проявляється. Це може 

свідчити що в цьому випадку іони срібла опиняються ближче до 

π-електронних систем пар основ ДНК, можливо через входження в

борозенку, і за рахунок цього зменшення відстані відбувається зростання 

ймовірності деактивації триплетного збудження з АТ-комплекса в ДНК,

триплетний рівень енергії якого є найнижчим [8], через випромінювання.

При наступному збільшенні концентрації срібла, інтенсивність 

фосфоресценції продовжує зростати значно більшими темпами [143]. На 

рис.3.2.6 зображено спектри фосфоресценції ДНК з іонами срібла при 

високій концентрації. Видно що при переході по концентраціям від 1-10 до 1-

1 відбувається стрімке (близько 700 разів, на відміну від 20 разів, як в роботі 

[144]) збільшення інтенсивності фосфоресценції. Варто відмітити що в зразку 
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Рис 3.2.6 Спектри фосфоресценції ДНК (та інтенсивність – на вставці)

водних розчинів ДНК та системи ДНК-срібло з високим (1-10 – 1-1) 

співвідношенням кількості іонів Ag до пар основ ДНК. Концентрація ДНК 

С=7,5*10-5 М (пар основ). Зразки виготовлені при кімнатній температурі.

T=77K, збудження 260 нм 
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концентрації 1-5 починає з‘являтися ледь помітна структура, а вже 

починаючи з концентрації 1-2 (1 йон срібла на дві пари основ ДНК) в спектрі 

фосфоресценції з‘являється чітко помітна структура [145]. Детальний аналіз 

цієї структури буде в наступному параграфі. Ця структура схожа на 

фосфоресценцію РНК [146], а як відомо, в РНК фосфоресценція спричинена 

саме аденіновою основою [8]. 

. Поява аденінової структури в спектрах фосфоресценції ДНК може 

свідчити про зміну ймовірностей інтеркомбінаційного випромінювальної 

деактивації триплетного збудження в макромолекулі ДНК. За звичайних 

умов, як відомо, триплетне збудження деактивується з пастки пов‘язаної з

АТ-комплексом, а поява структури свідчить про те що з якихось причин 

триплетне збудження знаходить шлях деактивуватися напряму з аденінової 

ланки.

З рис 3.2.7 видно що структура, яка проявляється на спектрах,

залишається незмінною при різних концентраціях іонів срібла, однак 
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Рис 3.2.7 Спектри фосфоресценції ДНК та зразків з великим 

співвідношенням іонів Ag до пар основ ДНК (1-1 – 1-0.25). Концентрація 

ДНК С=7,5*10-5 М (пар основ). Зразки виготовлені при кімнатній 

температурі. T=77K, збудження 260 нм 
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інтенсивність фосфоресценції системи ДНК-срібло спочатку зростає,

досягаючи максимуму при концентрації 1-1 (1 йон срібна на 1 пару основ 

ДНК), і при подальшому збільшенні кількості срібла (рис 3.2.8), дещо 

зменшується приблизно в півтора-два рази, виходячи на "поличку" по 

інтенсивності [147]. 

Структура що з‘явилася в спектрі фосфоресценції ДНК при цьому не 

зникає, однак при великій (більше за 1-0.5) концентрації спостерігається 

помітна "перекачка", тобто перерозподіл інтенсивності фосфоресценції між 

смугами.

Також можна звернути увагу на невеликий (близько 5-7 нм)

довгохвильовий зсув максимумів структурованих спектрів фосфоресценції в

різних зразках з високою концентрацією металу. Якщо припущення, що ця 

структура, спричинена аденіном, є вірним, то можна зробити висновок, що як 

і в поглинанні, зсув пов’язаний саме із взаємодією ДНК з іонами Ag+.
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Рис 3.2.8 Залежність залежності інтенсивності фосфоресценції систем 

ДНК-Ag в залежності від концентрації срібла для всього діапазону 

концентрацій. Зразки виготовлені при кімнатній температурі. T=77K, 

збудження 260 нм 
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Присутність іонів Ag+ у водному розчині ДНК призводить до 

збільшення відношення інтенсивності фосфоресценції/флуоресценції завдяки 

ефекту "важкого атома" (атома з великим зарядом ядра), [144, 148] 

В попередніх роботах [8, 9], на відміну від [144], було доведено, що 

найнижчий триплетний електронний рівень належить аденіновим основам.

Це означає, що саме фосфоресценція аденіну має домінувати в спектрі 

фосфоресценції ДНК. Однак, на практиці виявилось дещо інакше. Замість 

структурованого спектру фосфоресценції аденіну спостерігається широка 

безструктурна смуга фосфоресценції з максимумом близько 450 нм. Оскільки 

відомо, що це випромінювання належить до деяких триплетних екситонних 

пасток, пов'язаних з АТ-комплексом, що утворюються між сусідніми А- і Т-

основами вздовж єдиної нитки ДНК. (а не комплементарним основи A і T що 

належать різним ланцюгам) (Основна версія походження фосфоресценції 

ДНК у ранніх дослідженнях [144] полягала в тому, що: 1) електронний рівень 

триплетного енергетичного рівня тимідіну найнижчий; 2) при збудженні цієї 

основи відбувається процес переносу заряду між аденіном та тимідиновою 

DNA 1-5001-2001-100 1-50 1-20 1-10 1-5 1-2 1-1 1-05 1-025

0

100

200

300

400

500

Співвідношення ДНК-Ag

В
ід

но
ш

ен
ня

Фосфоресценція/флюоресценція

Рис 3.2.9 Залежності співвідношення інтенсивностей фосфоресценції до 

флюоресценції системи ДНК-Ag в залежності від концентрації срібла. Зразки 

виготовлені при кімнатній температурі. T=77K, збудження 260 нм 
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основою, а саме комплекс, який утворився в результаті цього процесу, є

основним джерелом фосфоресценції ДНК). 

