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АНОТАЦІЯ 

 

Соловйов Д.В.. Вплив домішок на властивості ліпідних мембран та 

фазові переходи в них. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-

математичних наук за спеціальностями 01.04.14  «Теплофізика та молекулярна 

фізика» та 03.00.02 «Біофізика (фізико-математичні науки)». − Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. − Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню впливу домішок різної хімічної 

природи на фазові переходи та властивості ліпідних мембран. За допомогою 

методів малокутового розсіяння рентгенівського випромінення та 

диференціальної скануючої калориметрії вивчено вплив нітрату срібла, 

уроканової кислоти, гліцерину та оксиетиленгліколю на структурні та 

термодинамічні параметри ліпідних бішарів. Методом непружного 

розсіяння рентгенівського випромінення високої роздільної здатності 

вивчені дисперсійні криві ліпідних мембран. Доведено існування в 

мембранах акустичних поздовжніх та поперечних фононних мод, які 

відображають існування двох різних механізмів розповсюдження звуку. 

Знайдено, що при нагріванні ліпіду вище температури головного фазового 

переходу поперечна акустична мода розривається, що пов’язано з 

існуванням в мембрані областей локального впорядкування, час життя яких 

становить декілька пікосекунд. На основі експериментальних даних 

запропоновано модель структури ліпідної мембрани, згідно з якою 

пасивний транспорт молекул крізь неї реалізується за рахунок проходження 

їх між вказаними областями. Досліджено колективні коливання молекул в 

двокомпонентних ліпідних мембранах за участю холестерину. Доведено 

існування в таких системах оптичної фононної моди, яка пов’язана з 

протифазними коливаннями молекул ліпіду та холестерину. Знайдено, що 

оптична фононна мода в ліпідній мембрані має розрив, що може бути 
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пояснено наявністю ліпідних комплексів обмеженого розміру, які 

складаються з декількох пар молекули ліпіду та молекули холестерину. 

Поява ліпідних комплексів має пороговий характер як функція концентрації 

холестерину в мембрані. Запропоновано модель фазового поділу 

багатокомпонентних ліпідних мембран, в якій будь-який домен складається 

із однакових ліпідних комплексів сталого розміру, що за певних 

термодинамічних умов об’єднуються між собою. Методом спектроскопії з 

розділенням в часі проведено дослідження фотоциклу мембранного білка 

бактеріородопсину в залежності від концентрації холестерину та 

температури мембрани. Доведено, що збільшення концентрації холестерину 

в мембрані призводить до прискорення фотоциклу бактеріородопсину за 

рахунок формування доменів, що розташовуються навколо білкових 

молекул.  

У розділі 1 проаналізовано основні роботи, присвячені структурним 

дослідженням рідинних ліпідних систем та їх фізичних властивостей за 

умови додавання в такі системи мембранотропних домішок. Проведено 

аналіз існуючим теоретичних моделей, що пояснюють процеси фазового 

поділу та утворення доменів в багатокомпонентних ліпідних мембранах. 

Розглянуто способи застосування ліпідних систем для адресної доставки 

лікарських засобів, проаналізовано можливості вдосконалення таких 

способів, в тому числі за рахунок виготовлення ліпідних мембран з наперед 

заданими фізичними властивостями.  

У розділі 2 за допомогою методів малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінення та диференціальної скануючої калориметрії 

досліджується зміна структурних та термодинамічних властивостей водної 

ліпідної системи вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін при додаванні в неї 

речовин різної хімічної природи: нітрату, уроканової кислоти, гліцерину та 

оксиетиленгліколю. Показано, що додавання нітрату срібла приводить до 

зменшення періоду повторення ліпідної мембрани в гель фазі та до його 

збільшення в рідкокристалічній фазі. Натомість уроканова кислота збільшує 
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період повторення мембрани в як в гель фазі, так і в рідкокристалічній фазі. 

Показано, що в залежності від концентрації гліцерину в ліпідному бішарі 

його товщина в гель фазі може як збільшуватись так і зменшуватись. При 

цьому, товщина бішару в рідкокристалічній фазі збільшується з ростом 

концентрації гліцерину. Знайдено, що додавання оксиетиленгліколю в 

ліпідну мембрану приводить до зменшення її товщини. Показано, що 

перевищення порогових концентрацій гліцерину або оксиетиленгліколю в 

ліпідній мембрані приводить до зникнення ріпл фази ліпіду. При цьому, 

додавання нітрату срібла, уроканової кислоти та оксиетиленгліколю в 

мембрану збільшує температуру плавлення ліпіду, натомість додавання 

гліцерину будь-якої концентрації залишає цю температуру незмінною.  

Третій розділ присвячено дослідженню динамічних властивостей 

модельної ліпідної мембрани дипальмітоїлфосфатидилхоліну, які вивчені за 

допомогою методу непружного розсіяння рентгенівського випромінення 

високої роздільної здатності. Побудовано дисперсійні криві фононних мод, 

які існують в мембрані за температури 25°С та 45°С. Вперше 

експериментально доведено існування в ліпідній мембрані поперечної 

акустичної фононної моди. Показано, що при нагріванні ліпіду вище 

температури головного фазового переходу поперечна акустична мода 

розривається. Це явище пов’язано з існуванням в мембрані областей 

локального впорядкування, час життя яких становить декілька пікосекунд. 

За результатами проведених досліджень запропоновано модель структури 

ліпідної мембрани, згідно з якою пасивний транспорт молекул крізь неї 

реалізується за рахунок проходження їх між вказаними областями. 

У розділі 4 методом непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення досліджено колективні коливання молекул в 

двокомпонентних ліпідних мембранах дипальмітоїлфосфатидилхолін – 

холестерин. Досліджено вплив концентрації холестерину на характеристики 

фононних мод, які існують в двокомпонентній системі. Вперше було 

експериментально доведено існування оптичної фононної моди в подвійній 
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ліпідній системі, яка виникає внаслідок протифазних коливань пар 

зв’язаних молекул дипальмітоїлфосфатидилхоліну та холестерину. 

Знайдено, що оптична фононна мода в ліпідній мембрані має розрив, що 

може бути пояснено наявністю ліпідних комплексів з розміром ~0,9нм, які 

складаються з декількох пар молекули ліпіду та молекули холестерину. 

Поява ліпідних комплексів має пороговий характер як функція концентрації 

холестерину в мембрані. Час існування вказаних ліпідних комплексів 

визначається швидкістю дифузії молекул в мембрані. Факт існування 

оптичної фононної моди та розриву на ній підтверджений результатами 

комп’ютерним моделюванням методом молекулярної динаміки. Енергія 

оптичної фононної моди, визначена з даних непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення, знаходиться в межах проведених 

теоретичних розрахунків. На основі отриманих даних запропоновано 

модель фазового поділу багатокомпонентних ліпідних мембран, в якій будь-

який домен складається із однакових ліпідних комплексів сталого розміру, 

що за певних термодинамічних умов об’єднуються між собою.  

П’ятий розділ присвячено застосуванню моделі фазового поділу у 

випадку ліпідної системи, до складу якої входять три компоненти. 

Досліджено дисперсійні криві трикомпонентних ліпідних мембран за 

участю холестерину. Показано, що оптична фононна мода виникає лише в 

рідкій орієнтованій фазі мембрани. Знайдено, що збільшення числа ліпідних 

компонент мембрани приводить до збільшення кількості можливих 

ліпідних комплексів, до складу яких входять молекули двох різних ліпідів. 

При цьому, кожен тип ліпідних комплексів створює окрему оптичну 

фононну моду на дисперсійних кривих. Енергія кожної такої моди залежить 

від маси ліпідних молекул та енергії їх взаємодії.  

В шостому розділі за допомогою методу спектроскопії з розділенням 

в часі проведено дослідження фотоциклу мембранного білка 

бактеріородопсину в залежності від концентрації холестерину та 

температури мембрани. Показано, що відсутність холестерину в мембрані 
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суттєво сповільнює фотоцикл бактеріородопсину, що може бути пояснено 

різницею в товщині мембрани та гідрофобної частини білка. Доведено, що 

додавання холестерину в мембрану призводить до прискорення фотоциклу 

бактеріородопсину за рахунок формування доменів, що розташовуються 

навколо білкових молекул. 

Ключові слова: рідинні системи з ліпідами, структура та динаміка, фазові 

переходи, фазовий поділ, пасивний транспорт, малокутове розсіяння 

нейтронів та рентгенівських променів, спектроскопія з розділенням у часі, 

непружне розсіяння рентгенівського випромінення. 

 

SUMMARY 

 

Soloviov D.V. Effect of impurities on phase transitions and properties of 

lipid membranes. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

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

specialties 01.04.14 “Thermophysics and molecular physics” and 03.00.02 

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

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. − Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

This research focuses on the effect of impurities of different chemical 

nature on phase transitions and properties of lipid membranes. Using small angle 

X-ray scattering and differential scanning calorimetry methods the effect of silver 

nitrate, urocanic acid, glycerol and oxyethylene glycol on structural and 

thermodynamic parameters of lipid bilayers was studied. High resolution inelastic 

X-ray scattering method used for study the dispersion curves of lipid membranes. 

It has been proved the existence of acoustic longitudinal and transverse phonon 

modes in membranes, which reflect two different mechanisms of sound 

propagation. It was found that in the lipid which is heated above temperature of 

the main phase transition, transverse acoustic mode has gap, due to the existence 
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in membrane regions of local ordering, whose lifetime is several picoseconds. 

Based on experimental data, a model of the structure of the lipid membrane is 

proposed. According to this model the passive transport of molecules through 

lipid membranes realized by passing them between the specified ordered regions. 

Collective vibrations of molecules in two-component lipid membranes with the 

participation of cholesterol have been investigated. It was proved the existence of 

optical phonon modes in such systems, which is related to out of phase oscillations 

of lipid and cholesterol molecules. It has been found that the optical phonon mode 

in the lipid membrane has a gap, which may be explained by the presence of 

limited-sized lipid complexes consisting of several pairs of lipid molecules and 

cholesterol molecules. The appearance of lipid complexes has a threshold 

character as a function of the concentration of cholesterol in the membrane. The 

model of the phase separation in multicomponent lipid membranes is proposed. 

According to this model, any domain consists of identical stabile lipid complexes, 

which, under certain thermodynamic conditions, are combined with each other. 

Using time-resolved spectroscopy  the photocycle of bacteriorodopsin membrane 

protein was investigated as function of temperature and cholesterol concentration 

in lipid membrane. It is proved that an increasing of cholesterol concentration in 

the membrane leads to acceleration of the photocycle of bacteriorhodopsin due to 

the formation of domains located around the protein molecules. 

In Section 1, focused on analysis of main works, devoted to the structural 

research and physical properties of liquid lipid systems with. The analysis of 

existing theoretical models that explain the processes of phase separation and the 

formation of domains in multicomponent lipid membranes is carried out. 

Considered ways of using lipid membranes as targeted drugs delivery systems, 

analyzed possibilities of improving such methods, especially by making lipid 

membranes with defined physical properties. 

In section 2, using small angle X-Ray scattering and differential scanning 

calorimetry techniques we studied the change of structural and thermodynamic 

properties of the aqueous lipid system water-dipalmitoylphosphatidylcholine is 
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studied with the addition of impurities of different chemical nature: nitrate, 

urokanic acid, glycerol and oxyethylene glycol. It was shown that the addition of 

silver nitrate leads to decreasing of the repetition period of lipid membranes in the 

gel phase and to its increasing in the liquid crystalline phase. Instead, urokanic 

acid increases the period of membrane repetition in both the gel phase and the 

liquid crystal phase. It has been shown that depending on the glycerol 

concentration in lipid bilayer, its thickness in the gel phase may either increase or 

decrease. In this case, bilayer thickness in liquid crystalline phase increases with 

glycerol concentration growth. It has been found that the addition of oxyethylene 

glycol in the lipid membrane decrease its thickness. It has been shown that excess 

of the threshold concentrations of glycerol or oxyethylene glycol in the lipid 

membrane leads to ripple phase disappearance. Moreover, the addition of silver 

nitrate, urokanic acid and oxyethylene glycol to the membrane increases the lipid 

melting point temperature, whereas the addition of glycerol of any concentration 

leaves this temperature unchanged. 

The third section is focused on investigations of the dynamic properties of 

the model lipid membrane of dipalmitoylphosphatidylcholine, which have been 

studied by high resolution inelastic X-ray scattering method. The dispersion 

curves of phonon modes that exist in the membrane at temperatures of 25 °C and 

45 °C are constructed. It has been experimentally proved for the first time the 

existence of a transverse acoustic phonon mode in the lipid membrane. It is shown 

that in lipid membrane, which is heated above the temperature of the main phase 

transition, the transverse acoustic phonon mode has gap. This phenomena is 

associated with the existence areas of local ordering in the membrane, whose 

lifetime is several picoseconds. Using experimental results, we proposed the 

model of the lipid membrane structure. According to this model, the passive 

transport of molecules through lipid membrane is realized by passing them 

between the indicated areas. 

In Section 4, we investigated the collective vibrations of molecules in two-

component lipid membranes of dipalmitoylphosphatidylcholine-cholesterol using 
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inelastic X-Ray scattering method. It was investigated the influence of cholesterol 

concentration on the characteristics of phonon modes, which exist in a two-

component system. It has been experimentally proved for the first time, the 

existence of an optical phonon mode in binary lipid system – out of phase 

vibrations of coupled dipalmitoylphosphatidylcholine and cholesterol molecules. 

It has been found that the optical phonon mode in the lipid membrane has a gap, 

which may be explained by the presence of lipid complexes with ~0.9 nm size, 

which consist of several pairs of lipid and cholesterol molecules. The appearance 

of lipid complexes has a threshold character as a function of the cholesterol 

concentration in the membrane. The lifetime of said lipid complexes is determined 

by the diffusion rate of the molecules in the membrane. The fact of the existence 

of an optical phonon mode with gap on it was confirmed by molecular dynamics 

computer simulation. The optical phonon mode energy, determined from inelastic 

X-Ray scattering, is in the limits of the theoretical calculations. The model of the 

phase separation in multicomponent lipid membranes is proposed. According to 

this model any domain consists of identical stabilize lipid complexes, which, 

under certain thermodynamic conditions can combined with each other. 

The fifth section is devoted to the application of the phase separation model 

in the case of three components lipid system. The dispersion curves of three 

component lipid membranes with the cholesterol have been investigated. It was 

shown that the optical phonon mode occurs only in the liquid ordered phase of the 

membrane. It was found that an increase in the number of lipid components of the 

membrane leads to an increase in the number of possible lipid complexes, which 

include molecules of two different lipids. In this case, each type of lipid 

complexes creates a separate optical phonon mode on the dispersion curves. The 

energy of each such mode depends on the mass of the lipid molecules and the 

coefficient of their interaction. 

In the sixth section, using time-resolved spectroscopy, a photocycle of 

bacteriorodopsin membrane protein was investigated at different temperatures 

and cholesterol concentrations in the membrane. It has been shown that the lack 
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of cholesterol in the membrane significantly slows down the bacteriorodopsin 

photocycle, which can be explained by the difference in the thickness of the 

membrane and the hydrophobic part of the protein. It is proved that the addition 

of cholesterol to the membrane leads to acceleration of the bacteriorhodopsin 

photocycle due to the formation of domains located around the protein molecules. 

Keywords: lipid fluid systems, structure and dynamics, phase transitions, 

phase separation, passive transport, small-angle neutron and X-ray scattering, 

time-resolved spectroscopy, inelastic X-Ray scattering. 
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ВСТУП 

 

На сьогоднішній день одним з найбільш популярних об’єктів 

дослідження в біофізиці є біологічні мембрани. Біологічна мембрана є 

основною структурною одиницею в живому організмі, оскільки вона 

відіграє ключову роль в обмеженні клітин та біологічних тканин від 

навколишнього середовища. Крім того, ці складні мезоскопічні структури 

виконують функції, які набагато складніші, ніж звичайний бар’єр. 