Поява структури в спектрах фосфоресценції системи ДНК-срібло може 

бути пов'язана з тим, що після деякої критичної концентрації (як видно з

експерименту, вона становить близько 1/5, рис 3.2.9), іони Ag+ можуть 

проникати всередину ДНК (інтеркалювати) в проміжок між основами, а

електронне збудження, яке мігрує вздовж макромолекули ДНК по π-

електронним системам основ, деактивується через випромінювання 

фосфоресценції. Як відомо з попередніх експериментів у нашій лабораторії, а

також з літературних даних, триплетний енергетичний рівень аденіну є

найнижчим серед основ ДНК, тому триплетне збудження локалізується саме 

на адениновій основі макромолекули ДНК та деактивується з нього у вигляді 

фосфоресценції.

3.2.3 Визначення природи структури спектрів фосфоресценції системи 

ДНК-срібло 

3.2.3.1 Прояви основ аденіну в спектрах поглинання та люмінесценції 

ДНК. Модельні сполуки аденіну 

Для визначення природи структури що проявляється в спектрах 

фосфоресценції системи ДНК-срібло при високих концентраціях срібла було 

досліджено кілька модельних сполук що містять в своєму складі аденін.

На рис 3.2.10 наведено спектр поглинання водних розчинів модельних 

сполук що містять аденін: PolyA, AMP (аденінмонофосфат), 

Дезоксиаденозин разом зі спектром поглинання водного розчину чистої ДНК.

З рисунку видно що область поглинання всіх перелічених сполук близькі до 

спектру поглинання ДНК, знаходиться в ультрафіолетовій області спектру і

мають максимум смуги поглинання в околі 260 нм. (255нм для PolyA). 

Помітно що спектри поглинання аденозинмонофосфату та дезоксиаденозину 

дуже подібні між собою. Однак очевидно що спектри поглинання всіх трьох 

модельних сполук не співпадають із спектром поглинання ДНК.
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Даний факт не суперечить літературними даним, бо як відомо і із 

літератури, так і з попередніх досліджень в лабораторії, спектр поглинання 

ДНК складається з адитивної суми спектрів поглинання окремих нуклеотидів 

[2, 5, 27, 28], які поглинають незалежно один від одного.

Для вибору сполуки, фосфоресценція якої безпосередньо буде 

порівнюватися з фосфоресценцією системи ДНК-срібло, були записані 

відповідні спектри фосфоресценції вказаних модельних сполук, а отримані 

спектри наведені на рис 3.2.11. 

З рисунку 3.2.11 видно що фосфоресценція AMP (аденінмонофосфату)

та дезоксиаденозину лежить в області 440 нм, але відносно слабка і

безструктурна. Фосфоресценція PolyA (синтетична одноланцюгова ДНК що 

містить лише аденінові основи) також лежить в даній області, однак вона за 

інтенсивністю більша в 8-10 разів порівняно з іншими модельними 

сполуками, і також в спектрі спостерігається структура – чітко фіксуються 
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Рис 3.2.10 Спектри поглинання водних розчинів модельних 

адениномістких складових сполук ДНК. 1) PolyA, 2) AMP 

(аденінмонофосфат) 3) Дезоксиаденозин та 4) ДНК.
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окремі максимуми на довжинах хвиль 407 нм, 432 нм, 468 нм, та можливо 

510нм [149]. 
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Рис. 3.2.11 Спектри фосфоресценції (праворуч) та збудження 

фосфоресценції (ліворуч) водних розчинів модельних адениномістких 

складових сполук ДНК. 1) PolyA, 2) AMP (аденінмонофосфат) 3) 

Дезоксиаденозин, та контрольний вимір 4) розчинник (вода). Т=77К,

збудження 260нм, спектр збудження записаний для довжини хвилі 

випромінювання 432нм 

Спектри збудження фосфоресценції всіх цих модельних сполук 

відповідають спектрам їх поглинання, максимуми в спектрах збудження 

AMP (аденінмонофосфату), та дезоксиаденозину находяться на довжині 

хвилі приблизно 260 нм, а максимум в спектрі збудження модельної сполуки 

PolyA дещо зміщений в короткохвильовий бік, як і в поглинанні. Цей 

важливий факт підтверджує правильність постановки експерименту, робота 

ведеться з «чистими» виділеними поглинаючими та випромінюючими 

центрами. Система PolyA найбільше підходить для порівняння з ДНК,

оскільки основа аденін знаходиться в ланцюгу, в подібній до ДНК 

макромолекулі.
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З рисунку 3.2.11 видно що найбільшу цікавість для порівняння 

фосфоресценції з фосфоресценцією системи ДНК-срібло проявляє сполука 

PolyA, в спектрі фосфоресценції якої спостерігається чітка структура з

максимумами на 407, 432, 468 нм. Саме тому ця сполука і вибрана для 

подальшого порівняння фосфоресценції з фосфоресценцією системи 

ДНК-срібло.

3.2.3.2 Порівняльний аналіз фосфоресценції системи ДНК-срібло та 

модельної сполуки PolyA 

На відміну від висновків роботи [144] автори якої пов'язували спектри 

фосфоресценції системи ДНК-срібло з фосфоресцентним випромінюванням 

основи тимідину, з подібності спектрів фосфоресценції PolyA та системи 

ДНК-срібло можна припустити що фосфоресценція ДНК-Ag пов'язана,

головним чином, з фосфоресценцією аденінової основи ДНК. Для перевірки 
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Рис.3.2.12. Спектри фосфоресценції водних розчинів ДНК, комплексу 

ДНК-срібло (кількість срібла два атоми срібла на одну пару основ ДНК) та 

модельної сполуки PolyA. Графіки нормовані на 1 по максимуму. Т=77К,

збудження 260нм.
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цього припущення, на один рисунок зведені разом фосфоресценція системи 

ДНК-срібло та фосфоресценція модельної сполуки PolyA.   

На рисунку 3.2.12 зображено спектри фосфоресценції ДНК, комплексу 

ДНК-Ag (один атом срібла на одну пару основ ДНК) та модельної сполуки 

PolyA. Для полегшення аналізу всі три графіки нормовані на 1 по максимуму 

інтенсивності.