Біологічні мембрани можна порівняти із функціональними динамічними 

механізмами, які регулюють транспорт речовин всередину та назовні 

клітини, виконують сигнальну, захисну, селективну функції та беруть 

участь у різних біологічних процесах. Мембрана кожної окремої органели 

має набір функцій, які обумовлюються певною структурною будовою самої 

мембрани.  

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Фізика 

багатокомпонентних ліпідних систем є напрямком, що бурхливо розвивається 

і об’єднує молекулярну фізику та біофізику Вважається, що різноманітність 

функцій, які виконує біологічна мембрана, забезпечується саме за рахунок 

значної кількості компонент, що входять до її складу. Різноманітні домішки, 

такі як холестерин, пептиди, йони, кріопротектори та інші, при додаванні їх 

в ліпідну матрицю змінюють фізичні властивості, фазовий стан та структуру 

мембрани. Саме тому досить важливо досліджувати механізми взаємодії 

домішок різної хімічної природи з ліпідною мембраною та вплив цих 

домішок на структуру, динамічні характеристики та термодинамічні 

властивості мембрани. Найбільш інформативними методами для 

проведення подібних досліджень є методи малокутового розсіяння 

нейтронів та рентгенівського випромінення, що дозволяють вимірювати 

структурні особливості системи в діапазоні розмірів 1-100 нм. Для 

визначення термодинамічних параметрів фазових переходів ліпідних 
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рідинних систем слід застосовувати метод диференціальної скануючої 

калориметрії. 

Окремим напрямком дослідження біологічних мембран є процеси 

фазового поділу та утворення ліпідних доменів. Відомо, що саме за рахунок 

фазового поділу в клітинних мембранах створюються умови для локалізації 

та  функціонування мембранних білків, що існують в кожній клітині. 

Вважається, що вказані процеси відбуваються за рахунок теплових коливань 

ліпідних молекул, що входять до складу мембрани. Тому дослідження 

колективних коливань ліпідних молекул може допомогти зрозуміти 

механізми фазового поділу. Зазначимо, що метод непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення є одним з найефективніших методів для 

дослідження колективної динаміки молекул на пікосекундному масштабі 

часу. Його використання дозволяє експериментально визначити не тільки 

енергію колективних коливань ліпідних молекул, а і виявити всі можливі 

моди таких коливань. 

Окрім фундаментальних проблем, пов’язаних з дослідженням 

ліпідних мембран, існують також прикладні аспекти застосування 

результатів таких досліджень, зокрема в медицині та фармакології. Зміна 

властивостей ліпідних мембран може зумовлювати виникнення важких 

захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, окремі види цукрового 

діабету, та інші. Також ліпідні мембрани широко використовуються як 

біосумісні капсули, за допомогою яких відбувається адресна доставка ліків 

в організмі людини. 

 

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

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі 

молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках Комплексної наукової програми 

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

узгоджений з планами роботи за держбюджетною темою «Вплив зовнішніх 
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фізичних факторів на молекулярні процеси у м’якій речовині, актуальні для 

ядерної енергетики, медицини та природозберігаючих технологій» (№ ДР 

117U005019). 

 

Мета і завдання дослідження.  

Мета дисертаційної роботи − визначити структурні, динамічні та 

термодинамічні властивості водних ліпідних систем, що містять домішки 

різної хімічної природи, виявити особливості фазових переходів в таких 

системах, дослідити процеси фазового поділу в багатокомпонентних 

ліпідних мембранах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

1. Дослідити особливості фазових переходів водних ліпідних систем, що 

містять неліпідні домішки: 

 Провести структурну діагностику окремих фаз рідинних ліпідних 

систем з мембранотропними домішками. 

 Визначити термодинамічні параметри фазових переходів водних 

ліпідних систем з мембранотропними домішками. 

2. Дослідити особливості фазового поділу в багатокомпонентній ліпідній 

мембрані, знайти механізм пасивного транспорту речовин крізь ліпідну 

мембрану: 

 Провести дослідження дисперсійних кривих фононних мод в 

однокомпонентній ліпідній мембрані. 

 Дослідити особливості колективних коливань ліпідних молекул в 

двокомпонентній мембрані за участю холестерину. 

 Дослідити особливості виникнення фононної оптичної моди в різних 

фазових станах трикомпонентної ліпідної мембрани. 

3. Дослідити вплив концентрації холестерину в ліпідній мембрані на 

фотоцикл мембранного білка бактеріородопсину. 
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• Створити установку для проведення експериментів методом 

спектроскопії з розділенням в часі. 

• Провести вимірювання фотоциклу бактеріородопсину за різних 

температур та концентрацій холестерину в мембрані. 

Об’єктом дослідження є рідинні ліпідні системи, що містять 

домішки різної хімічної природи. 

Предметом дослідження є структура, динаміка та фазові переходи 

ліпідних мембран з домішками різної хімічної природи. 

Методи дослідження. Для дослідження впливу домішок на фазові 

переходи та властивості ліпідних мембран в роботі застосовано методи 

малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінення, 

диференціальної скануючої калориметрії, непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення високої роздільної здатності та оптичної 

спектроскопії з розділенням в часі. 

 

Наукова новизна отриманих результатів. Одержані 

експериментальні результати, які пояснюють особливості процесів 

пасивного транспорту речовин крізь ліпідну мембрану. Надано прямі докази 

існування стабільних ліпідних комплексів, що є основною структурної 

одиницею доменів, утворених в результаті фазового поділу. Висунуто 

гіпотезу про формування доменів в багатокомпонентних ліпідних 

мембранах за участю холестерину, яке відбувається за рахунок поєднання 

стабільних ліпідних комплексів. Виявлені кореляції між швидкістю 

фотоциклу мембранного білка бактеріородопсину та концентрацією 

холестерину в мембрані. 

Показано, що за рахунок додавання певних мембранотропних 

домішок в водну ліпідну систему можливо виготовити мембрану з наперед 

заданими структурними параметрами та фазовим станом. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані за допомогою 

використання методу малокутового розсіяння рентгенівського 
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випромінення та диференціальної скануючої калориметрії результати є 

суттєвими для створення систем адресної доставки лікарських препаратів на 

основі ліпідних систем.  

Дослідження динамічних та структурних властивостей мембрани 

дипальмітоїлфосфатидилхоліну є надзвичайно важливим, оскільки цей 

ліпід є основною складовою легеневого поверхнево–активної речовини в 

організмі, через яку проникає кисень. Крім того, проведені дослідження 

дисперсійних фононних кривих в одно та багатокомпонентних модельних 

мембранах дозволили описати процеси переносу крізь них речовин та 

теплової енергії. Це відкриває шлях до вивчення процесів, які відбуваються 

в реальних біологічних мембранах, компонентних склад яких є більш 

різноманітним. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили 

вирішити поставлені завдання. Робота містить експериментальні дані, 

теоретичні та методичні положення і висновки, отримані або сформульовані 

дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези 

інших авторів мають відповідні посилання і використані лише для 

підкріплення ідей здобувача. Усі наукові результати, положення і висновки, 

що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Вибір 

проблематики, постановка мети та завдань дослідження здійснено разом із 

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

Л. А. Булавіним. 

У роботах, опублікованих спільно зі співавторами [1 – 29], особистий 

внесок здобувача полягав у постановці задачі досліджень, безпосередній 

участі у плануванні та проведенні експериментів з малокутового розсіяння 

нейтронів та рентгенівського випромінення, непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення, спектроскопії з розділенням у часі. 

Дисертант приймав активну участь в аналізі всіх експериментальних даних, 

обговоренні отриманих результатів та у написанні статей.  
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Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи пройшли 

апробацію на наступних наукових конференціях: 2nd International Summer 

School and Workshop "Complex and Magnetic Soft Matter Systems:Physico-

Mechanical properties and Structure" (2014,  Dubna), 2nd Workshop on condensed 

matter reserach by means of neutron scattering methods (2017, Constanta, 

Romania), 4th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes 

(2016, Bratislava, Slovakia), 6th International Conference Physics Of Liquid 

Matter: Modern Problems (2014, Kyiv, Ukraine), 7th International Conference 

Physics Of Liquid Matter: Modern Problems (2016, Kyiv, Ukraine), 8th 

International Conference Physics Of Liquid Matter: Modern Problems (2018, Kyiv, 

Ukraine), 15th International Balkan Workshop on Applied Physics (2015, 

Constanca, Romania), BIOMEMBRANES 2016: Mechanisms of Aging and Age-

Related Diseases (2016, Dolgoprudny), CMRNS Workshop on Condensed Matter 

Research by Means of Neutron Scattering Methods (2015, Constanca, Romania), 

Complex and magnetic soft matter systems: physico-mechanical properties and 

structure (2017, Dubna), Conferences on Condensed Matter Research at IBR-2 

reactor (2015, Dubna) та інші. 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження 

опубліковано 29 статей у наукових фахових журналах [1-29], 26 з яких 

входять до наукометричної бази Scopus: Nature Communications (імпакт 

фактор 11,878), Journal Phys Chem Letter (імпакт фактор 7,329), Biochim 

Biophys Acta (імпакт фактор 3,67), Nanoscale Research Letters (імпакт фактор 

3,159), RSC Advances (імпакт фактор 3,049), Phase Transitions (імпакт фактор 

1,028), Crystallography Reports (імпакт фактор 0,751), Acta physica polonica A 

(імпакт фактор 0,545), Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 

(імпакт фактор 0,39) та інші. 

За результатами, викладеними в дисертації, підготовлено близько 20 

матеріалів та тез міжнародних конференцій [30-49], найвагоміші з яких 

наведено у авторефераті. 
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Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з 

анотацій українською та англійською мовою, переліку праць здобувача, 

вступу, шести розділів, висновків та списку використаних джерел, що 

містить 295 найменувань, та додатку. Дисертація містить 105 рисунків і 8 

таблиць. Загальний обсяг дисертації складає 278 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Equation Chapter 1 Section 1 

З точки зору молекулярної фізики біологічні мембрани є 

динамічними, двовимірними рідинними системами, складові компоненти 

яких здатні рухатися в площині мембрани [50]. Біологічні мембрани 

головним чином складаються з ліпідів та білків (Рис.  1.1). При цьому, саме 

ліпідний бішар є тією матрицею, що формує каркас мембрани. Такий 

ліпідний бішар, з одного боку, виконує функції стабілізації каркасу, що 

відокремлює одну клітину від іншої, а з іншого боку забезпечує її плинність 

і рухливість, які необхідні для підтримки біологічних функцій клітинними 

компонентами. У реальних мембранах в бішар також включені білки, що 

можуть знаходитись як всередині ліпідної фази, так і бути розташованими 

на її поверхні [51]. Частка мембранних ліпідів в клітині сягає 40% за масою. 

 

 
Рис.  1.1. Схематичний вигляд біологічної мембрани [52] 
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Наявність мембран навколо живих клітин було вперше 

експериментально доведено в роботах Негелі в 1885 році. Автор виявив, що 

непошкоджені клітини можуть зменшувати свій об'єм при збільшенні 

осмотичного тиску в навколишньому середовищі. Подальші дослідження 

показали, що неполярні молекули легше проникають крізь мембрану, ніж 

полярні. З цього було зроблено висновок про ліпідну будову біологічної 

мембрани. 

Двошарова будова мембрани була вперше запропонована в роботі 

[53], де показано, що ліпіди, які були отримані з еритроцитів, займають 

приблизно вдвічі більшу площу, ніж поверхня самої клітини. Подальші 

дослідження ліпідних мембран як деякого бар’єру [54], а також виявлення 

термотропних фазових переходів [55], зробили свій внесок у створення 

рідкої мозаїчної моделі мембрани. [56]. На сьогодні ця модель залишається 

базовим уявленням будови біологічної мембрани. Проте, в останні роки, 

суттєво збільшилась кількість досліджень структури та динаміки ліпідних 

мембран, спрямованих на розуміння процесів, що відбуваються на поверхні 

мембрани. Це призвело до уточнення мозаїчної моделі. До її складу такої 

були включені так звані ліпідні рафти – локальні домени, які плавають 

всередині мембрани та впливають на її функції  різноманітними способами, 

що може викликати як позитивні, так і негативні наслідки [57]. Домени, що 

містяться в ліпідних сумішах, є динамічними структурами, які флуктуюють 

на нано та мікро масштабах часу та розміру. Більша частина сучасних 

уявлень про рафти отримана із аналізу взаємодії ліпідів із різними 

вуглеводними ланцюгами. Ці знання ґрунтуються на тому, що утворення 

доменів відбувається в основному за рахунок ліпідів [58]. Передбачається, 

що така організація компонентів мембрани необхідна для нормального 

виконання клітинних функцій, таких як сигналізація, перенос речовин, 

адгезія.  

У зв’язку з різноманітним складом біологічних мембран, фізичні 

властивості окремих видів ліпідів надзвичайно складно визначити. 
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Наприклад, в клітинах еукаріот переважають гліцеринові фосфоліпіди: 

фосфатидилхолін, фосфадитилетаноламін, фосфатидилсерин, 

фосфатидилгліцерин, фосфатидилінозітол, кардіоліпін та інші. Склад 

прокаріотичних мембран менш різноманітний, в них переважають звичайні 

фосфоліпіди [59]. В умовах нейтрального середовища голови 

фосфатидилхоліну та фосфатидилетаноламіну електрично нейтральні, а 

голови фосфатидилгліцерину фосфатидилсеріну та фосфатидилінізітолу 

мають від’ємний заряд. Таке поєднання електронейтральних та аніонних 

ліпідів в мембрані утворює поверхневий розподіл заряду, який впливає не 

тільки на проникнення іонів та заряджених молекул через мембрану, а і на 

функції мембранних білків. Наприклад відомо, що деякі бактерії регулюють 

співвідношення заряджених та електрично нейтральних ліпідів в мембранах 

своїх клітин при наявності токсичних органічних розчинників в 

навколишньому середовищі. Завдяки зміні поверхневого розподілу заряду 

суттєво зменшується ступінь проникнення токсичних речовин всередину 

клітин, при цьому цілісність ліпідного бішару не порушується [60]. 

У порівнянні з кількістю видів ліпідних голів, різноманіття ліпідних 

хвостів вражає. Порушення балансу насичених та ненасичених хвостів може 

викликати дезорганізацію та дисфункцію мембрани, як це було виявлено у 

випадку діабету у вагітних жінок [61]. Таким чином, аби краще зрозуміти 

таку складну структуру, як клітинна мембрана, необхідно детально і точно 

охарактеризувати її окремі компоненти. 

При дослідженні клітинних мембран доводиться враховувати велику 

кількість факторів, пов'язаних з різноманіттям її компонент. Тому для 

спрощення задачі в експериментах, як правило, використовуються так звані 

модельні ліпідні мембрани. Такі модельні системи зручні тим, що їх склад 

чітко визначений. По суті, їх можна порівняти з ліпідним скелетом, з якого 

виключені зайві компоненти. Тому можна відносно легко досліджувати 

властивості таких систем та вплив на них зовнішніх факторів, таких як 

температура, тиск, рівень кислотності та інших. Подібні ліпідні мембрани 
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також широко використовуються в інших галузях біофізики, наприклад, при 

кристалізації ліпідів [62-64]. 

Назва ліпіди об’єднує велику кількість різноманітних органічних 

сполук, включаючи жирні кислоти з їх похідними [65], масла, гормони, які 

слабо взаємодіють з водою. Виділяють дві основні групи ліпідів, які 

відрізняються один від одного хімічною будовою, – прості та складні ліпіди/ 

До групи простих ліпідів належать сполуки, що мають вуглеводневий 

ланцюг (хвіст) та функціональну групу, як правило похідну певної кислоти, 

як правило карбоксильної. Також до цієї групи включають спирти, 

сфінгозинові та вуглеводні основи, альдегіди. Як правило, прості ліпіди 

можуть бути присутні в живому організмі в натуральному вигляді, але 

процент їх вмісту невисокий. В основному вони виконують роль 

будівельного матеріалу для складних ліпідів. 

Складні ліпіди мають більш комплексну структуру і складаються з 

декількох окремих частин, що поєднуються між собою слабкими зв’язками 

та можуть бути розщеплені при гідролізі. Зазначену велику групу ліпідів 

можна позділити на дві підгрупи: нейтральні (парафіни, воски, стерини, 

тригліцериди та інші) та полярні ліпіди (фосфоліпіди, фосфогліколіпіди, 

миш’яколіпіди, гліколіпіди, сфінголіпіди та інші) [66-68]. Одним з найбільш 

поширених класом полярних ліпідів є фосфоліпіди, які з одного боку у 

великій кількості присутні в реальних біологічних мембранах, а з іншого 

боку є зручним компонентом та основою модельних ліпідних систем. Саме 

тому ліпіди цієї групи стали об’єктом наших досліджень.  

 

1.1. Фосфоліпіди та їх фази 

 

Незважаючи на різноманіття хімічного складу фосфоліпідів, принцип 

їх будови залишається незмінним. До їх складу входить досить компактна 

гідрофобна ліпідна голова (1 на Рис.  1.2), та один або два вуглеводневі 

ланцюги – ліпідні хвости (2 на Рис.  1.2), які є залишками жирних кислот. 
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Рис.  1.2. Фосфоліпідна молекула [52] 

 

Голова та хвости складних ліпідів з’єднуються між собою за 

допомогою проміжної групи, природа якої зазначена в основі первинної 

класифікації фосфоліпідів. В залежності від виду жирної кислоти хвости 

можуть мати різну довжину, бути насиченими та ненасиченими. Окрім 

цього одна молекула ліпіду може включати в себе два різні хвости. Всі ці 

фактори визначають структурні і термодинамічні властивості як окремих 

ліпідних молекул, так і вцілому мембран.  

Характерною рисою фосфоліпідних молекул є їх здатність до 

спонтанної самоорганізації. У водному розчині молекули групуються таким 

чином, щоб мінімізувати контакт гідрофобних хвостів з водою. В результаті 

цього можуть утворюватися міцели (при наявності лише одного ліпідного 

хвоста), на зразок міцел поверхнево активних речовин, або одно– та 

багатошарові ліпосоми (у випадку двох ліпідних хвостів), стінки яких 

складаються з концентрично розміщених ліпідних бішарів – двох ліпідних 

площин, розвернутих одна до одної хвостами (Рис.  1.3). 
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Рис.  1.3. Самоорганізація ліпідних молекул в водному середовищі [69] 

 

Такі форми структурної організації ліпідних молекул є найбільш 

енергетично вигідними [67]. При цьому експериментально встановлено, що 

молекули води та деякі інші молекули можуть вільно проходити крізь 

ліпідних бішар, незважаючи на його внутрішню гідрофобну природу. 

Бішари між собою відокремлюються водним прошарком, товщина якого 

може сягати 20 Å. Діаметр самих ліпосом варіюється від декількох одиниць 

до декількох десятків мікрометрів. У випадку гідрофобного розчинника, 

наприклад хлороформу, відбувається мінімізація контакту ліпідних голів з 

розчинником, в результаті чого утворюються обернені міцели та ліпосоми з 

оберненими бішарами.  

Утворення різноманітних ліпідних структур в водних системах  

відбувається, головним чином, за рахунок взаємодії гідрофобних ланцюгів 
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ліпідних молекул. Крім цього, в цих системах діють також сили Ван–Дер–

Ваальса – слабкі сили притягання, які існують лише на коротких відстанях. 

Проте, їх внесок в стабілізацію ліпідних структур, порівняно з силами 

взаємодії хвостів, невеликий [68].  

 
Рис.  1.4. Фази ліпідних мембран [72] 

 

Експериментально доведено, що фосфоліпіди можуть існувати в 

різних фазових станах [66, 70, 71]. В залежності від зміни зовнішніх 

параметрів (температури, тиску) відбуваються фазові переходи з одного 

стану в інший. Ліпідні фази можна поділити на дві групи – об’ємні та 

ламелярні (Рис.  1.4).  
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До об’ємних фаз відносять тривимірні кубічні та двовимірні 

гексагональні фази, які також можуть бути інвертованими. Основу об’ємної 

фази складає ліпідний бішар, зібраний в складні тривимірні структури. 

Утворення об’ємних фаз можливе за наявності ліпідів з короткими 

ненасиченими хвостами внаслідок підвищення температури або лужної 

кислотності, та за невисокого ступеня гідратації ліпідного бішару [52]. В 

основному тривимірні ліпідні фази [71, 73-75] створюються штучно для 

вирішення окремих задач, наприклад для кристалізації мембранних білків. 

Проте в природі також зустрічається утворення об’ємних фаз, наприклад 

при мембранному транспорті окремих молекул та з’єднанні окремих клітин. 

Основою ламелярних фаз також є ліпідний бішар. Проте відмінність 

між різними ламелярними фазами полягає лише в характері упаковки 

ліпідних молекул в бішарі, а не формування об’ємних фігур. Перехід між 

цими фазовими станами відбувається, як правило, за рахунок зміни 

температури або зовнішнього тиску.  

Термодинамічна фаза мембрани головним чином визначається 

хімічним складом вуглеводних ліпідних хвостів та полярних голів, а також 

їх здатністю утримувати молекули води. Бішар фосфатидилетаноламіну за 

своєю природою взаємодіє з меншою кількістю молекул води (температура 

його головного фазового переходу вище на 30°С), ніж його аналог – бішар 

фосфатидилхоліну [76]. Іншим важливим параметром є геометрія молекули 

ліпіду, де відносно невелика голова визначає кривизну мембрани, що 

впливає на розміщення окремих типів мембранних білків та регулює 

функцію цих білків [77]. Швидше за все, механізм зміни площі поверхні 

мембрани шляхом зміни співвідношення фостфатидилхоліну та 

фосфатидилетаноламіну впливає на захворювання печінки [78] та на роботу 

міоцитів [79] у ссавців.  
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Рис.  1.5. Ламелярні фази фосфоліпідів. cL – кристалічна фаза, L

– гель 

фаза з перпендикулярними хвостами, L
– гель фаза с нахиленими 

хвостами, P 
– ріпл фаза, intL – взаємопроникаюча фаза, L

– 

рідкокристалічна фаза [80, 81] (літерою D  позначено період повторення 

ліпідного бішару) 

 

У випадку фосфоліпідів виділяють дві основні фази –гель фазу Lβ та 

рідкокристалічну Lα фазу (Рис.  1.5). Перша характеризується високим 

ступенем упаковки ліпідних молекул, ліпідні хвости максимально витягнуті 

та знаходяться в транс конформаціях. В гель фазі вуглеводневі хвости 

можуть бути орієнтовані перпендикулярно до поверхні мембрани (власне, 

Lβ фаза, що характерна для хвостів хоча б з одним подвійним С=С зв’язком), 

або знаходитись під деяким кутом до неї (Lβ' фаза, у випадку повністю 

ненасичених хвостів). 

В рідкокристалічній фазі ліпідні хвости знаходяться в гош 

конформаціях, тоді втрачається щільність упаковки молекул всередині 
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ліпідного бішару. Мембрана стає схожою на двовимірну рідину в 

латеральному напрямку, проте в перпендикулярному напрямку зберігає 

властивості твердого тіла [82, 83]. В рідкокристалічній фазі окремі 

компоненти мембрани (рецептори, білки, окремі ліпідні молекули) можуть 

досить вільно переміщуватись в площині бішару.  

Перехід між гель фазою та рідкокристалічною фазою називається 

головним фазовим переходом, або плавленням ліпіду. Для кожного 

фосфоліпіду існує чітко визначена температура головного фазового 

переходу, що визначається структурою ліпідної молекули. Як правило, 

перехід між основними ламелярними фазами відбувається в обидва боки за 

однієї температурі. 

У випадку ненасичених ліпідних хвостів плавлення ліпіду може 

відбуватись з проходженням проміжної хвилеподібної ріпл фази Pβ´. Перехід 

в ріпл фазу з гель фази називається передпереходом (мається на увазі, що 

він передую основному переходу), або передплавлінням. В цій фазі хвости 

окремих молекул переходять в гош конформації, ліпідний бішар в таких 

місцях вигинається та стає схожим на хвилю з амплітудою приблизно 25Å 

та періодом порядку 150 Å [83]. 

Ще одним видом ламелярних фаз ліпіду є кристалічна фаза Lc. Вона 

схожа на гель фазу, але має ще більш щільну упаковку молекул і при 

дослідженні методами нейтронної та рентгенівської дифракції 

характеризується значною кількістю дифракційних брегівских піків. 

Збільшення щільності упаковки в кристалічній фазі досягається за рахунок 

утворення водневих зв’язків між ліпідними головами. Зазначимо, що 

формування водневих зв’язків відбувається не одразу, а лише через декілька 

днів [84], тобто перехід з гель фази в кристалічну фазу не відбувається 

одразу при зниженні температури. При цьому, для оберненого переходу з 

кристалічної в гель фазу достатньо тільки збільшити температуру. В 

кристалічній фазі не відбувається переміщення молекул ліпіду всередині 
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бішару. Товщина самого бішару не змінюється у порівнянні з товщиною в 

гель фазі [85-88].  

 

 
Рис.  1.6. Зміна об’єму молекули (круги) та теплоємності (суцільна лінія) 

ліпіду дипальмітоїлфосфатидилхоліну в різних ламелярних фазах [89] 

 

На Рис.  1.6 представлено температурні залежності об’єму молекули 

та теплоємності фосфоліпідів на прикладі дипальмітоїлфосфатидилхоліну. 

При збільшенні температури об’єм ліпідної молекули рівномірно зростає, 

що є очевидним, оскільки при нагрівання втрачається щільність ліпідної 

мембрани. При цьому, переходи між усіма ламелярними фазами завжди 

супроводжуються стрибкоподібним збільшенням об’єму молекули. На 

відміну від цього, різкі зростання теплоємності спостерігається лише при 

переході з гель фази в ріпл фазу та з ріпл фази в рідкокристалічну фазу. З 

точки зору молекулярної фізики перехід з кристалічної фази в гель фазу 

більш правильно називати не фазовим, а структурним переходом, оскільки 
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він не супроводжується зміною термодинамічних параметрів. Але ми 

будемо використовувати ту термінологію, яка прийнята в літературі. 

Ще однією цікавою ламелярною фазою, яка може утворюватися в 

фосфоліпідному бішарі, є взаємопроникаюча фаза intL
. На відміну від інших 

ламелярних фаз вона не утворюється внаслідок зміни лише температури. 

Для переходу ліпіду в цю фазу необхідна наявність певних розчинників, або 

мембранотропних домішок – речовин, що взаємодіють з ліпідним бішаром 

[90, 91]. Головною особливістю цієї фази є те, що ліпідні хвости одного 

моношару (верхнього) проникають в область ліпідних хвостів іншого 

моношару (нижнього). Таким чином, товщина мембрани у 

взаємопроникаючій фазі, у порівнянні з іншими ламелярними фазами, 

суттєво зменшується.  

 

1.2. Плавлення ліпідів. Головний фазовий перехід  

 

Серед усіх ламелярних фаз фосфоліпідів основними є лише дві – гель 

фаза та рідкокристалічна фаза [92]. Як правило, перехід між ними 

відбувається за чітко визначеної температури, яку зазвичай в літературі 

називають температурою головного фазового переходу mT . На Рис.  1.7 

зображено структурні зміни ліпідного бішару при головному фазовому 

переході. 

Температура переходу залежить від складу ліпідної молекули, 

довжини та хімічної будови її хвостів, ступеня гідратації. Вона може дещо 

змінюватись в залежності від наявності різноманітних домішок у водному 

оточенні, зовнішнього тиску та інших факторів. Суть головного фазового 

переходу полягає в так званому плавленні (замороженні) ліпідних хвостів – 

зміні їх конформаційного стану зі збільшенням (зменшенням) температури           

(Рис.  1.7). Тому, по аналогії з твердим тілом, гель фазу та рідкокристалічну 

фазу називають твердим та рідким станом ліпіду відповідно. 
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Рис.  1.7. Головний фазовий перехід в ліпідному бішарі [68] 

 

Зауважимо, що для частини фосфоліпідів головних фазовий перехід 

відбувається через ріпл–фазу P  . Наприклад, ми детально дослідили 

головний фазовий перехід в димеристоїлфосфатидилхоліні методами 

малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінювання, а 

також P–V–T методом. Для цього нами була розроблена та створена P–V–T 

установка, що дозволила водночас проводити дослідження P–V–T методом 

та методом малокутового розсіяння нейтронів. Отримані експериментальні 

дані були інтерпритовані в рамках теорії плавлення олігомерних кристалів 

Булавіна Л.А., Актан О.Ю., Забашти Ю.Ф. [93-97]. Ми запропонували 

модель головного фазового переходу у фосфоліпідних молекулах, описали 

фізичний механізм, що зумовлює плавлення ліпідів у водних розчинах. На 

основі досліджень рідинних ліпідних систем 

дипальмітоїлфосфатидилхолін–вода та дипальмітоїлфосфатидалхолін–

пальмітоілолеілфосфатидилхолін–вода було показано, що плавлення 

ліпідних хвостів відбувається в два етапи з попереднім передплавлінням. На 

першому етапі ліпід переходить з гель фази в проміжну ріпл фазу, а на 

другому – з ріпл фази в рідкокристалічну фазу. В запропонованій моделі 

було показано, що утворення проміжної ріпл фази відбувається в результаті 

локального порушення механічної стійкості «кристалічних» ліпідних 

доменів. Утворення ріпл фази є результатом виникнення так званих 
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супервакансій – локальних дефектів в упаковці ліпідних молекул. Саме в 

місцях порушення упаковки мембрана вигинається, про що свідчить зміна 

положень дифракційних піків на кривих малокутового розсіяння нейтронів 

та рентгенівського випромінення[81].  

Було показано, що в фосфоліпідах, які мають хвости з подвійним С=С 

зв’язком, формування хвилястої форми ліпідної мембрани ускладнене, тому 

проміжна ріпл фаза в цьому випадку не утворюється і головний фазовий 

перехід відбувається в один етап.  

Літературні дані [98] свідчать про те, що зміни об’єму та довжини 

ліпідних молекул та конформаційні зміни ланцюгів відбуваються при 

переході саме в рідкокристалічну фазу. Тому головним фазовим переходом 

в у випадку наявності проміжної ріпл фази, вважається перехід з ріпл–фази 

в рідкокристалічну фазу.  

Зміна зовнішнього тиску здатна суттєво змінити температуру 

головного фазового переходу. При збільшенні на 50 атм тиску, що діє на 

водну ліпідну систему, температура головного фазового переходу 

змінюється на (0,5  1) °С. Результати одночасних вимірювань методом 

малокутового розсіяння нейтронів та P–V–T методом дозволили побудувати 

фазову діаграму фосфоліпіду димірістоїлфосфатидилхоліну в діапазоні 

тисків (1  800) атм та температур (29  37)С і визначити структурні та 

термодинамічні параметри головного фазового переходу. 

Ще одним фактором, що суттєво змінює температуру головного 

фазового переходу в фосфоліпіду, є довжина ліпідного хвоста. Як правило, 

збільшення вуглеводневих ланок на дві метиленові групи збільшує 

температуру переходу на (15÷20)°С. Наявність подвійного С=С зв'язку хоча 

б в одному з хвостів навпаки знижує температуру фазового переходу. 