При порівнянні цих спектрів видно що і в спектрах фосфоресценції 

чистої ДНК, і в спектрі фосфоресценції модельної сполуки PolyA наявні 

помітні максимуми на 407, 432, 468 нм, однак співвідношення 

інтенсивностей між цими максимумами відрізняється. На підставі цього 

можна зробити висновок що ця структура в спектрі фосфоресценції системи 

ДНК-срібло пов‘язана з вкладом фосфоресценції аденіну, (а не тиміну, як у

роботі [144]), з певним додатковим вкладом іншого центру фосфоресценції.

Продовжуючи порівняння спектру фосфоресценції комплексу 

ДНК-срібло з спектром фосфоресценції чистої ДНК, окрім появи структури,

слід відмітити явну присутність додаткового вкладу випромінювання з

широким безструктурним спектром в довгохвильовій області спектра. За 

спектральним положенням цей безструктурний максимум знаходиться в тій 

же області що і максимум фосфоресценції чистої ДНК, і відповідно ця смуга,

так само як і в чистій ДНК, може бути віднесена до фосфоресценції AT-

комплексів, які відповідальні за фосфоресценцію у чистій ДНК [150, 8].  Для 

перевірки цього припущення здійснено порівняння спектра фосфоресценції 

системи ДНК-срібло з лінійною комбінацією спектрів фосфоресценції 

макромолекули ДНК та фосфоресценції сполуки PolyA. Шляхом підбору 

вагових коефіцієнтів вдалося з досить великою точністю отримати спектр 

фосфоресценції комплексу ДНК-Ag що спостерігається експериментально, з

лінійної комбінації спектрів ДНК та PolyA.  

На рисунку 3.2.13 наведені в одному масштабі спектри фосфоресценції 

комплексу ДНК-срібло та комбінований спектр що складається з адитивної 

суми 65% спектру фосфоресценції чистої ДНК та 35% спектру 
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фосфоресценції модельної сполуки PolyA. З рисунку видно гарне співпадіння 

спектрів в усьому спектральному діапазоні, що свідчить про правильність 

підбору вагових коефіцієнтів.

З аналізу отриманих коефіцієнтів, варто зробити наголос на те що вклад 

фосфоресценції аденіну не є переважним, і складає лише 35%. З цього 

виходить очевидний висновок що при взаємодії макромолекули ДНК з

атомами срібла великої концентрації, в спектрах фосфоресценції системи 

проявляється не тільки аденін, а і значно підсилюється фосфоресценція АТ-

комплексу самої ДНК. При цьому, з того що така аденінова структура не 

проявляється при малих концентраціях срібла, а в таких випадках 

спостерігається тільки підсилення фосфоресценції чистої ДНК, то можна 

зробити висновок що існує два конкуруючих місця в макромолекулі ДНК 

куди може проникнути і зв‘язатися срібло, (ці місця проявляються в спектрах 

по-різному), а при збільшенні концентрації срібла, вакантних місць на 

периферії макромолекули ДНК або в борозенці ДНК стає менше, і атомам 
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Рис 3.2.13 спектри фосфоресценції комплексу ДНК-Ag (один атом 

срібла на одну пару основ ДНК, чорна крива) та лінійної комбінації з 65% 

ДНК + 35% модельної сполуки PolyA. Графіки нормовані на 1 по 

максимуму. Т=77К, збудження 260нм.
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срібла стає енергетично вигідно потрапити всередину структури 

макромолекули ДНК в простір між парами основ, близько до π-електронних 

систем ДНК, відповідно і вплинути на спін-орбітальну взаємодію в них. А це 

дозволяє, із аналізу форми спектру фосфоресценції даної системи, робити 

висновки про просторовий розподіл срібла між цими двома місцями.

Оскільки аденінова структура не проявляється при малих концентраціях 

срібла, а спостерігається тільки послаблення фосфоресценції чистої ДНК, то 

можна зробити загальний висновок що зв‘язування срібла з макромолекулою 

ДНК відбувається в три етапи, які і проявляються по-різному в спектрах 

фосфоресценції. При малих концентраціях срібла відбувається, переважно,

зовнішнє зв‘язування аналогічно нікелю та кобальту, а при збільшенні 

концентрації срібла вакантних місць зв’язування на зовнішній стороні ДНК 

стає менше, і атомам срібла стає енергетично вигідно потрапити «в

борозенку», а потім і в середину (інтеркалювати) в простір між парами основ 

макромолекули ДНК.

Зрозуміло, що вплив атома срібла як «важкого атома» має місце і для 

інших трьох основ ДНК (тиміну, гуаніну, цитозину), але положення 

триплетного рівня аденіну є найнижчим згідно з попередніми роботами [6-8]. 

Саме тому триплетне збудження переходить на аденін. Як результат, в

спектрах фосфоресценції системи ДНК-срібло спостерігається переважно 

фосфоресценція аденіну. Також не виключено що в спектрі системи ДНК-

срібло може проявитися фосфоресценція також і інших основ ДНК (за 

рахунок часткового зняття інтеркомбінаційної заборони), і триплетне 

електронне збудження зможе випромінювально деактивуватися не тільки з

аденіну, однак дане припущення виходить за рамки даної роботи і не 

досліджувалось.

3.2.4 Основні результати та висновки до розділу 3.2 

1. На відміну від іонів нікеля і кобальта, іони срібла істотно впливають 

не лише на інтенсивність (зростання в 700 разів), а і на спектр 



103

фосфоресценції ДНК (поява структури), і це є доказом того що іони срібла 

проникають в простір між основами макромолекули ДНК. Даний факт 

свідчить про те що вплив йонів срібла на спін-орбітальну взаємодію в π-

електронних системах основ ДНК є значним. (Збурення спін-орбітальної 

взаємодії, пов‘язане з ефектом "важкого атома", призводить до збільшення 

заселеності триплетних енергетичних рівнів). 