Величина цього зниження також варіюється зі зміною положення С=С 

зв'язку вздовж ланцюга. Дослідження показують, що максимальний ефект 

досягається при наявності подвійного зв'язку між дев’ятим та десятим 

атомами вуглецю в ланцюзі. 
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Вказані вище фактори, які впливають на температуру головного 

фазового переходу, є основними проте це не вичерпний список. Різниця в 

хімічній будові полярних голів, зміна іонного складу розчинника, рівень 

кислотності, наявність домішок та інші умови можуть вносити певні 

корективи. З огляду на це стає зрозуміло, чому реальні клітинні мембрани є 

багатокомпонентними, оскільки саме завдяки цьому клітина може чітко та 

швидко змінювати фазовий стан своєї мембрани, тим самим регулювати 

процеси життєдіяльності. З іншого боку, дослідження фазових переходів у 

водних фосфоліпідних системах з додаванням в нього будь–якої нової 

компоненти ускладнюється в геометричній прогресії. 

Цікаво, що головний фазовий перехід є свого роду універсалією, 

оскільки він не залежить від структурного впорядкування ліпідного бішару 

на макромасштабі. Тобто зміна розміру везикули, кількість шарів в ній, 

формування орієнтованих ліпідних мультишарів не змінює температуру 

головного фазового переходу.  

Експериментально доведено [99, 100], що крім структурних 

перетворень головний фазовий перехід також супроводжується 

екстремальною поведінкою першої похідної вільної енергії, доведено 

наявність прихованої теплоти переходу. Все це вказує на те, що цей перехід 

відноситься до фазових переходів першого роду. Разом з тим при плавленні 

ліпіду спостерігаються також процеси, характерні для фазових переходів 

другого роду, або неперервних фазових переходів: флуктуація густини, 

критична зміна в’язкості та модуля пружності, зміна ізотермічної 

стисливості, та інші [81, 89, 101, 102]. Тому питання про характер головного 

фазового переходу в ліпідах на сьогодні залишається відкритим. 

 

1.3. Фазовий поділ в багатокомпонентних ліпідних системах 

 

Як було сказано раніше, однокомпонентні модельні ліпідні мембрани 

можуть існувати як у впорядкованій так і в невпорядкованій фазі. Перехід 
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між якими визначається температурою головного фазового переходу mT . 

Натомість, в складних системах, що містять суміш різних ліпідів, може 

виникати фазове розшарування, коли одна частина мембрани знаходиться в 

одній фазі, а решта мембрани має іншу фазу. Наприклад, бінарна система, 

що містить ліпід А з температурою плавлення A
mT  та ліпід Б з температурою 

плавлення Б
mT  ( A Б

m mT T ), є однорідною при температурі Б
mT T , коли обидві 

компоненти знаходяться в рідкій фазі. При зниженні температури до 
A Б

m mT T T   бінарна система стає двофазною – компонент А залишається 

рідким, а  компонент Б переходить у тверду фазу. При подальшому зниженні 

температури бінарна система стає сумішшю двох твердих фаз [103]. Подібне 

фазове розшарування ми спостерігали в двокомпонентній ліпідній системі 

вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін–дипальмітоїлфосфатидилхолін [104, 

105] за допомогою методів малокутового розсіяння нейтронів та 

рентгенівського випромінення. Було показано, що в області співіснування 

рідкої та твердої ліпідних фаз система має два періоди повторення. При 

підвищенні температури (однорідна суміш рідких фаз обох ліпідів) фазовий 

поділ зникає, що унеможливлює формування хвилеподібної форми ліпідної 

мембрани дипальмітоїлфосфатидилхоліну в ріпл фазі. 

При збільшенні кількості компонент в системі її фазова поведінка стає 

більш комплексною [103, 106]. Дослідження фазових переходів в складних 

системах дає інформацію про взаємодію між молекулами різних ліпідів, яка 

визначає жорсткість, коефіцієнт дифузії, механічні модулі та інші важливі 

характеристики біофізичних мембран. 

Протягом останніх двох десятиліть була проведена значна кількість 

теоретичних та експериментальних робіт, спрямованих на дослідження 

процесів формування різних фаз у біологічних мембранах. Результатом цих 

робіт стало створення теорії ліпідних рафтів, яка в даний час широко 

визнана як стандартна модель для опису організаційного принципу 

клітинної мембрани [107-110]. По суті, рафт є областю локального 
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впорядкування ліпідних молекул, яка більш щільна та в'язка, ніж решта 

мембрани. Такі області є занадто малими, щоб їх можна було побачити 

звичайної світлової мікроскопії [111]. Із загальних міркувань розмір домену 

визначається лінійним натягом, що є відношенням надлишку вільної енергії 

на одиницю довжини вздовж межі фазового поділу. Чим більша різниця 

вільних енергій кожної молекули в домені та молекули в основній фазі, тим 

більше виражена тенденція до мінімізації вільної енергії на межі поділу фаз. 

Якщо лінійний натяг великих, то система з кількома великими доменами 

буде мати нижчу вільну енергію (а отже і буде більш стабільною), ніж 

система з багатьма меншими доменами. Проте, експериментальні дані 

вказують на те, що процес формування рафтів в клітинних мембранах 

регулюється не лише лінійним натягом. Вимірювання ферстерівського 

переносу енергії в ліпосомах, які складаються з двох типів ліпідів та 

холестерину, вказують на те, що розміри домену залежить від його 

фізичного положення в змішаній фазі [112]. Домени були найменшими 

поблизу межі з однорідною «рідкою» фазою і найбільшими біля межі з 

«твердою» ліпідними фазами. Модель, що ґрунтується лише на дії лінійного 

натягу, не може передбачити цей результат, оскільки він залежить від 

співвідношення ліпідних молекул з високою та низькою температурами 

плавлення в області співіснування. Величина лінійного натягу залежить від 

різниці товщин рафта та основної фази, що його оточує [113]. Дослідження 

методом атомно–силової мікроскопії показують, що зазвичай рафти мають 

більшу товщину, ніж основна частина мембрани [114, 115]. Якби товщина 

рафту була б однаковою в будь–якій точці, включаючи межі рафту, то 

крайні молекули ліпідів рафту виступали б у воду, створюючи великий 

позитивний внесок вільної енергії. Тому вважається, що молекули ліпідів 

деформуються поблизу межі домену, аби мінімізувати надлишок вільної 

енергії. При цьому такі вимушені деформації впливають на лінійний 

натяг [113]. 
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В залежності від зовнішніх факторів (температура, тиск, 

компонентний склад мембрани) ліпідні нанодомени в часі можуть бути як 

стабільними, так і нестабільними. Нестабільні домени, в свою чергу, можуть 

як спонтанно утворюватися на короткий проміжок часу, створюючи 

флуктуації товщини ліпідного бішару, так і зазнавати кінетичних 

перетворень, шо призводить до макроскопічного поділу фаз в системі. 

Розглянемо процеси формування макроскопічних областей, які утворились 

шляхом злиття невеликих кластерів (нанодоменів). В роботі [116] автори 

описують кінетичні перетворення, спричинені зміною температури, що 

викликає спонтанне формування нової фази. У початковому 

нерівноважному стані вільна енергія окремої молекули ліпіду збільшується. 

Для відновлення рівноваги ці молекули повинні перейти в іншу фазу. Таким 

чином, всередині однорідної фази за рахунок флуктуацій утворюються 

окремі центри кластеризації, або центри зародження нової фази. Кластери, 

що перевищують критичний розмір, продовжують збільшуватися шляхом 

поглинання навколишніх ліпідів, ліківідуючи тим самим надлишок вільної 

енергії. Після цього в системі відбуваються два паралельні процеси 

перерозподілу: злиття окремих кластерів (домінуючий процес, що 

відбувається відносно швидко), та дифузія окремих молекул ліпідів з 

менших за розміром кластерів до більших за розміром кластерів, що 

призводить до повного зникнення невеликих кластерів (так зване дозрівання 

Оствальда). На швидкість злиття можуть також впливати сили 

відштовхування між окремими кластерами [113]. 

Фазовий поділ в клітинній мембрані вважається фундаментальною 

властивістю мембрани, яка регулює різноманітність шляхів взаємодії 

клітини із навколишнім світом. Без поділу фаз в мембрані клітини такі 

процеси, як мембранний транспорт, сигналізація, набухання, ендоцитоз і 

імунні реакції [117-119], не були б можливими. Наприклад, кластеризація 

молекул сигнальних рецепторів у рафтах може істотно підвищити їхню 

здатність до взаємодії, підвищуючи специфічність і ефективність генерації 
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сигналу з поверхні клітини [120]. Тому відсутність фазового поділу 

унеможливлювала б життєдіяльність будь–якої клітини в звичному для нас 

розумінні. 

Фазовий поділ широко вивчався як теоретичними, так і 

експериментальними методами. Крім цього, з початку 90х років для 

дослідження ліпідних мембран почали активно використовувати методи 

комп’ютерного моделювання, зокрема методи Монте–Карло та 

грубозернистої або всеатомної молекулярної динаміки. На сьогоднішній 

день методи моделювання залишаються, мабуть, найпопулярнішим 

способом вивчення ліпідних мембран зогляду можливості збільшення 

масштабу та складності систем, а також завдяки постійно зростаючій 

потужності комп'ютерів та розвитку програмного забезпечення [121]. 

Наприклад, застосування методів моделювання надало можливість знайти 

енергію взаємодії ліпідних молекул в багатокомпонентних сумішах та 

визначати фазовий стан цих сумішей за різних значень температури. Також 

було показано, що  розмірів доменів, які утворюються в 

багатокомпонентних системах, змінюється від декількох нанометрів до 

сотень нанометрів [117, 122-127].  

Використання експериментальних методик, можливості яких 

традиційно відстають від можливостей методів комп’ютерного 

моделювання, поставило під сумнів факт існування ліпідних рафтів 

невеликого розміру [108, 109, 128].  Основна причина полягає в тому, що 

оптичні мікроскопічні методи не здатні виявити об’єкти, менших за кілька 

сотень нанометрів. Згодом, із розвитком більш прогресивних методів 

дослідження, включаючи мікроскопію з високою роздільною здатністю 

[129, 130], електронну мікроскопію [131, 132] електронну спінову 

резонансну спектроскопію [133], електронний парамагнітний резонанс 

[134], флуоресцентна мікроскопія  [131, 135, 136] вдалося експериментально 

довести існування ліпідних рафтів з розміром (10÷200) нм [117, 123, 137, 

138]. Деякі методи виявились чутливими до виявлення неоднорідностей в 
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доменних структурах, хоча при цьому вони не дозволяють визначати розмір 

вказаних доменів. В основному ці методи ґрунтуються на явищі 

флюоресценції, що є чутливою до локального оточення окремих молекул на 

масштабах порядку 1 нм. В різних роботах для цього досліджували 

анізотропію флуоресценції [139], її тривалість [140], квантовий вихід [141], 

згасання спін–міток [142].  

Фазовий поділ передбачає співіснування областей різних фаз, при 

цьому розміри цих областей можуть бути суттєво різними. Разом з тим, в 

подібних системах можливе також неідеальне змішування ліпідів, які 

створює зони локального безладу. Тому, при для проведення коректних 

досліджень необхідно застосовувати методи, що будуть чутливими навіть 

до невеликих (у порівнянні з розмірами доменів) розмірів неоднорідностей, 

а також до часу життя доменів. Одним з таких методів є так звана 

мікроскопія на основі подавлення спонтанного випромінювання (англ. 

STED мікроскопія). Використання вказаного методу дозволило виявити 

поглинання доменами, розмір яких не перевищує 20нм, а також окремих 

молекул сфінгомієліну за час 15 мсек [143]. При цьому зазначається, що час 

життя таких доменів має бути значно більший, ніж час проведення 

експерименту. 

Однією з теоретичних моделей, яка досить добре описує складні 

системи, що можуть існувати в однорідному, невпорядкованому стані при 

високій температурі, та описує фазовий поділ при низьких температурах, є 

модель Ландау–Гінзбурга [144, 145]. Згодом вказана модель була розширена 

Шломовіцем і Шиком, які ввели ефективно негативний поверхневий натяг 

між домішками, впорядкованими (двовимірними) рідинами та рідинами 

[146]. Застосування методу Монте–Карло в рамках вказаної моделі пізніше 

виявив, що фазова діаграма значно змінюється, якщо включити в модель 

ефекти теплових флуктуацій [147]. В модифікованій модель Ландау–

Гінзбурга для ліпідних систем розглядається плоский ліпідний бішар. Разом 

з тим, переважна більшість експериментів виконана з використанням одно 
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та багатошарових везикул, де ліпідні бішари мають дещо викривлену 

поверхню. Тому постало питання, яким чином така зміна геометрії системи 

впливає на описання фазового поділу системи. Це питання було особливо 

актуально для везикул відносно невеликого розміру (менше 100 нм), які 

використовуються в експериментах по розсіянню нейтронних та 

рентгенівських променів [148]. Нещодавно було показано, що структурний 

фактор, який вимірюється в таких експериментах, може істотно відрізнятися 

для плоских та викривлених систем [149]. 

В літературі запропоновано декілька теоретичних моделей, 

спрямованих на оцінку "справжнього" розміру рафту, а відтак і розуміння 

організації мембран [150]. В рамках дифузійної моделі, яка базується на 

високошвидкісній реєстрації переміщень однієї молекули, можна 

припустити, що елементарні структурна одиниця рафту має діаметр 

декілька нанометрів і може виступати над поверхнею решти мембрани 

[151]. Інша модель – модель ліпідної оболонки, постулює, що домени 

великого розміру утворюються в результаті злипання стабільних 

динамічних доменів меншого розміру, які складаються з 15–30 ліпідів, і їх 

діаметр не перевищує кількох нанометрів [152].  

Незважаючи на великий прогрес в дослідженні ліпідних рафтів, 

основна проблема досі полягає в тому, що різні методи, які 

використовуються для досліджень, дають досить великий діапазон в оцінці 

їх розміру. Тому наразі немає чіткої відповіді на фундаментальні питання: 

який час існування рафтів, яка їх стабільність та швидкість зростання. Крім 

того, досі немає обґрунтованого пояснення причини формування рафтів, та 

доказів формування стабільних ліпідних нанодоменів – структурних 

одиниць великих за розміром рафтів [151-153]. 

 

1.4. Багатокомпонентні ліпідні системи з холестерином 
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Найбільш відомим ліпідом, що міститься в переважній більшості 

клітин ссавців, є холестерин. Він належить до групи стеролів, в значних 

кількостях міститься в клітинах печінки, жирових тканинах, тощо. 

Холестерин, так само як і більшість стеролів, відіграє особливу роль в 

упорядкуванні ліпідних молекул всередині біологічних мембран. Усі 

плазматичні мембрани еукаріотів містять приблизно 20–30 мольних 

відсотків холестерину в клітинах тварин, ергостеролу в грибних клітинах та  

фітостеролів в клітинах рослин та водоростей [154]. Холестерин є єдиною 

найбільш поширеною молекулою плазматичних мембран тваринних клітин. 

Надлишок холестерину в організмі призводить до розвитку жовчекам’яної 

хвороби, порушує обмін речовин, сприяє утворенню різноманітних 

відкладень в організмі. Останні дослідження показують, що саме 

надлишковий холестерин бере активну участь у формуванні амілоїдних 

бляшок, які є причиною хвороби Альцгеймера. 

 
Рис.  1.8. Хімічна будова молекули холестерину 

 

На відміну від фосфоліпідів, холестерин не має гідрофільної частини, 

він є повністю гідрофобним (Рис.  1.8). Тому, при попаданні в водну 
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фосфоліпідну систему він уникає контакту з водою, розміщуючись в області 

фосфоліпідних хвостів. 

При цьому холестерин відіграє роль своєрідного модифікатора 

ліпідної фази. Збільшення його кількості в мембрані призводить до більш 

щільної упаковки молекул в ліпідному бішарі. Тому при дослідженні 

двокомпонентних ліпідних систем, що містять в своєму складі холестерин, 

оперують іншими назвами ламелярних фаз, у порівнянні з 

однокомпонентними ліпідними системами. Розглянемо їх детальніше. 