2. Мігруючі триплетні збудження в системі ДНК-срібло захоплюються 

аденіновими основами та комплексами АТ (і деактивуються шляхом 

випромінювання фосфоресценції), що додатково підтверджує те що 

триплетний енергетичний рівень аденіну є найнижчим з усіх триплетних 

рівнів основ макромолекули ДНК.
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РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ВАЖКИХ 

МЕТАЛІВ НА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ДНК. ЛІКАРСЬКІ 

ПРЕПАРАТИ 

4.1 Спектральні прояви взаємодії ДНК з цисплатином – сполукою що 

містить платину 

4.1.1 Зміни у спектрах поглинання ДНК в присутності цисплатину 

В наступному розділі надалі буде досліджуватись лікарський препарат 

Поліплатилен, який побудований на основі ДНК з платиною і містить 

допоміжні додаткові речовинами, і спочатку необхідно дослідити його 

окремі компоненти. Цисплатин – сам по собі антираковий лікарський засіб 

220 240 260 280 300 320 340 360

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

О
пт

ич
на

гу
ст

ин
а

D
,в

.о
.

довжина хвилі, нм

ДНК
ДНК-Pt

1-500
1-200
1-100
1-50
1-20
1-10
1-5
1-2
1-1
1-0.5
Pt

Рис 4.1.1 Спектри поглинання водних розчинів ДНК, та ДНК з

цисплатином з різним співвідношенням Pt до пар основ ДНК від меншої 

концентрації (1-500: 1 атоми платини на 500 пар основ ДНК), до великої (1-

0.5: 2 атоми платини на 1 пару основ ДНК). Графіки нормовано на 1 по 

максимуму поглинання. Додатково наведено графік поглинання солі 

цисплатину в концентрації такій же як і в зразку 1-1 (1 атом платини на 1 

пару основ ДНК). Графіки нормовано на 1 по максимуму поглинання в околі 

260 нм 
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першого покоління [74]. Для досліджень взаємодії ДНК з платиною 

досліджувалась чиста ДНК в присутності цисплатину. Для цього було 

виготовлено ряд концентрацій, як і в попередніх зразках, від малої 

концентрації 1-500 (1 атом платини на 500 пар основ ДНК), до 1-0.5 (2 атоми 

платини на 1 пару основ ДНК). 

Варто зазначити, на відміну від досліджених в розділі 3.1 кобальта та 

нікелю, і в розділі 3.2 срібла, в даному випадку не можна казати про йон 

платини, оскільки досліджувана сіль платини цисплатін не дисоціює 

повністю на окремий іон металу і катіони, а у водному розчині гідратується,

тобто іони хлору виходять в розчинник, замінюючись на ОН групи [151], в

той же час NH3 групи не від’єднуються від цисплатіну, а залишаються 

зв‘язаними з платиною. Також варто сказати, не зважаючи на вищезгадане,

власне поглинання водного розчину цисплатину помітне, але в області 

поглинання ДНК (260нм) слабке (див. рис. 4.1.1), і тому його можна не 

враховувати.

На рисунку 4.1.1 наведено спектри поглинання ряду експериментальних 

зразків ДНК з цисплатином різної концентрації [152]. Аналогічно як і в

комплексі ДНК-срібло, розглянутому в попередньому підрозділі, в

присутності цисплатину спостерігається зсув максимума поглинання ДНК 

260 нм в довгохвильову область спектра, що свідчить про те що платина 

прореагувала з ДНК, потрапивши в борозенку, і опинившись дуже близько до 

поглинаючих центрів, а за рахунок ефекту "важкого атома" (тобто атома з

великим зарядом ядра), змінила форму хмари електронної густини, що і

проявилося в зміні спектрів поглинання.

З рисунку 4.1.2 видно, що спочатку (при малих концентраціях, менших 

за 1-100) присутність платини не проявляється в поглинанні, максимум 

поглинання ДНК залишається на місця, а помітний зсув максимума 

спостерігається починаючи з концентрації 1-50. Це може бути пов‘язано з

тим що спочатку платиною заповнюються ті вакантні місця, які знаходяться 

на периферії, далеко від пар основ ДНК.
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Оскільки в ДНК є багато потенційних місць для зв‘язування цисплатину,

то навіть при найбільшій можливій концентрації (2 атоми платини на 1 пару 

основ ДНК) можна припустити що не всі вакантні місця з якими може 

зв‘язатися платина, заповнені повністю.

Дане припущення підтверджується тим що графік залежності положення 

максимума поглинання ДНК від концентрації платини при збільшенні 

кількості платини є монотонним і не виходить на "поличку" – чим більше 

платини, тим більший зсув в довгохвильову частину спектра. При найбільшій 

дослідженій концентрації (2 молекули цисплатину на 1 пару основ ДНК)

максимум поглинання зміщується на 7 нм, до 267 нм. Також з аналізу 

спектрів поглинання рис 4.1.1 можна помітити, що при високій концентрації 

молекул цисплатину в спектрі поглинання ДНК починає з‘являтися "крило" з

максимумом в околі 310-320 нм. Цей максимум не пов‘язаний з адитивним 

вкладом цисплатину, бо спектр чистого цисплатину такої ж концентрації хоч 

і помітний в поглинання, але не має відповідного піку такої величини в цій 

спектральній області. Ці додаткові смуги не впливають на зміни в спектрах 

поглинання ДНК пов‘язаних з присутністю платини, і загалом помітно що 
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Рис 4.1.2 Залежність довжини хвилі в максимумі поглинання від 

співвідношення ДНК:платина в зразку 
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поведінка спектрів поглинання схожа на таку яка спостерігалась в розділі 3.2 

при дослідженні систем ДНК-срібло.

4.1.2 Люмінесценція системи DNA-Pt 

При дослідження спектрів фотолюмінесценції (флюоресценції та 

фосфоресценції) відмічено поведінку, схожу на отриману в системі 

ДНК-срібло, однак у спектрах також спостерігаються відмінності (рис 4.1.3).  
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Рис. 4.1.3 (a-и) Спектри флюо- та фосфоресценції водних розчинів 

ДНК (а) та ДНК з цисплатином різної концентрації (б-и) від меншої 

концентрації (1-500: 1 атом Pt на 500 пар основ ДНК) до більшої (1-2: 1 

атоми Pt на 2 пари основ ДНК). Режими запису флюоресценції та 

фосфоресценції обрані таким чином щоб полегшити візуальне порівняння 

інтенсивностей. (флюоресценція – чутливість середня, фосфоресценція – 

чутливість висока). T=77K, збудження 260 нм 
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Так само (як і в системі ДНК-срібло) спадає інтенсивність 

флюоресценція, так само зростає інтенсивність фосфоресценції, однак форма 

спектру залишається незмінною, структура не з‘являється.