 

1) oS  – тверда упорядкована (solid ordered) фаза. Утворюється при 

незначних концентраціях холестерину в системі при температурі 

нижче температури головного фазового переходу фосфоліпіду. По 

суті ця фаза є подібною до гель фази L  фосфоліпіду. 

2) dL  – рідка неупорядкована (liquid disordered) фаза. Вона нагадує 

рідкокристалічну фосфоліпідну L  фазу, в якій молекули 

фосфоліпіду знаходяться в різних конформаційних станах, 

щільність їх впорядкування порушена. При цьому дана фаза 

містить більшу кількість молекул холестерину, у порівнянні з oS  

фазою. 

3) oL  – рідка упорядкована (liquid ordered) фаза. Зазвичай містить 

велику кількість молекул холестерину, які забезпечують 

надзвичайно щільну упаковку молекул в мембрані.  

 

Аналіз літературних даних показує, що біологічна важливість 

холестерину зумовлює значну кількість як практичних, так і теоретичних 

досліджень його впливу на структурні, динамічні, морфологічні та 

термодинамічні характеристики різноманітних ліпідних систем. Питання 

формування доменів, визначення їх часу життя, впливу на процеси, що 
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протікають в клітинах досі повністю не вирішені навіть для відносно 

простих двокомпонентних ліпідних систем з холестерином.  

Бінарні суміші фосфоліпідів і холестерину стали одними з перших 

багатокомпонентних ліпідних систем, фазові діаграми як почали 

досліджувати. У трьох піонерських роботах [155-157] була запропонована 

теоретична модель, яка описувала фазові діаграми бінарних систем, 

включаючи області фазового розшарування. Головною причиною поділу 

фаз у подібних системах, є домінуюча взаємодія холестерину з ліпідними 

хвостами, що знаходяться в транс конформаціях. Фазова поведінка 

багатокомпонентних ліпідних мембран повністю досліджена лише для 

невеликої кількості таких систем [154]. 

У сумішах ліпідів з холестерином збільшення концентрації 

останнього приводить до збільшення товщини ліпідного бішару [158]. 

Враховуючи це, було зроблене припущення, що поділ фаз відбувається з 

метою мінімізації областей перепаду товщин між oL  та dL  фазами в площині 

мембрани. Проте, при заміні ліпіду в бінарній системі на ліпіди з більшою 

температурою плавлення (насичені фосфоліпіди або сфінгомієліни), метод 

флуоресцентної спектроскопії не виявив макроскопічного поділу фаз [159-

161]. Найбільш імовірним поясненням цього факту стало те, що розмір 

вкраплень додаткової фази зменшився і не перевищував 1 мкм, в той же час 

кількість таких вкраплень збільшилась. Після цього постало питання про те, 

чи можна вважати невеликі структурні  неоднорідності окремою фазою? 

Відповіддю на нього стало введення своєрідного критерію існування 

фазового поділу. Таким критерієм стало те, що вплив граничних ефектів 

фазового домену на його енергію був мінімальним [162]. Іншими словами, 

густина енергії домену не повинна залежати від його розміру [123]. 

Сучасні дослідження комплексних ліпідних систем з холестерином, 

головним чином спрямовані на виявлення їх структурних та динамічних 

характеристик. В роботі [163] дослідили вплив холестерину на властивості 

ліпідних бішарів ДОФХ, ДПФХ та їх суміші методами флуоресцентної 
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спектроскопії в діапазоні температур (25÷50) °С. Використання 

гідрофобних та гідрофільних флуоресцентних міток дозволило показати, що 

холестерин зменшує рівень гідратації ліпідного бішару у всьому діапазоні 

температур, при цьому максимальний ефект досягається в рідкій ліпідній 

фазі. Також було доведено вплив холестерину на зростання впорядкування 

ліпідних хвостів всередині гідрофобного шару, та його зменшення при 

наближенні до голів. 

Поєднання нейтронного розсіяння та методів комп'ютерного 

моделювання дозволило виявити існування  надзвичайно впорядкованих 

доменів в рідкій орієнтованій oL  фазі системи вода–ДПФХ–холестерин 

[164]. Автори показали, що такі домени містять молекули ДПФХ, які 

зв’язані з двома молекулами холестерину, і можуть бути теоретично описані 

за допомогою так званої моделі парасольки. Експерименти з пружного 

розсіяння нейтронів довели, що ДПФХ–холестеринові домени рівномірно 

розповсюджені в рідкій впорядкованій ліпідній фазі та перебувають у стані 

динамічної рівноваги з менш впорядкованими частинами мембрани. Інші 

автори також спостерігали утворення подібних доменів невеликого розміру 

[165], які мали підвищену концентрацію холестерину. За допомогою 

методів комп’ютерного моделювання з роздільною здатністю на рівні 

розміру атому було доведено, що існування доменів в oL  фазі не можна 

розглядати в контексті фазового поділу, оскільки їх властивості повністю 

збігаються з властивостями основної ліпідної фази.  

В роботі [166] автори дослідили вплив малих концентрацій 

холестерину та окремих видів легеневих поверхнево–активних речовин на 

мембрани ДПФХ. За допомогою методу атомно силової мікроскопії було 

показано, що якщо кількість холестерину більше, ніж 5%, то суттєво 

змінюється морфологія ліпідних плівок. Більш того, в системі утворюються 

ліпід–холестеринові домени, які формують розгалужену двовимірну сітку 

по всій поверхні мембрани. Вимірювання поверхневого тиску та реологічні 

експерименти показали, що при додаванні холестерину збільшується 



54 

поверхнева в’язкість мембран. Автори пов’язують таку поведінку з 

фізіологічною роллю холестерину в легенях, де збільшення в’язкості 

альвеолярних мембран необхідне для мінімізації дії на них високого тиску 

при видиханні. Зауважимо, що після видихання на короткий проміжок часу 

(порядку кількох секунд) мембрана з холестерином стає більш еластичною, 

що дозволяє провести переорганізацію її складових.  

Використання диференціальної скануючої калориметрії показало, що 

температура та ентальпія фазового переходу системи вода–ДПФХ–

холестерин не залежить від кількості ліпідних шарів у везикулі [167]. При 

цьому при переході від одношарових до мультишарових везикул, піки на 

температурній залежності теплоємності при фазовому переході стають 

вужчими, а їх інтенсивність суттєво зростає. Результати експерименту були 

інтерпретовані в рамках модифікованої моделі Ізінга, в якій молекула 

ДПФХ може існувати в трьох станах: гель фазі L , впорядкованій oL  та 

невпорядкованій dL  рідких фазах. Вказана модель добре описує ширину 

піку теплоємності на термограмах, яка пов’язана з фазовим переходом oL – 

частини ліпіду, при цьому описання вузької частини піку є не достовірним. 

Автори пов’язують це з формуванням локальних доменів в бінарній ліпідній 

системі.  

В роботі [168] автори запропонували модель, що дозволяє 

розрахувати розподіл холестерину між двома видами фосфоліпідів в 

потрійній системі. Комп’ютерне моделювання двох відмінних між собою 

систем ДПФХ–ПОФХ–холестерин та ДПФХ–ДОФХ–холестерин з 

однаковими початковими розподілами молекул показало, що при переході 

в рівноважний стан кожна із систем самоналаштовує свою структуру. Навіть 

при чіткій фіксації меж між областями зосередження різних фосфоліпідів за 

допомогою обмежувальних потенціалів, в залежності від зовнішніх умов 

холестерин може вільно перерозподілятись між цими областями. 

Передбачається, що дана модель може бути ефективною при розрахунку 
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взаємодії різноманітних лікарських препаратів з мультикомпонентними 

ліпідними системами. 

 

1.5. Ліпідні системи з домішками 

 

Паралельно з дослідженнями різноманітних властивостей ліпідних 

мембран значна частина зусиль дослідників спрямована на вивчення 

можливостей їх практичного застосування. Одним з таких актуальних 

застосувань є використання різноманітних ліпідних структур в інших 

галузях науки, зокрема в фармакології. Дослідження в цьому напрямку 

можна умовно поділити на дві підгрупи. Перша підгрупа спрямована на 

виявлення впливу різноманітних неліпідних домішок на окремі ліпідні 

бішари. До мембранотропних домішок можна віднести різноманітні 

розчинники, лікарські препарати, гормони, вітаміни, а також окремі іони та 

молекули. Загалом такі дослідження спрямовані на використанні ліпідних 

бішарів, як об’єкта, на якому проводиться тестування тієї чи іншої домішки.  

Прикладом таких робіт є дослідження впливу розчинників 

диметилсульфоксиду (ДМСО) та диетилсульфоксиду (ДЕСО) на структурні 

характеристики та температуру головного фазового переходу ДПФХ 

методом малокутовго розсіяння нейтронів[169]. Ці розчинники є широко 

вживаними кріопротекторами – речовинами, що захищають живі клітини 

при заморожуванні. Автори виявили, що збільшення концентрації кожного 

з вказаних розчинників призводить до поступового переходу ліпідного 

бішару з гель фази у взаємнопроникаючу ламелярну фазу, що збільшує 

температуру головного фазового переходу в системі. Малокутове розсіяння 

нейтронів також стало в нагоді при дослідженні впливу іонів кальцію на 

фосфоліпідні мембрани[170]. Було показано, що збільшення концентрації 

кальцію також призводить до зростання температури головного фазового 

переходу ДМФХ. При цьому спостерігається структурний перехід від 

мультишарових ліпосом до одношарових, а товщина ліпідного бішару як в 
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гель фазі, так і в рідкокристалічній фазі, поступово збільшується зі 

збільшенням концентрації кальцію в системі.  

В роботі [171] автори дослідили взаємодію антивірусного препарату 

Арбідолу на багатокомпонентну фосфоліпідну мембрану з метою розкриття 

його механізму дії. Експерименти з використанням калориметричних та 

спектроскопічних методів показали, що Арбідол змінює фізико–хімічні 

властивості ліпідів в мембрані. Найбільший ефект спостерігався на 

негативно заряджених фосфоліпідах. Дані свідчать про те, що Арбідол 

розташовується на поверхні мембрани, утворює водневі зв'язки або з водою, 

або з фосфоліпідом, або з ними одночасно. Це призводить до порушення 

водневих зв’язків між фосфоліпідними молекулами і створює ефект 

дегідратації 

До іншої підгрупи досліджень можна віднести зусилля, що спрямовані 

на використанні ліпідних бішарів, як засобу для доставки ліків. 

Фосфоліпіди, на відміну від більшості полімерів та інших альтернативних 

засобів, мають унікальні характеристики відмінної біосумісності і особливої 

амфіфільності. Ці властивості роблять фосфоліпіди найбільш придатними 

для використання як «капсул» для цільової доставки лікарських засобів. На 

сьогодні ліпідні ліпосоми використовують для доставки протипухлинних 

протигрибкових, аналгетичних препаратів, генних терапевтичних засобів і 

вакцин [172]. Існують різні механізми, що забезпечують транспорт ліків з 

ліпідної капсули. В роботі [173] автори описали дію pH чутливих ліпосом 

на основі фосфатидилетаноламінів. При нейтральному рівні кислотності ці 

ліпосоми,  з ліками всередині, є стабільними, вони зберігають свою 

структуру протягом тривалого проміжку часу. При підвищенні кислотності 

ліпідна мембрана протонується, що призводить до її фазового переходу в 

гексагональну фазу. Під час цього переходу вміст ліпосоми вивільнюється. 

В іншій роботі [174] було показано, що додавання поліетиленгліколю не 

тільки пришвидшує утворення pH залежних ліпосом, а і збільшує їх час 

життя.  
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Термочутливі ліпосоми є надзвичайно ефективними при лікуванні 

ракових запалень, оскільки вони поєднують в собі переваги ліпосом, як 

носія лікарського засобу, та гіпертермії, що суттєво поліпшує 

терапевтичний ефект без підвищення рівня токсичності. Використання 

термочутливих ліпосом як капсул для доставки ліків було запропоновано 

наприкінці 70–х років двадцятого століття [175]. Механізм функціонування 

таких ліпосом був заснований на існування головного фазового переходу 

фосфоліпідів, під час якого змінюється щільність упаковки ліпідного 

бішару, що в свою чергу приводить до вивільнення лікарського засобу. 

Перші термочутливі ліпосоми складались з фосфоліпідів, а саме з ДПФХ. 

Це пов’язано з тим, що температура головного фазового переходу ДПФХ 

становить 41°С, що не на багато нижче температури, при якій відбувається 

денатурація білків. При гіпертермії ракових клітин, їх температура локально 

підвищується (в основному за рахунок СВЧ випромінювання), паралельно з 

цим відбувається фазовий перехід в термочутливих везикулах. При цьому 

не потрібно сильно перегрівати клітини пухлини, що залишає 

неушкодженими здорові клітини, які знаходяться поруч. Головним мінусом 

використання ДПФХ стало те, що швидкість вивільнення вмісту ліпосом є 

відносно низькою. Додавання інших фосфоліпідів, що підвищують цей 

показник, призводило до зростання температури фазового переходу. Тому 

вчені шукають інші можливості покращення характеристик засобів 

доставки ліків, основаних на термочутливих ліпосомах.  

Доставку ліків безпосередньо всередину хворої клітини також можна 

забезпечити шляхом використання ліпідних ліпосом. Гідрофобні лікарські 

засоби невеликого розміру, такі як доксорубіцин або вінкристин, можна 

вводити у клітини шляхом пасивної дифузії за рахунок існування 

концентраційного градієнту. Однак багато лікарських засобів, включаючи 

значний відсоток нових класів терапевтичних засобів, не можуть проникати 

через клітинні мембрани без допомоги ліпосомальної системи доставки 

[176]. Одним з механізмів, що забезпечує проникнення через мембрану, є 
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ендоцитоз– поглинання клітиною невеликих об’єктів. Деякі типи 

ендоцитарних клітин, наприклад, макрофаги, природньо поглинають 

ліпосоми [177]. Також можливий варіант, коли ліпосома з ліками містить 

також спеціальну мітку, яка, діючи на сигнальні рецептори клітини 

(ліганди), запускає механізм ендоцитозу. В перших експериментах як мітки 

використовувались антитіла [178]. Було показано, що ліпосоми з антитілами 

можуть поліпшити селективну токсичність ліпосомних протиракових 

агентів до культивованих клітин, проте такі ліпосоми досить швидко 

розпадались в організмі через дію систем очистки крові [179]. Для 

підвищення часу життя ліпосом почали використовувати 

поліетиленгліколь, який закріплювався на їх зовнішню поверхню [180].  

Насправді, список можливих мембранотропних домішок не 

обмежується вищезгаданим. Важливість їх впливу на ліпідні мембрани 

важко переоцінити. Результати подібних досліджень мають як 

фундаментальне, так і практичне застосування, яке найчастіше пов’язано з 

питаннями охорони здоров’я та лікування різноманітних хвороб, що 

обумовлює їх актуальність. 
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РОЗДІЛ 2 

2. ВПЛИВ МЕМБРАНОТРОПНИХ ДОМІШОК РІЗНОЇ ХІМІЧНОЇ 

ПРИРОДИ НА ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В ЛІПІДНИХ МЕМБРАНАХ 

Equation Chapter (Next) Section 1 

Фосфоліпідні мембрани нерідко використовуються як модель для 

дослідження впливу різноманітних речовин на структуру та функції 

реальних біологічних мембран [181-184]. Найбільш яскравим прикладом 

таких речовин є різноманітні біологічні добавки та препарати: антисептики, 

стероїди, кріопротектори тощо. Введення різноманітних мембранотропних 

домішок в ліпідний бішар може суттєво змінювати його термодинамічні та 

структурні характеристики: температуру плавлення, щільність упаковки 

ліпідних молекул, фазовий стан. Тому дослідження впливу різних 

домішокмає не лише фундаментальний (дослідження фазових переходів в 

складних ліпідних системах), а і практичний характер, оскільки ліпідні 

мембрани широко використовуються при кристалізації мембранних білків 

[185, 186], при розробці ліків та механізмів їх адресної доставки [187-189].  

Малокутове розсіяння та дифракція нейтронів і рентгенівського 

випромінення є найбільш широко розповсюдженими методами, які 

застосовують в структурній біології, біофізиці та матеріалознавстві для 

визначення структурних особливостей речовини на масштабах (1÷100) нм. 

З огляду на це, ліпіди не є виключенням, оскільки значна частина 

досліджень в цій області спрямована на визначення структурних 

особливостей ліпідних систем. Така інформація є надзвичайно корисною не 

тільки з точки зору фундаментальних знань, але і в фармацевтичних 

областях, пов’язаних з міжклітинною комунікацією, транспортом білків, 

регулюванням вмісту та транспорту холестерину або генетичного матеріалу 

в клітині, адресною доставкою ліків.  

В цьому розділі досліджено зміну структурних та термодинамічних 

властивостей водної ліпідної системи вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін 

при додаванні до неї речовин різної хімічної природи: нітрату срібла (який 
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використовується в медицині як антисептик [190, 191], уроканової кислоти 

(чутливий до ультрафіолетового випромінення хромофор в шкірі людини 

[192], а також гліцерину та оксиетиленгліколю (які широко 

використовуються як кріопротектори при заморожуванні різноманітних 

біологічних розчинів [193-196]). Подібні ліпідні мембрани ліпідна мембрана 

є надзвичайно складними системами, тому для їх дослідження потрібно 

застосовувати широкий фронт експериментальних методик. Ми 

використовували два незалежні методи – малокутове розсіяння 

рентгенівського випромінення та диференціальну скануючу калориметрію. 

Така комбінація методів є досить ефективною при дослідженні водних 

ліпідних систем [197-199], оскільки з’являється можливість одночасно 

виявляти як структурні особливості досліджуваних зразків, так і визначати 

характеристики фазових переходів в них. 

Основна мета цього розділу – довести різноманітність впливу різних 

домішок на структурні та термодинамічні особливості системи вода–

ДПФХ. Покажемо, що додавання певних домішок може діяти аналогічно 

зміні температурі або тиску, тобто зміщувати межі існування ліпідних фаз, 

що в свою чергу змінює умови для функціонування кожної компоненти 

клітини. 

 

2.1. Малокутове розсіяння рентгенівського випромінення   

 

Одними з найбільш потужних інструментів для визначення 

структурних характеристик неупорядкованих систем, таких як розчини 

високомолекулярних сполук, білки, ліпідні мембрани, є методи 

малокутового розсіяння рентгенівських променів (МКРР) [37-45] та 

нейтронів (МКРН) [2, 4, 7-13, 200]. Ці методи є компліментарними, оскільки 

дають дещо різну інформацію про досліджуваний об’єкт: рентгенівське 

випромінення вказує на розподіл електронної густини, в той час як 

розсіяння нейтронів відбувається на атомарних ядрах.  
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Для пояснення розглянемо плоску монохроматичну хвилю, що падає 

на розсіюючий центр О (Рис.  2.1.), який під дією випромінення стає 

джерелом вторинної сферичної хвилі.  

 

 
Рис.  2.1. Схематичне зображення падаючої плоскої та розсіяної сферичної 

хвиль. 

 

Тоді, в точці спостереження L результуюча хвиля має вигляд: 

 

 0 0
0  ik r ikrA bA A e e

r
   , (2.1) 

 

де k0 та k – хвильові вектори падаючої та розсіяної хвиль, |k0| = |k| = 2π/λ, λ – 

довжина хвилі, A0 и A0b/|r| – амплітуди цих хвиль, r – вектор, що з’єднує 

точку L з розсіюючим центром O. 

Амплітуда розсіяної сферичної хвилі дорівнює добутку амплітуди 

падаючої хвилі та коефіцієнта b/|r|, де b – так звана довжина розсіяння, або 

амплітуда розсіяння точкового центру. Вона залежить від типу падаючого 

випромінення та від природи розсіюючого центру. Чим сильніша взаємодія 

падаючої хвилі з розсіюючим центром, тим більше значення довжини 

розсіяння.  
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Розглянемо розсіяння плоскої монохроматичної хвилі на реальних 

об’єктах, що складаються з сукупності ядер та електронів, кожен з яких 

можна розглядати як окремі точкові розсіюючі центри (Рис.  2.2).  

Розсіюючу здатність довільного скупчення ядер та електронів можна 

охарактеризувати розсіюючою густиною φ(r) – скалярним полем, що задане 

в обмеженій області простору. У випадку рентгенівського випромінення 

φ(r) – густина розподілу заряду.  

 

 
Рис.  2.2. Розсіяння плоскої хвилі на реальному об’єкті.  

 

Розглянемо взаємодію хвилі з усіма ядрами та електронами, що 

стають джерелами вторинних хвиль. Суперпозиція цих хвиль буде першим 

наближенням до реального розсіяння. Розсіяна хвиля, в свою чергу, 

розсіюється на усіх центрах, що в сукупності з первинним розсіянням дає 

друге наближення і так далі. Сукупність таких послідовних наближень 

характеризує реальне розсіяння. Проте математичне обчислення цієї 

сукупності досить громіздке і не розв’язане. Тому ми спростимо наші 

розрахунки, обмежившись лише розглядом першого наближення.  

Розрахунок розсіяної хвилі ґрунтується на теорії збурень. Хвилю ψ(r), 

що розсіяна полем φ(r), можна отримати розв’язавши хвильове рівняння: 

 

    2
0 ψ 0k v r r      , (2.2) 
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де 0 0k k  – хвильове число,    – оператор Лапласа,    – параметр, що 

характеризує інтенсивність взаємодії первинної хвилі з речовиною.  

Розв’язання цього рівняння шукають у вигляді ступеневого  ряду по 

 . Доданок нульового порядку цього ряду – це падаюча хвиля, доданок 

першого порядку – відповідно перше наближення розсіяної хвилі. У 

випадку, коли можна обмежитись лише першим наближенням, амплітуда в 

точці L буде складатись з двох доданків [200]: 

 

          0 00 1 0
0 4

ik r r
ik r ik rA v er r A e r e dr

r r
  









  


   (2.3) 

 

Якщо точка спостереження знаходиться на такій відстані від об’єкта, 

що | |r r  набагато більше лінійних розмірів області, в якій задане поле 

  r  (випадок дифракції Фраунгофера), то асимптотичне наближення для 

розсіяної хвилі має вигляд: 

 

          
0

00 1 0
0    

4

ik r
ik r iqrA v er r A e r e dr

r
  



     ,  (2.4) 

 

де 0q k k   – вектор розсіяння ( 4 /q sin   , 2  – кут розсіяння). 

Порівнюючи ці формули, отримаємо, що для поля  r  функція  

 

       
4

iqrvf q r e dr


    (2.5) 

 

відіграє таку ж роль, що і коефіцієнт b для точкового центру. Тобто,  f q  є 

амплітудою пружного розсіяння на скалярному полі  r . Це називається 

наближенням однократного розсіяння, або наближенням Борна.  



64 

Вираз (2.5) є інтегралом Фур’є. Розв’язком оберненої задачі буде: 

 

    2
1      

2
iqrr f q e dq

v




    (2.6) 

 

Експериментально вимірюється не сама амплітуда розсіяння, а лише 

потік розсіяної енергії (або частинок), що пропорційний квадрату амплітуди 

розсіяння: 

 

  
   

2 2
20 0

2 2   
dW q A Af q I q

d r r
 


, (2.7) 

 

де   – тілесний кут. Функція ( )I q  називається інтенсивністю розсіяння. 

Важливою характеристикою об’єкту є повна інтенсивність, яку можна 

отримати шляхом інтегрування за тілесним кутом: 

 

  
2     

I q
d

r
      (2.8) 

 

Головною задачею структурного аналізу є відновлення розподілу 

розсіюючої густини  r  по виміряній функції ( )I q .  

Розсіяння рентгенівських променів атомами найбільшою мірою 

визначається розсіянням на електронах. Доля ядерного розсіяння незначна, 

оскільки маса ядра приблизно в 103 разів більша маси електрона, а розсіяна 

енергія, відповідно, в 106 разів менша. Розглянемо розсіяння на електронній 

оболонці атома, виділивши спочатку окремий вільний електрон. 

Нехай на електрон падає плоска монохроматична лінійно 

поляризована хвиля 

 0
0

i t iq rE E e  
 , (2.9) 
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де E  – напруженість електричного поля. Тоді, класична хвильова теорія дає 

наступний вираз для амплітуди розсіяної хвилі: 

 

 
2

0 2
1 sins

eE E
mc r

  ,  (2.10) 

 

де ,e m  – заряд та маса електрону, c  – швидкість світла, r  – відстань до 

точки спостереження,   – кут між розсіяною хвилею та напрямком зміщене 

за фазою на 180° по відношенню до первинної хвилі.  

Таким чином, довжина розсіяння рентгенівських променів на 

вільному електроні можна записати у вигляді: 

 

 
2

02 sin sinx
eb r

mc
   , (2.11) 

 

де 
2

13
0 2 2.82 10 смer

mc
    – так званий класичний радіус електрона. 

Відповідно, інтенсивність розсіяння одним електроном в заданому 

напрямку (або диференційний переріз розсіяння рентгенівських променів на 

електроні) дорівнює: 

 

 2 2 2
0 sinx xi b r   . (2.12) 

 

Для малокутового розсіяння 90   . Крім того, можна не 

враховувати кутові множники, що зумовлені поляризацією падаючої та 

розсіяної хвиль. Тому можна вважати, що 2 25 2
0 7.95 10xi r см   . 

Точний розрахунок повної енергії розсіяння електроном 

(інтегральний переріз) з урахуванням кутових множників дає величину 
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 2 25 2
0

8 6.66 10
3x r см

    . (2.13) 

При розрахунку амплітуди розсіяння атомом з атомним номером Z  

зручно користуватись поняттям густини електронної хмари  a r , яка 

відповідає усередненій в часі сумарній густини ймовірності розподілу 

електронів всередині атома. Цю функцію, з достатнім ступенем 

наближення, можна вважати сферично–симетричною. Тоді для амплітуди 

(довжини) розсіяння маємо: 

 

       2
0

0

sin 4a a
qrf q r L r r dr

qr
  



  , (2.14) 

 

де  L   – поляризаційний множник. Для малих кутів розсіяння   1L   . 

  2

0

4a r r dr Z 


  – за визначенням функції  a r . Тому, в малокутовому 

розсіянні амплітуда розсіяння атомом 0af r Z . Як правило, цю величину 

вимірюють в електронних одиницях: 
0

aff Z
r

  .  

При дослідженні дисперсних систем стає в нагоді модель структури 

об’єкту, де розсіюючі неоднорідності представлені як деякі частинки, що 

вбудовані в матрицю – розчинник. Розчинник має деяку ненульову 

розсіюючу густину з середнім значенням s . Якщо розглядати розчинник 

як ізотропне однорідне середовище, то її густина розсіяння розраховується 

за формулою: 

 

 1
s ib

V
   , (2.15) 

 

де V  – деякий об’єм, а сума когерентних амплітуд задається всіма атомами, 

що знаходяться в даному об’ємі [201]. 
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Якщо тепер припустити, що густина кожної частинки дорівнює ( )r , 

то розсіюючий об’єкт можна розглядати як суперпозицію опроміненого 

об’єму 0V , що заповнений розчинником з середньою густиною розсіяння s

, та N  частинок. Тоді, ефективну густину розсіяння цього об’єкту можна 

записати у вигляді: 

 

 ( ( –)  ) sg r r  . (2.16) 

 

Тут вважаємо, що в розчиннику розміри неоднорідностей суттєво 

менші зі досліджувані зміни структури. Тому ефективна густина може бути 

отримана шляхом віднімання середньої густини розчинника від густини 

розсіяння частинки. Нехтуючи інтерференційними ефектами між 

розсіянням двома цими складовими, маємо, що інтенсивність розсіяння 

складається з двох доданків: розсіяння ансамблем частинок з ефективною 

густиною ( )g r , та розсіяння на чистому розчиннику. Тому, аби окремо 

визначити розсіяння лише від частинок, потрібно мати розсіяння від чистого 

розчинника, а далі відняти його від загальної кривої розсіяння. Отримані 

раніше формули залишаються справедливі і при заміні густини розсіяння 

частинки на ефективну густину розсіяння. Проте, така заміна призводить до 

залежності кривої розсіяння від співвідношення між густинами частинки та 

розчинника. Більш зручно охарактеризувати дане співвідношення за 

допомогою контрасту – різниці між середніми густинами розсіяння 

розчинника s  та частинок   (Рис. 2.3): 

 

 s       (2.17) 
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Рис. 2.3. Співвідношення густин розсіяння частинок та розчинника: А) у 

випадку s  ; Б) у випадку s  ; В) у випадку s  . 

 

При великих значеннях контрасту у випадках А) та В) Рис. 2.3                    

( s   або s  ), форма частинок «помітна» більш чітко, або 

контрастно. Також, розсіяння у цих випадках буде однаковим за умови 

однакових величин модулю контрасту  . З іншого боку, при слабкому 

контрасті ( 0  ) частинки ніби розмиваються на фоні розчинника. Тоді, 

основний внесок в криву розсіяння дає вже не стільки форма частинок, 

скільки неоднорідності їх будови. Змінюючи густину розсіяння розчинника, 

можна змінити величину контрасту. Це дає можливість дослідити окремі 

неоднорідності досліджуваного зразка. Описаний метод називається 

методом варіації контрасту. Його застосування дає можливість більш точно 

визначити форму та особливості структурної будови частинок. В 

нейтронному розсіянні для зміни нейтронного контрасту використовують 

різні ізотопи однієї і тієї ж речовини (наприклад, використовують дейтерій 

замість водню) [23-26, 31-33]. У випадку рентгенівського розсіяння густина 

розчинника змінюється шляхом використання біологічно неактивних 

речовин – гліцерину, сахарози, та інших.  

Фізичні властивості впорядкованих структур визначаються їх 

внутрішньою мікроскопічною будовою. Ця будова обумовлена взаємним 

розміщенням структурних частинок речовини (атомів, молекул, йонів), з 

яких ця речовина складається [15-19]. В залежності від ступеня 
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впорядкування атомів, тверді тіла можна поділити на два типи: аморфні та 

кристалічні. Для аморфного стану властива впорядкованість на масштабі 

міжатомних відстаней. На відміну від цього, в кристалах впорядкування 

можна спостерігати на значно більших масштабах. Іншими словами, окрім 

ближнього порядку існує також і дальній порядок, основною ознакою якого 

є симетрія кристалу.  

Для того, щоб хвилі, розсіяні на паралельних дифракційних площинах 

кристалу, утворили максимум інтенсивності, необхідно виконання 

наступного співвідношення між міжплощинною відстанню d , кутом 

падіння променів   на задану кристалічну площину та довжиною хвилі  : 

 

 2 sin  d n  , (2.18) 

 

де n  – будь–яке натуральне число (порядок дифракції). 

 

 
Рис. 2.4. Дифракція Вульфа–Брега. 

 

Рівняння (2.18) є основним законом дифракції и називається умовою 

Вульфа–Брегга (Рис. 2.4). Воно має досить просту фізичну інтерпретацію – 

рентгенівські промені, що розсіяні на сусідніх атомних площинах кристалу, 



70 

при інтерференції підсилюються в тому випадку, коли різниця ходу між 

ними дорівнює цілому числу довжин хвиль  . 

Брегівське відбиття відбувається лише при довжинах хвиль  2d  . 

Із зменшенням   зменшується також і кут  .  

 

2.2. Диференціальна скануюча калориметрія 

 

Диференціальна скануюча калориметрія (ДСК) – термоаналітична 

методика, що дозволяє вимірювати кількість теплоти, необхідну для зміни 

температури зразка. Вперше метод диференціальної калориметрії (ДК) був 

запропонований в 1962 році Ватсоном та О’Нейлом (E. S. Watson and M. J. 

O'Neill) [202].  