4.1.2.1 Флюоресценція системи DNA-Pt. Залежність від концентрації 

Звівши на один рисунок 4.1.4 спектри флюоресценції ДНК з

цисплатином різної концентрації можна побачити деякі закономірності. Як і

в поглинанні, при малих кількостях платини, до концентрації 1-100 в

спектрах флюоресценції змін не спостерігається, спектри співпадають зі 

спектром флюоресценції чистої ДНК. Починаючи з концентрації 1-50, при 

збільшенні концентрації атомів платини інтенсивність флюоресценції 

починає спадати, і слід відмітити, при концентрації 1-2 (тобто один атом 

платини на 2 пари основ ДНК) спостерігається повне гасіння 
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Рис 4.1.4 Спектри флюоресценції водних розчинів ДНК та зразків з

різним співвідношенням атомів Pt до кількості пар основ ДНК. Концентрація 

ДНК С=7,5*10-5 М (пар основ). Зразки готувалися при кімнатній температурі.

T=77K, збудження 260 нм 
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флюоресценції.

Як можна бачити з рисунка 4.1.5, незважаючи деякий на розкид 

експериментальних точок, дана закономірність помітно виражена [152]. 
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Рис 4.1.5 Залежність інтенсивності флюоресценції водних розчинів 

ДНК-Pt в залежності від співвідношення кількості атомів платини до пар 

основ ДНК. T=77K, збудження 260 нм 

Розглядаючи графіки рис. 4.1.4, можна також помітити починаючи з

концентрації 1-20, появу додаткової широкої смуги з максимумом в околі 500 

нм (точно визначити важко через малу інтенсивність та зашумленість 

спектру). На перший погляд можна припустити що це проявляється 

короткоживуча компонента фосфоресценції, або просто апаратно інтенсивна 

фосфоресценція проходить в канал реєстрації флюоресценції. Однак при 

більш детальному порівнянні спектрального положення цього максимума 

можна встановити що максимум фосфоресценції лежить в околі 470-480 нм, і

розглядаючи залежність від концентрації, також можна побачити, що цей 

додатковий пік на 500 нм має максимальну інтенсивність при концентрації 1-

5, а в той же час, у спектрах фосфоресценції (рис 4.1.6) максимальна 

інтенсивність спостерігається при концентрації 1-10, тобто припущення про 

короткоживучу компоненту фосфоресценції що проходить в канал реєстрації 



110

флюоресценції не може бути на 100% достовірним, і потребує подальших 

досліджень.

4.1.2.2 Фосфоресценція системи DNA-Pt. Залежність від концентрації 

На рисунку 4.1.6 наведені спектри фосфоресценції водних розчинів ДНК 

в присутності цисплатіну різної концентрації. Як можна бачити, у

фосфоресценції ДНК в присутності платини не спостерігається зміна форми 

смуги – фосфоресценція системи ДНК-платина за формою і положенням 

смуги схожа на фосфоресценцію ДНК. При цьому, на відміну від 

фосфоресценції системи ДНК-срібло, що була розглянута в попередньому 

підрозділі, в системі ДНК-платина не спостерігається поява якоїсь структури.

Відсутність структури свідчить про те що цисплатин приєднується до ДНК 
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Рис 4.1.6 Спектри фосфоресценції водних розчинів ДНК та зразків з

різним співвідношенням атомів Pt до кількості пар основ ДНК. Концентрація 

ДНК С=7,5*10-5 М (пар основ). Зразки виготовлені при кімнатній 

температурі. T=77K, збудження 260 нм 
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досить далеко від основ аденінових баз і не впливає на імовірність 

випромінювального переходу з триплетного енергетичного рівня аденіну,

однак в той же час досить близько для того щоб впливати за спін-орбітальну 

взаємодію в π-електронних системах основ ДНК впливаючи на заселеність їх 

триплетних енергетичних рівнів. Імовірніше за все зв‘язування цисплатину 

відбувається через борозенку і це припущення відповідає літературним 

даним, за якими цисплатін переважно приєднується до атома N7 гуаніну [90]. 

Цікаве спостереження полягає втому що при додаванні цисплатину до 

ДНК, спостерігається плавне зростання інтенсивності від навіть найменшої 

концентрації – при концентрації 1 атом платини на 500 пар основ ДНК, у

фосфоресценції вже спостерігається збільшення інтенсивності (див. рис. 4.1.8 

де це видно наочно). Інтенсивність фосфоресценції збільшується монотонно 

при збільшенні концентрації платини, досягаючи максимума при 

концентрації 1 атом платини на 10 пар основ ДНК. Як видно із рисунку 4.1.9, 

при подальшому збільшенні кількості цисплатину понад концентрацію 1-10, 

інтенсивність фосфоресценції спадає. При найбільшій дослідженій 
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Рис 4.1.7 Залежність інтенсивності фосфоресценції водного розчину 

системи ДНК-цисплатин в залежності від співвідношення кількості атомів 

платини до пар основ ДНК. T=77K, збудження 260 нм 
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концентрації 2 молекули цисплатину на 1 пару основ ДНК, інтенсивність 

фосфоресценції падає практично до нуля, що свідчить про появу 
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Рис 4.1.8 Спектри фосфоресценції водних розчинів ДНК та зразків з

різним співвідношенням атомів Pt до кількості пар основ ДНК для малих 

концентрацій платини. Концентрація ДНК С=7,5*10-5М (пар основ). Зразки 

виготовлені при кімнатній температурі. T=77K, збудження 260 нм.
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Рис 4.1.9 Спектри фосфоресценції водних розчинів ДНК та зразків з

різним співвідношенням атомів Pt до кількості пар основ ДНК для великих 

концентрацій платини. Концентрація ДНК С=7,5*10-5М (пар основ). Зразки 

виготовлені при кімнатній температурі.T=77K, збудження 260 нм.
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безвипромінювального шляху деактивації триплетного збудження в

макромолекулі ДНК можливо пов‘язаного з концентраційним гасінням.