Величиною, що вимірюється в експерименті ДК є тепловий потік – 

кількість теплоти, що проходить за одиницю часу через одиницю площі 

зразка.  

 

 
Рис. 2.5. Схематичне зображення диференціального скануючого 

калориметра.  

 

Сучасні калориметри можуть працювати в двох основних режимах – 

ізотермічному та скануючому. При цьому обидва режими базуються на 

вимірюванні температури зразка (Sample, S) та деякого каліброваного 

стандарту (Reference, R) (Рис. 2.5). При цьому, зразок та стандарт 
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знаходяться в спеціальних резервуарах – тігелях. Тігелі виготовляють 

максимально ідентичними, і розташовують їх на однаковій відстані від 

нагрівача. Для вимірювання температури зразка та стандарту 

використовують однакові сенсори. Результатом експерименту ДСК є 

залежність різниці температур зразка та стандарту від часу.  

У випадку одновимірного провідника рівняння теплопровідності 

матиме вигляд: 

 

 ( )Q dTT S
t dx




   


,  (2.19) 

 

де ( )T  – коефіцієнт теплопровідності матеріалу провідника, S  – площа 

поперечного перерізу. Для нескінченно малих змін температури рівняння 

(2.19) приймає вигляд: 

 

 1( )
( )

dTT T
dx r T

      , (2.20) 

 

де xr
S


  – тепловий опір провідника. 

В залежності від досліджуваного зразка для аналізу 

експериментальних даних використовуються різні теоретичні наближення 

[203]. В нульовому наближенні можна описати системи, в яких не 

відбуваються фазові переходи та не протікають хімічні реакції, тобто потік 

тепла не залежить від часу. Також вважають, що відсутні будь–які втрати 

тепла – конвекція, теплове випромінення. Не враховується наявність стінок 

між нагрівачем, зразком, еталонним зразком, тігелями. В цьому випадку 

виконуються рівності: 
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( ) 1( )

( ) 1( )

HS H S HS

HR H R HR

S T T T T
x r

S T T T T
x r





    


    


  (2.21) 

 

де ,HS HR   – потоки теплоти від нагрівача до зразка та до стандарту 

відповідно.  

З іншого боку, за умови адіабатичного процесу, та враховуючи усі 

умови нульового наближення, маємо: 

 

 

HS S S
S
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p p p

HR R R
R

HR p
p p p

dQ dQ dT C
dt dT dt

dQ dQ dT C
dt dT dt





     
        

     

     
        

     

 . (2.22) 

 

Тут ,S R
p pC C  – теплоємності зразка та стандарту відповідно,   – швидкість 

зміни температури нагрівача. Оскільки в системі не відбуваються фазові 

переходи та не протікають хімічні реакції, то слід вважати, що швидкість 

зміни температур зразка та стандарту дорівнюють швидкості зміни 

температури нагрівача. 

Об’єднуючи (2.21) та (2.22), знаходимо теплоємність зразка: 

 

 

1 ( ) ( )S R
SR HS HR H S H R p p

S R SR
p p

T T T T C C
r

TC C
r





           


 

  (2.23) 

 

При дослідження зразків, де відбуваються фазові переходи, перестає 

виконуватись умова стаціонарності теплового потоку. В системі з’являється 

додатковий тепловий потік r , який може бути як від’ємним (для 

екзотермічних процесів), так і додатнім (для ендотермічних процесів). 



73 

Також слід врахувати, що швидкість зміни температури зразка вже не буде 

дорівнювати швидкості зміни температури нагрівача  . Тоді потік від 

нагрівача до зразка обчислюється за формулою: 

 

 

S S S SS S R R
HS p r p p p r

S S SR
HS p p r

dT dT dT dTC C C C
dt dt dt dt

d TC C
dt



        


    

. (2.24) 

 

Обчислимо величину SR : 

 

S S RSR
SR HS HR p p r p

SR S SR
p p r

d TC C C
dt

d TC C
dt

 




          


    

  (2.25) 

Враховуючи, що 1
SR SRT

r
    , обчислимо тепловий потік фазового 

переходу в системі: 

 

 SR SSR SR
r p p

T d TC C
r dt


 

       . (2.26) 

 

Проінтегрувавши вираз (2.26) по часу в межах від startt  (час початку 

фазового переходу) до endt  (час закінчення фазового переходу), отримуємо 

теплоту фазового переходу: 

 

1end end end end

start start start start

t t t t
SR S SR

r r SR p p
t t t t

d TQ dt T dt C dt C dt
r dt




             (2.27) 

 

У тих випадках, коли необхідна більш точна інтерпретація 

експериментальних результатів ДСК, застосовують більш складні 
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теоретичні моделі (друге, третє та інші наближення). Наприклад, 

враховуються похибки вимірювання температури зразка та стандарту, 

теплоємності тігеля, стінок нагрівача та інші. 

 

 
Рис.  2.6. Температурна залежність теплоємності при фазовому переході 

 

Метод ДСК також широко використовуються для знаходження 

ентальпії та ентропії фазових переходів [204, 205]. Оскільки фазовий 

перехід обов’язково супроводжується виділенням (поглинанням) теплоти, 

то графік температурної залежності теплоємності матиме максимум 

(мінімум) (Рис.  2.6). 

Площа під піком на Рис.  2.6 відповідає ентальпії фазового переходу 

H  [206], ФПT  – температура фазового переходу. Параметр 1/2T  визначається 

як ширина на половині висоти піку, і характеризує молекулярну природу 

фазового переходу. Наприклад, у випадку ліпідів, величина 1/2T  пов’язана з 
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міжмолекулярною взаємодією ліпідних молекул, та характеризує 

кооперативність переходу [207].  

Оскільки зміна енергії Гіббса при температурі фазового переходу ФПT  

є нульовою, то зміну ентропії фазового переходу визначатиметься 

формулою: 

 

 
ФП

HS
T


    (2.28) 

 

Сучасні диференційні скануючі калориметри дозволяють з високою 

точністю визначати термотропні властивості багатьох речовин, зокрема 

біологічних макромолекул [206]. Фазові переходи в ліпідних мембранах 

визначають властивості та функції багатьох компонент клітини, тому 

визначення термодинамічних характеристик таких переходів з високою 

точністю є надзвичайно важливою проблемою. Саме тому метод 

диференціальної скануючої калориметрії широко використовується при 

дослідженні впливу різноманітних домішок на ліпідні мембрани [204-214].    

 

2.3. Приготування зразків 

 

Ліпідні мембрани є досить складною системою, властивості можуть 

суттєво змінюватись в залежності від її компонентного складу, навколишніх 

умов (температура, тиск, рівень pH, ступеня гідратації та інших). Тому 

процес правильного приготування модельних ліпідних мембран, особливо 

багатокомпонентних, є необхідною умовою отримання достовірних 

експериментальних даних. Зважаючи на це, в кожному розділі даної роботи 

буде детально викладено протоколи приготування відповідних зразків 

ліпідних мембран з домішками, аби кожен мав можливість оцінити 

достовірність отриманих результатів. 
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Для приготування зразків був використаний 

дипальмітоїлфосфатидилхолін (ДПФХ) компанії Alexis Biochemicals 

(Швейцарія) без додаткового очищення. Для приготування зразків 

гідратованої ДПФХ використовували дворазово дистильовану воду та/або 

водні розчини відповідних домішок: розчин нітрату срібла (НС), розчин 

уроканової кислоти (УК), різні концентрації гліцерину (Г) та 

оксиетиленовий гліцерин (ОЕГ). В Таблиці 2.1 наведено масові частки 

відповідних домішок в кожному із зразків. Гліцерин та оксиетильований 

гліцерин, як приклади кріопротекторів, були отримані з Інституту проблем 

кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків. 

Варто зазначити, що в експериментах по малокутовому розсіянню 

рентгенівського випромінення (МКРР) масова частка ліпіду в зразках 

складала 10%, і сягала 40% в експериментах по диференційній скануючій 

калориметрії (ДСК). Такі співвідношення обумовлені особливостями 

методів досліджень: в методі МКРР збільшення концентрації ліпіду 

обмежене зверху значенням, при якому відбувається агрегація. Метод ДСК 

навпаки потребує більших концентрацій зразка для виявлення більш 

слабких змін термодинамічних величин (ентальпії на ентропії фазових 

переходів). 

 

Таблиця 2.1. 

Компонентний склад досліджуваних водних ліпідних систем 

Зразок Масова частка відповідних домішок у розчині, % 

ДПФХ – вода  відсутня 

ДПФХ – вода – НС  10 30 

ДПФХ – вода – УК  0,4 

ДПФХ – вода – Г 1,41 20,36 61,26 85,33  

ДПФХ – вода – ОЕГ  1,33 10,41 30,36 60,2 80,08 
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Що стосується концентрацій домішок, то вибір репрезентативних 

концентрацій уроканової кислоти і нітрату срібла був обмежений знизу 

необхідністю отримання чітко індикативних змін на термограмах ДСК, а 

згори – межами розчинності цих речовин у воді.  

Ліпідні системи отримували змішуванням ДПФХ з водою або 

відповідним розчином домішок. Це гарантувало, що домішки були повністю 

розчинені, і повністю гідратовані в ламелярні фази ДПФХ в надлишку води. 

Відомо, за таких умов молекули фосфоліпідів мають тенденцію спонтанно 

самостійно збиратися в багатошарові везикули, що складаються з 

повторюваних одиниць шару двошарового шару, добре підходять для 

дослідження методами розсіювання. Отримані дисперсії зберігали від шести 

до восьми днів при кімнатній температурі в атмосфері насиченої водяної 

пари з періодичним нагріванням до 50 °С і інтенсивним перемішуванням. 

Таку спрощену процедуру (без кроку з неполярним органічним 

розчинником) використовували інші автори, наприклад, для приготування 

фосфоліпідних мембран з солями металів [215, 216] і з деякими 

водорозчинними органічними речовинами [217]. 

Дослідження ДСК проводили з використанням калориметра Mettler 

Toledo «DSC1» (Швейцарія) в Інституті сцинтиляційних матеріалів 

Національної академії наук України, м. Харків. ДСК термограми були 

отримані як при нагріванні, так і при охолодженні при 2°К/хв. Параметри 

фазових переходів модельних ліпідних мембран були визначені за 

допомогою програмного забезпечення Mettler «Stare SW 11.00». Похибки 

експерименту для температури фазового переходу 𝑇𝑚 та ентальпії Δ𝐻𝑚 

складали відповідно 0,1°C та 1,5 Дж/г.  

Експерименти МКРР були проведені на малокутовому 

рентгенівському дифрактометрі Rigaku з високошвидкісною обертальною 

системою CuAxS–3000, в Лабораторії поглиблених досліджень мембранних 

білків (Московський фізико–технічний інститут, м. Долгопрудний, Росія). 

Довжина хвилі рентгенівського випромінення λ становила 1,54Å. Сигнал 
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реєструвався в діапазоні вектора розсіяння Q (0,007 – 1) Å–1. Досліджувані 

зразки розміщували в боросилікатних капілярах діаметром 1,5 мм 

(W. Muller, м. Берлін, Германія), які були закріплені на спеціальному 

тримачі, забезпечуючи контроль температури ± 0,5°C. Вимірювання 

проводили в температурному інтервалі (28 – 66)°С. 

 

2.4. Структура та термодинамічні властивості системи вода–

ліпід 

 

Метод малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

вважається методом низької роздільної здатності, оскільки 

експериментальна крива описує розсіяння від усього об’єму зразка, що 

знаходився всередині падаючого пучка фотонів. В роботах [1, 19] ми 

провели апробацію різних методів обробки даних малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінення. Об'єктом дослідження був білок 

апоферитин, який завдяки своїй сферичній формі досить часто 

використовується як стандартний зразок на малокутових спектрометрах. 

Порівнявши отримані структурні параметри апоферитину з даними, 

отриманими методом рентгенівської дифракції, ми знайшли, що при 

коректному підході до обробки даних малокутового розсіяння достовірність 

отриманих результатів можна значно підвищити. Це дає підстави вважати, 

що обраний спосіб аналізу даних малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінення можна застосовувати для водних ліпідних систем. 

Загальний підхід до інтерпретації отриманих даних МКРР 

використовувався раніше при дослідженні багатокомпонентних 

фосфоліпідних рідинних систем [81, 104, 218], і термотропних 

рідкокристалічних систем зі смектичним впорядкуванням [219]. 

На Рис. 2.7 представлені характерні криві малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінення системою вода–ДПФХ при температурах 

28°С (чорні квадрати), 31°С (червоні круги), 38°С (зелені трикутники), 41°С 
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(сині зірки), 66°С (помаранчеві ромби). Кожна крива розсіяння була 

пронормована на товщину зразка та на час експозиції. Оскільки під час 

вимірювань зразки знаходились в капілярі, то також була зроблена поправка 

на розсіяння від стінок капіляру.  
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Рис. 2.7. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–ДПФХ за різних температур: 1) 28°С (чорні квадрати), 

2) 31°С (червоні круги), 3) 38°С (зелені трикутники), 4) 41°С (сині зірки), 

5) 66°С (помаранчеві ромби). Червоною лінією показаний кут нахилу, що 

пропорційний 4q . 

 

Наявність на кривих розсіяння дифракційних піків свідчить про 

багатошарове впорядкування молекул в системі. Ліпідні бішари мають 

сталу періодичність, адже це є умовою для дифракції Вульфа–Брега (2.18). 
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Крім цього, на кожній кривій можна спостерігати декілька порядків 

дифракції, що також свідчить про високу ступінь впорядкування молекул в 

системі. 

Оскільки наш спосіб приготування зразків передбачає наявність в 

суміші сферичних об’єктів (ліпідних везикул), то, враховуючи інваріант 

Гіньє, малокутова частина кривих повинна мати нахил 2~ q . Але криві на 

Рис. 2.7 при малих значеннях вектора розсіяння мають нахил 4~ q  (червона 

пряма). Цей факт пов'язаний з тим, що везикули в розчині мають різний 

діаметр та містять різну кількість ліпідних бішарів. Це підтверджують 

результати моделювання, яке провели автори в роботі [220]. Тому тут і далі 

ми не будемо брати до уваги малокутові частини кривих і зупинимось лише 

на аналізі дифракційних піків першого порядку. 

Для визначення періоду повторення D  в водних ліпідних системах 

скористаємось формулою  

 

 2

о

nD
q


 , (2.29) 

 

де 0q  – положення максимуму дифракційного піка n–го порядку дифракції. 

В нашому випадку 1n  . Обчисливши період D  з кожної кривої при різних 

температурах, побудуємо його температурну залежність (Рис. 2.8). 

Оскільки зміна фаз в ліпіді пов’язана з конформаційними змінами 

(плавленням) ліпідних хвостів, то зміна періоду повторення є ознакою 

фазового переходу. У випадку ДПФХ збільшення періоду повторення при 

нагріванні суміші вище 35°С (Рис.  2.8) пов’язане з переходом з гель фази, 

де молекули мають щільну упаковку, а їх хвости знаходяться в транс 

конформаціях, в ріпл фазу, де щільність упаковки порушується за рахунок 

зміни конформацій хвостів окремих молекул. В ріпл фазі виникають 

дефекти, ліпідний бішар хвилеподібно вигинається. Цей фазовий перехід 
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називають передпереходом, а температуру pT  – температурою 

передплавління.  
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Рис.  2.8. Температурна залежність періоду повторення D в ліпідній 

системі вода–ДПФХ за даними малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінення. Tp та Tm – температури фазових переходів «гель фаза – ріпл 

фаза», та «ріпл фаза–рідкокристалічна фаза» відповідно. Експериментальні 

точки на рисунку з’єднані лінією для більш зручного сприйняття 

 

При подальшому збільшенні температури до температури 41°С 

спостерігається суттєве зменшення періоду повторення. Це свідчить про 

перехід ліпіду з ріпл фази в рідкокристалічну фазу, для якої характерна 

зміна конформацій усіх ліпідних хвостів. Цей перехід називається головним 
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фазовим переходом, а температура mT  –відповідно температурою головного 

фазового переходу або температурою плавлення ліпіду.  