Загалом можна зробити висновок що цисплатін не зв‘язується з

фосфорними групами на периферії ДНК, а одразу проникає в простір біля 

основ ДНК, можливо через входження в борозенку, тобто впливає сильніше 

ніж кобальт і нікель, але в той же час при всіх досліджених концентраціях він 

знаходиться недостатньо близько до π-електронних систем основ ДНК для 

появи аденінової структури, як це спостерігалось у випадку зі сріблом.

Розглянувши уважно рисунки 4.1.6 та 4.1.9 можна помітити деяку 

відмінність форм смуг фосфоресценції в залежності від концентрації. На 

рисунку 4.1.10 зображена залежність довжини хвилі максимума 

фосфоресценції системи ДНК-платина, на якому помітне незначне (10-15нм)

зміщення максимума фосфоресценції в довгохвильовий бік при збільшенні 

кількості платини. Природа цього зміщення невизначена, однак можна 
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Рис 4.1.10 Залежність довжини хвилі максимума фосфоресценції від 

співвідношення ДНК:платина в водному розчині сполуки ДНК-Pt. T=77K, 

збудження 260 нм.
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зробити припущення що оскільки цисплатин зв‘язується переважно з

гуаніном, а найнижчий триплетний рівень в макромолекулі ДНК має аденін,

а в ДНК фосфоресценція відбувається з АТ-комплексу, то, можливо, існує 

деякий перерозподіл інтенсивності між різними центрами випромінювання 

пов‘язаними з аденіном, чи АТ-комплексом, та гуаніном поряд з яким 

знаходиться приєднаний цисплатін. (π-електронна система макромолекули 

ДНК відчуває "важкий" атом платини незважаючи що він не знаходиться між 

парами основ ДНК). 

 

4.1.3 Основні результати і висновки до розділу 4.1 

1. На відміну від нікеля, кобальта і срібла, флюоресценція ДНК повністю 

гаситься в присутності платини.

2. При збільшенні кількості платини, фосфоресценція ДНК зростає за 

рахунок впливу платини на спін-орбітальну взаємодію в основах ДНК лише 

до певної концентрації.

3. Додатковим свідченням близькості атомів платини цисплатину до 

π-електронних систем ДНК є також зсув максимуму фосфоресценції в

довгохвильовий бік. (π-електронна система основ ДНК відчуває «важкий»

атом, але вплив не такий значний як у випадку срібла, можливо через більшу 

відстань між ними). 
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4.2 Спектральні властивості лікарського препаратору Поліплатилен на 

базі сполуки ДНК-цисплатин 

4.2.1 Особливості поглинання поліплатилену та порівняння з його 

окремими компонентами.

На рисунку 4.2.1 наведено спектри поглинання лікарського препарату 

Поліплатилен (готового розчину) та ДНК, яка є основою даного препарату. В

даних спектрах поглинання спостерігається зсув основної смуги поглинання 

ДНК (260нм) в довгохвильову область приблизно на 6 нм та появу 

додаткової слабкої смуги з максимумом біля 310 нм.
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Рис 4.2.1. Спектр поглинання водного розчину ДНК та лікарського 

препарату Поліплатилен. Спектри нормовано на 1 по максимуму 

поглинання в околі 260 нм. Концентрація ДНК С=7,5*10-5 М (пар основ). 

Оскільки Поліплатилен є складною системою, в якій макромолекула 

ДНК використовується як носій для цисплатину, і також є допоміжна 

речовина – фторурацил, який застосовується як фотостабілізатор препарату,

підвищуючи його стабільність під час зберігання, то для визначення причин 

зміщення основної смуги 260нм та появи додаткової смуги 310 нм були 
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виміряні спектри поглинання окремих компонентів цього препарату, які і

представлені на рис.4.2.2. 
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Рис.4.2.2 Спектри поглинання поліплатилену та водних розчинів його 

складових компонент (ДНК, цисплатин, фторурацил). Концентрація ДНК 

С=7,5*10-5 М (пар основ), концентрація поліплатилену 7,5*10-2мг/мл,

концентрація цисплатіну та фторурацилу 9,5*10-4мг/мл 

З рисунку видно що в спектрі поглинання поліплатилену спостерігається 

дві смуги. Із порівняння їх форми та спектрального положення зі спектрами 

поглинання окремих компонент препарату (ДНК, цисплатин, фторурацил), 

можливо прийти до висновку що основна смуга (266нм) в поглинанні 

поліплатилену відповідає поглинанню фторурацила, а слабка смуга з

максимумом в околі 305нм відповідає поглинанню цисплатину.

З того факту що в лікарському препараті смуги в спектрі поглинання 

співпадають з формою смуг окремих компонент, можна зробити висновок 

саме про адитивний вклад окремих складових компонент в спектр 

поглинання препарату та відсутність істотної взаємодії між ними.
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4.2.2 Люмінесценція поліплатилену 

На рисунку 4.2.3 наведено спектр загальної люмінесценції водного 

розчину поліплатилену. В спектрі можна виділити дві помітних широких 

безструктурних смуги, що відповідають флюоресценції та фосфоресценції 

препарату. Одна, більш короткохвильова з максимумом в околі 330нм 

відповідає флюоресценції, а друга, що лежить в довгохвильовій частині 

спектра з максимумом біля 450 нм відповідно відповідає фосфоресценції 

[153]. 

Оскільки ці смуги відповідають різним електронним процесам, тому 

надалі проаналізовані окремо.
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Рис 4.2.3 Спектр загальної люмінесценції поліплатилену. Температура 

77К, збудження 260 нм.
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4.2.2.1 Флюоресценція поліплатилену, та порівняння її з окремими 

складовими компонентами препарату 

При кімнатній температурі на наявному обладнанні не вдалося 

зафіксувати флюоресценцію як Поліплатилену, так і основної його складової 

частини – ДНК. Це відповідає літературним даним [2, 36, 37] і свідчить про 

низький квантовий вихід флюоресценції.

При зниженні температури до 77К і далі до 4К в Поліплатилені, як і в

ДНК з‘являється флюоресценція, однак суттєвої різниці між отриманими при 

різних температурах спектрами не вдалося зафіксувати (структура не 

проявилася, значної зміни інтенсивності не спостерігалося), тому далі в

роботі розглядаються спектри що записані при 77К.
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Рис 4.2.4 Спектр флюоресценції водних розчинів поліплатилену,

цисплатину та фторурацилу. Збудження 260 нм, температура 77К.

На рисунку 4.2.4 наведено спектри флюоресценції при 77К власне 

Поліплатилену та його складових компонент цисплатину [154] та 

фторурацилу. В спектрі флюоресценції спостерігається одна широка 
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безструктурна смуга. Із подібності форми спектру та положення максимуму 

флюоресценції цисплатіну та поліплатилену, а також показаного в

попередньому підрозділі 3.3 факту гасіння власної флюоресценції ДНК в

присутності цисплатіну, можна з високою імовірністю зробити висновок про 

те, що основний вклад в флюоресценцію препарату поліплатилену дає саме 

фторурацил.

Звівши в один рисунок 4.2.5 спектри поглинання і спектр флюоресценції 

фторурацилу, можна побачити їхню симетрію (виконується закон 

дзеркальної симетрії Левшина) що додатково підтверджує те що природа 

поглинаючого і випромінюючого центрів фторурацилу однакова.
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Рис 4.2.5 Спектри поглинання водних розчинів фторурацилу,

флюоресценції фторурацилу, та флюоресценції поліплатилену.

За спектрами поглинання і флюоресценції можна визначити положення 

першого синглетного рівня. В даному випадку ця величина енергії складає 

приблизно 33650 см-1 для першого синглетного рівня фторурацила, що 

відповідає довжині хвилі приблизно 297 нм.
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4.2.2.2 Природа фосфоресценції поліплатилену 

Фосфоресценція поліплатилену досліджувалась при температурах 77К

та 4К і збудженні 260 нм. Як і у випадку флюоресценції, зниження 

температури до 4К не призвело до появи якихось особливостей в спектрі 

фосфоресценції – спектри при 77К та 4К подібні, тому за основу подальших 

порівнянь взято спектри записані при 77К.
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Рис 4.2.6 Спектри фосфоресценції водних розчинів поліплатилену, ДНК 

та деяких нуклеотидономістких сполук [150]. Збудження 260нм,

температура 77К.

На рисунку 4.2.6 наведено спектр фосфоресценції поліплатилену у

порівнянні з спектром фосфоресценції ДНК та спектрами фосфоресценції 

деяких модельних сполук які раніше досліджувалися в лабораторії колегами.

Як видно з рисунка, спектри фосфоресценції ДНК, 5'CCCGGGTTTAAA3', 

poly-d(AT), d(AT) і поліплатилену є дуже близькими [150, 155]. 

Як було сказано в [7-8], АТ-комплекс в ДНК є пасткою для триплетних 

екситонів в ДНК, і відповідно в інших вищезгаданих сполуках. З подібності 

спектра фосфоресценції можна зробити висновок про те що аналогічні 
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пастки для триплетних збуджень (АТ-комплекси) присутні і саме вони 

"працюють" в поліплатилені.

Також важливо відмітити факт того що на відміну від чистої ДНК, в

спектрі люмінесценції поліплатилену значно переважає фосфоресценція, що 

спостерігалося і в попередньому розділі для подвійної системи ДНК-

цисплатін.Можна зробити висновок про те що наявність допоміжної сполуки 

фторурацилу не призводить до зміни впливу цисплатину на спін-орбітальну 

взаємодію в основах макромолекули ДНК в поліплатилені, як і в подвійній 

системі, розглянутій раніше.

Вимірювання часів затухання фосфоресценції препарату поліплатилен 

показали що фосфоресценція поліплатилену складається з двох компонент,

що відрізняються часом затухання – короткотривалої (<10-3 с) та 

довготривалої (повільно затухаючої) (з часом затухання >10-2 с), на відміну 

від фосфоресценції водного розчину чистої ДНК, в якій присутня лише 
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Рис. 4.2.7 Спектри фосфоресценції водних розчинів поліплатилену і

фосфоресценції фторурацилу. Збудження 260нм, температура 77К.
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довготривала компонента фосфоресценції.

Як відомо, сполуки урацили – дуже слабо фосфоресціюють [8]. При 77К

вдалося зафіксувати фосфоресценцію водного розчину фторурацила, спектр 

якої наведено на рис. 4.2.7, з якого видно що вона набагато менша за 

інтенсивністю ніж фосфоресценція поліплатилену, і, що більш важливо,

незважаючи на дуже слабкий сигнал, явно помітно що фосфоресценція 

фторурацилу не співпадає за формою і положенням із фосфоресценцією 

поліплатилену (і, відповідно, ДНК). 

По краю фосфоресценції (рис.4.2.7) можна визначити енергію 

найнижчого триплетного рівня фторурацила. Через слабкий сигнал, та 

відповідно, "зашумлений" спектр, положення краю смуги фосфоресценції 

фторурацилу можна визначити тільки дуже приблизно, і край фосфоресценції 

фторурацилу знаходиться на довжині хвилі приблизно 422 нм, що відповідає 

енергії ~23700 см-1.

На основі отриманих даних можна побудувати схему енергетичних 

рівнів в лікарському препараті поліплатилен, яка і наведена на рис. 4.2.8. З

аналізу спектральних даних можна зробити остаточний висновок про схему 

передачі енергії. В поліплатилені поглинає і збуджується фторурацил,

частково випромінює це збудження у вигляді власної флюоресценції, далі він 

передає збудження на ДНК, в ДНК збудження за рахунок інтеркомбінаційної 

конверсії переходить з синглетних на триплетні енергетичні рівні основ ДНК.

Далі, оскільки час життя збудженого триплетного стану значно більший за 

час безвипромінювальної деактивації триплетного збудження, то триплетне 

збудження має можливість рухатись вздовж макромолекули ДНК по 

триплетним рівням основ ДНК в сторону менших енергій, і воно 

локалізується на найнижчому триплетному рівні пов‘язаному з аденіном і

деактивується з АТ–комплексів у вигляді фосфоресценції. При цьому слід 

відзначити, що передача триплетного збудження на фторурацил, незважаючи 

на його велику кількість в препараті, не відбувається. Тут присутні два 

чинники: а) збільшення імовірності заселеності АТ- комплексу з якого 
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активно відбувається випромінювальна деактивація триплетного збудження 

у фосфоресценцію, та б) За рахунок того що молекули фторурацилу 

знаходяться далеко від π-електронних систем основ ДНК то за рахунок 

великої відстані електронні хмарки не перекриваються і передача 

триплетного збудження не відбувається. А наявність платини лише підвищує 

кількість інтеркомбінаційних переходів на триплетні рівні, а значить і

інтенсивність власної фосфоресценції та хімічну активність препарату.
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Рис.4.2.8 Схема передачі енергії в поліплатилені. Збудження 260 нм,

температура 77К.
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4.2.3 Особливості процесів фотодеградації поліплатилену 

Для дослідження фотостабільності зразки водних розчинів ДНК та 

поліплатилену опромінювалися УФ світлом від ртутної лампи ДРТ–1000, та 

час від часу записувалися спектри поглинання зразків. Стабільність 
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Рис. 4.2.9 Зміна з часом спектру поглинання водних розчинів ДНК (а)

та поліплатилену (б) при опроміненні, в залежності від часу опромінення 

ультрафіолетовим світлом ртутної лампи (смуга випромінювання лампи 

254 нм, потрапляє в область поглинання ДНК). 
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інтенсивності випромінювання лампи контролювалась додатково.

На рисунку 4.2.9 наведені спектри поглинання водних розчинів ДНК та 

поліплатилену при опроміненні [150, 155]. Опромінення вказаних зразків 

відбувалось одночасно, кювети зі зразками знаходилися на однаковій 

відстані від ртутної лампи в спеціальному тримачі.

Побудувавши залежність величини оптичної густини від часу (рис.

4.2.10) для вказаних систем, можна побачити що фотодеградація 

поліплатилену відбувається з значно більшою швидкістю, аніж це 

спостерігається для чистої ДНК.
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Рис.4.2.10 Зміна оптичної густини в максимумі поглинання водних 

розчинів ДНК та поліплатилену в залежності від часу опромінення 

Аналіз спектральних даних з рисунку 4.2.9, а саме зсув максимуму 

поглинання поліплатилену з часом, свідчить про те, що в поліплатилені 

спочатку деградує фторурацил, його кількість зменшується і відповідно 

максимум поглинання зміщується в бік максимуму поглинання чистої ДНК.

Після повного руйнування фторурацилу, починається деградація ДНК.

Даний ефект пояснюється підвищеною заселеністю триплетних станів 

Поліплатилену, і збільшенням кількості фотодеструктивних реакцій. Як 
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відомо і було сказано в [6-8, 14] триплетні рівні відповідають за фотохімічні 

реакції. Тому низька стабільність комплексу ДНК–платина порівняно з

чистою ДНК, може бути пов‘язана саме із збільшенням кількості 

фотодеструктивних реакцій в присутності платини.

Дана властивість препарату може бути використана для додаткової 

методики використання поліплатилену, а саме комбінації хімічної дії 

препарату з фотодинамічною або рентгено-динамічною терапією, за рахунок 

яких можна прискорити руйнацію в уражених клітинах макромолекули ДНК 

що несе на собі цисплатін, в результаті чого цисплатин вийде в уражену 

клітину, зв‘яжеться з її ядерною ДНК, зупинить її реплікацію що і призведе 

до загибелі клітини швидше, порівняно з простим введенням препарату 

поліплатилен.

4.2.4 Основні результати і висновки до розділу 4.2 

1. Встановлено що фосфоресценція Поліплатилену визначається 

фосфоресценцією ДНК, а збільшення інтенсивності пов‘язано із ефектом 

важкого атома – платини.

2. Визначено енергію перших збуджених синглетного та триплетного рівнів 

допоміжного компоненту препарату поліплатилен - фторурацилу і

запропоновано схему передачі енергії електронного збудження в

поліплатилені 

3. Підвищена швидкість фотодеградації поліплатилену порівняно з чистою 

ДНК (спричинена значною заселеністю триплетного рівня ДНК завдяки 

присутності платини) може бути використана для реалізації додаткової 

методики застосування даного препарату.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

1. Іони нікелю, кобальту, магнію і заліза зв‘язуються з ДНК на 

периферії макромолекули (можливо електростатичне зв‘язування з

фосфорними групами), що приводить до того що вплив цих іонів на спін-

орбітальну взаємодію в π-електронних системах основ ДНК є незначним і не 

призводить до значного збільшення заселеності їх триплетних станів.

Експерименти з фотодеградації додатково підтверджують даний висновок.

2. Для систем ДНК-кобальт, ДНК-нікель встановлено факт 

перехоплення триплетних електронних збуджень та оцінено довжину їх 

вільного пробігу, яка близька до такої ж величини для чистої ДНК.

3. Іони срібла суттєво впливають на форму спектрів (поява аденінової 

структури) та інтенсивність (зростання в сотні разів) фосфоресценції водних 

розчинів ДНК що може свідчити про те що дані йони інтеркалюють в простір 

між основами макромолекули ДНК, і таким чином істотно впливають на 

спін-орбітальну взаємодію в π-електроних системах основ ДНК 

4. Атоми платини в складі цисплатину в водному розчині ДНК також 

знаходяться досить близько до π-електронних систем основ макромолекули 

ДНК, підвищуючи ймовірність інтеркомбінаційних переходів, що 

проявляється у зростанні інтенсивності фосфоресценції.

5. На основі отриманих спектральних даних побудована 

енергетична діаграма складових компонент препарату "Поліплатилен" та 

запропонована схема перенесення енергії електронного збудження в даному 

препараті.

6. Препарат Поліплатилен проявляє підвищену швидкість 

фотодеградації порівняно з чистою ДНК, що відкриває шлях до застосування 

його як компонента ліків сучасного покоління, для фотоактивованої 

хіміотерапії, або як компонент для рентгенодинамічної терапії 
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