 

 
Рис.  2.9. Фрагмент мультишарового впорядкування молекул ДПФХ в 

системі вода–ліпід. 

 

Зазначимо, що період повторення D  в системі вода–ліпід є сумою 

товщин безпосередньо ліпідного бішару L  та водного прошарку H  між 

ліпідними бішарами (Рис.  2.9). Тому, не зважаючи на зменшення товщини 

бішару L  при плавленні ліпіду, за рахунок збільшення товщини водного 

прошарку H  період повторення у рідкокристалічній фазі (~66 Å) більший, 

ніж у гель фазі (~63,5 Å) (Рис.  2.8.). 

Для більш точної оцінки температур pT  та mT , продиференціюємо 

функцію ( )D T  (Рис.  2.8) по температурі: 
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Рис.  2.10. Температурна залежність функції ( ) /dD T dT    

 

Для ДПФХ температури передпереходу та головного фазового 

переходу склали ≈ 36°С та ≈ 41°С відповідно. Ці значення співпадають з 

тими, що є в літературі [82, 104, 218, 221].  

Для визначення термодинамічних характеристик досліджуваної 

системи були проведені експерименти зі скануючої диференціальної 

калориметрії. На Рис.  2.11 представлена термограма ДСК для системи вода–

ДПФХ у режимі нагрівання. Для коректного порівняння термограм різних 

зразків, дані були пронормовані на масу ліпіду. На термограмі 

спостерігаються два піки, положення максимумів яких відповідають 

температурам передплавлення (36,1±0,2°С) та плавлення (42,0±0,1°С). 
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Рис.  2.11. Термограма диференціальної скануючої калориметрії для 

системи вода–ДПФХ, отримана у режимі нагрівання. Дані були 

віднормовані на масу ліпіду в досліджуваному зразку [22] 

 

Як зазначалось в параграфі (2.2), площа під кожним з піків на 

термограмі відповідає зміні ентальпії під час фазового переходу. Для 

досліджуваної системи ці значення склали 3 /pH кДж кг   та 

23 /mH кДж кг  . Ширина піку, що відповідає головному фазовому 

переходу, склала 0,7°С. При проведенні експериментів з ДСК у режимі 

збільшення температури, а потім у режимі зменшення температури, 

спостерігається гістерезис для температур обох фазових переходів: 

( ) 5,2ph T C  , ( ) 1,1mh T C  . 

Отримані параметри фазового переходу для системи DPPC–вода 

добре узгоджуються з літературними даними [222, 223]. Зазначимо, що 

температури фазових переходів pT  та mT , які отримані методами ДСК та 

МУРР, узгоджуються. Незначну різницю в значеннях можна пояснити 

великою (у порівнянні з методом ДСК) похибкою у вимірювання 

температури під час експериментів з МУРР. 
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При подальшому розгляді систем вода–ДПФХ–домішки будемо 

використовувати таку ж методику аналізу експериментальних даних, що і 

для системи вода–ДПФХ. Тому для кожного з досліджених зразків будуть 

наведені лише основні рисунки з експериментальними даними та відмічені 

особливості впливу відповідної домішки на структурні та термодинамічні 

параметри водної ліпідної системи. 

 

2.5. Вплив нітрату срібла на систему вода–ліпід 

На Рис.  2.12 показані характерні криві малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінення системою вода–

дипальмітоїлфосфатидилхолін–нітрат срібла при температурах 28°С,  31°С, 

38°С, 41°С та 66°С,. Концентрація нітрату срібла складає 10% [22]. 
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Рис.  2.12. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін–нітрат срібла за різних 

температур. Концентрація нітрату срібла складає 10%. 
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Введення 10% нітрату срібла в систему вода ДПФХ не змінює 

принципово форму кривих малокутового розсіяння. Нахил малокутових 

частин практично не змінюється, що свідчить про однаковий розподіл 

ліпідних везикул за розміром. Дифракційні піки на кривих мають схожу 

форму, також можна спостерігати до 4 порядків дифракції, що свідчить про 

високий ступінь впорядкування ліпідних молекул. 

При збільшенні концентрації нітрату срібла в системі вода–ДПФХ до 

30% структурні зміни стають більш помітними. На Рис.  2.13 представлено 

криві малокутового розсіяння такою системою при температурі 28°С, 31°С, 

38°С, 41°С та 66°С. 
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Рис.  2.13. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін–нітрат срібла за різних 

температур: 1) 28°С (чорні квадрати), 2) 31°С (червоні круги), 3) 38°С 

(зелені трикутники), 4) 41°С (сині зірки), 5) 66°С (помаранчеві ромби). 

Концентрація нітрату срібла складає 30%. 
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При температурах менше 38°С інтенсивність розсіяння в діапазоні 

вектора 0.04q  Å суттєво зменшується. Такий результат може бути 

пов’язаний із збільшенням характерних розмірів везикул (як за рахунок 

збільшення їх діаметру, так і за рахунок злипання окремих везикул між 

собою). Для перевірки цієї гіпотези необхідно використання інших 

експериментальних методів, наприклад динамічного розсіяння світла. Як 

бачимо з Рис.  2.13, дифракційні піки на кривих розсіяння присутні, хоча і 

не дуже гарно виражені. Це свідчить про те, що ступінь впорядкування 

молекул не висока.  

При подальшому нагріванні структура зразка стає подібною до тієї, 

що була при 10% нітрату срібла. 
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Рис.  2.14. Температурні залежності періодів повторення D системі вода–

ДПФХ (чорні квадрати), вода–ДПФХ–10% НС (червоні круги), вода–

ДПФХ–30% НС (зелені трикутники) за даними малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінення.  
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Для визначення температур фазових переходів в системі вода–

ДПФХ–нітрат срібла, побудуємо температурні залежності періодів 

повторення для обох концентрацій нітрату срібла, та порівняємо їх з 

функцією ( )D T  системи вода–ДПФХ (Рис.  2.14). 

Аналіз показує, що збільшення концентрації нітрату срібла в ліпідній 

системі збільшує температуру pT  фазового переходу з гель фази в ріпл фазу: 

до ~37°С при 10% НС, та до ~40°С при 30% НС. При цьому, температура 

головного фазового переходу майже не змінюється. Таким чином, 

додавання нітрату срібла звужує температурний діапазон існування ріпл 

фази. 

Як бачимо нітрат срібла впливає на структурні особливості ліпідної 

системи. Так, в гель фазі спостерігається незначне зменшення періоду 

повторення ДПФХ зі збільшенням концентрації. Натомість в ріпл фазі 

період повторення зменшується досить суттєво: з 73Å (0% НС) до 70,5 Å 

(10% НС), та до 69Å (30% НС). Діаметрально протилежна поведінка 

спостерігається у рідкокристалічній фазі – період повторення ДПФХ 

зростає із зростанням температури в системі. При цьому концентрація 

нітрату срібла не впливає ані на величину періоду повторення, ані на 

швидкість його зростання.  

Додавання нітрату срібла також суттєво змінює термодинаміку 

системи вода–ДПФХ. На Рис.  2.15 представлена термограма ДСК системи 

вода–ДПФХ–10% нітрату срібла (червона крива) у порівнянні з 

термограмою системи вода–ДПФХ (чорна крива). У Таблиця 2.2 наведено 

основні термодинамічні параметри для обох систем, що були отримані за 

даними ДСК. 
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Рис.  2.15. Термограми ДСК водних ліпідних систем: без додавання нітрату 

срібла (чорна крива), з 10% нітрату срібла (червона крива) [22] 

 

Головною відмінністю між кривими є поява додаткового піку при 

температурі 48,4°С ( /
mT ). При цьому сума ентальпій в системі вода–ДПФХ–

нітрат срібла при температурах mT  та /
mT  не перевищує ентальпії системи 

вода–ДПФХ при температурі mT . Тому можна припустити, що ми 

спостерігаємо поділ фаз, яке ініційоване додаванням нітрату срібла в водний 

ліпідний розчин.  

 

Таблиця 2.2. Термодинамічні параметри систем вода – ДПФХ та вода – 

ДПФХ – 10% нітрату срібла за даними ДСК.  

 Tm/Tm’ Tp ΔHm/ ΔHm’ ΔHp h(Tm) h(Tp) 

 °C кДж/кг °C 

Вода – ДПФХ  42,0 36,1 23 3 1,1 5,2 

Вода – ДПФХ – 

нітрат срібла 
42,7/48,4 37,7 9/6 <1 1,1 6,2 
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Для  пояснення виявлених структурних та термодинамічних змін 

ліпідного бішару розглянемо більш детально хімічні властивості нітрату 

срібла.  

При збільшенні температури води зростає кількість нітрату срібла, яку 

можна розчинити в тій самій кількості води (див. Рис.  2.16) [224]. При 

цьому, нітрат срібла дисоціює у воді, утворюючі вільні позитивно заряджені 

іони срібла Ag   та негативно заряджені залишки азотної кислоти 3NO . Іони 

срібла можуть приєднуватись до негативно заряджених голів ліпіду. Таким 

чином, коли ліпід знаходиться в гель фазі, ліпідні молекули утворюють 

щільну упаковку. При підвищенні температури в ліпідному бішарі 

виникають дефекти (порушення щільності упаковки), які можуть бути 

заповнені іонами срібла, що заважає утворенню «хвиль» на поверхні 

ліпідного бішару. Це пояснює спостереження збільшення температури 

передплавління та зменшення періоду повторення ліпіду в ріпл фазі. 
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Рис.  2.16. Температурна залежність розчинності нітрату срібла у воді [224] 
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При подальшому нагріванні до 42°С щільність ліпідного бішару 

остаточно порушується. Водночас, за рахунок нагрівання збільшується 

кількість іонів срібла, які неоднорідно розподіляються по поверхні бішару, 

та утворюють комплекси з ліпідними головами. Такі комплекси 

характеризуються більш високою щільністю  упаковки і меншим ступенем 

гідратації, що призводить до більш високої температури плавлення. Цим 

пояснюється наявність додаткового піку при температурі /
mT  на термограмі 

ДСК (див. Рис.  2.15). Проведені експерименти показали, що при 

подальшому збільшенні концентрації нітрату срібла в системі 

співвідношення між площами під піками mT  та /
mT  змінюється, при цьому 

сума площ під вказаними піками залишається сталою. Це дає підстави 

стверджувати, що в системі спостерігається співіснування двох ліпідних 

фаз, що відрізняються між собою наявністю та відсутністю іонів срібла. При 

збільшенні концентрації нітрату срібла у водній ліпідній системі 

спостерігається збільшення кількості ліпідної фази, збагаченої іонами 

срібла. Цим пояснюється збільшення інтенсивності додаткового піку при 

температурі /
mT  на термограмі ДСК (див. Рис.  2.15). 

З метою уточнення картини спостережуваного поділу фаз у 

присутності нітрату срібла більш детально проаналізуємо дифракційні піки 

на кривих МКРН, а саме обчислимо ширину піків на половині висоті. 

Розрахунки були проведені для систем вода–ДПФХ та вода–ДПФХ–нітрат 

срібла при температурах, що відповідають різним фазам ліпідних систем 

(Таблиця 2.3). 

Співвідношення відповідних ширин 1/2q  для обох ліпідних систем 

(див. останні колонки Таблиця 2.3) відображає відносне звуження 

дифракційних піків у гель та ріпл фазах, та їх уширення в рідкокристалічній 

фазі. Таким чином, при наявності нітрату срібла ліпідні шари ДПФХ в гель 

та ріпл фазах стають більш впорядкованими, тоді як рідкокристалічна фаза 
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є менш однорідною. На нашу думку, це також є свідченням фазового поділу 

в системі. 

 

Таблиця 2.3.  

Ширина на половині висоті дифракційних піків для систем вода–ДПФХ та вода–

ДПФХ–нітрат срібла в різних фазах за даними малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінення 

  1/2q , Å–1 1/2q ( ДПФХ–

AgNO3) / 1/2q

(ДПФХ) 
Фаза T, °C ДПФХ 

ДПФХ–

AgNO3 

Гель  28 0,006 0,005 0,9 

Ріпл  41 0,028 0,022 0,8 

Рідкокристалічна 66 0,016 0,022 1,4 

 

Водночас, із збільшенням температури зростає кількість негативно 

заряджених іонів 3NO , що може збільшувати товщину водного прошарку за 

рахунок кулонівського відштовхування від негативно заряджених ліпідних 

голів. Результатом цього є збільшення періоду повторення в системі вода–

ДПФХ–нітрат срібла при нагріванні. 

 

2.6. Вплив уроканової кислоти на структуру та термодинамічні 

властивості ліпідного бішару.  

 

Для дослідження впливу уроканової кислоти на структуру ліпідного 

бішару був проведений експеримент з малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінювання. На Рис.  2.17 представлені інтенсивності 

малокутового розсіяння рентгенівського випромінення системою вода–

ДПФХ–уроканова кислота в залежності від вектора q , при декількох 

температурах. 
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Рис.  2.17. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін–уроканова кислота за 

різних температур  

 

Порівнюючи Рис.  2.17 з Рис. 2.7, можна зробити висновок, що 

додавання уроканової кислоти в систему вода–ДПФХ суттєво не змінює 

розміри ліпідних везикул, оскільки розсіяння на малі кути практично 

однакове. Водночас, додавання уроканової кислоти призводить до 

уширення дифракційних піків та зменшення максимально спостереженої 

кількості порядків дифракції, що свідчить про часткове порушення 

впорядкування ліпідних бішарів всередині везикул. Для визначення періоду 

повторення в системі вода – ДПФХ – уроканова кислота скористаємось 

формулою (2.29), визначивши положення дифракційних максимумів на 

кривих МКРР. Після цього для досліджених температур отримано 

температурну залежність періоду D , яка представлена на Рис.  2.18. Для 

подальшого аналізу на Рис. 2.18 також зображено точки Рис.  2.8, отримані 

для системи вода–ДПФХ. 



94 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

D
, Å

T, C  
Рис.  2.18. Температурні залежності періодів повторення D в системі вода–

ДПФХ (чорні квадрати), вода–ДПФХ–уроканова кислота (сині зірки) за 

даними малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

 

Аналіз Рис.  2.18 показує, що уроканова кислота, так само як і нітрат 

срібла, практично не впливає на структуру ліпідного бішару в гель фазі та  

ріпл фазі. Проте, додавання в систему уроканової кислоти спричиняє 

стрімке збільшення періоду повторення ліпідного бішару в 

рідкокристалічній фазі із збільшенням температури в системі.  

Також, на відміну від нітрату срібла, уроканова кислота розширює 

температурні межі існування ріпл фази, в основному за рахунок 

впорядкованої гель фази: температура передплавління pT  зменшується (у 

порівнянні з системою вода–ДПФХ) до 34°С, при цьому температура 

головного фазового переходу залишається близькою до 42°С. 

Термограми ДСК для системи вода–ДПФХ–уроканова кислота також 

підтверджують зниження температури фазового переходу із гель фази в ріпл 

фазу (Рис.  2.19).  
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Рис.  2.19. Термограми ДСК для водних ліпідних систем: вода–ДПФХ 

(чорна крива), з вода–ДПФХ–уроканова кислота (синя крива). 

 

В Таблиці 2.4 наведено основні термодинамічні параметри системи 

вода – ДПФХ – уроканова кислота, що були отримані з термограм ДСК у 

порівнянні з аналогічними параметрами системи вода – ДПФХ. Аналіз 

Таблиці 2.4 показує, що окрім зменшення температури передплавління 

ліпіду, додавання уроканова кислоти суттєво не впливає на термодинамічні 

властивості водної ліпідної системи. 

В роботі [225] автори дослідили механізм зв’язування молекул 

уроканової кислоти з молекулами ДПФХ, використовуючи методи ДСК, 

інфрачервоної спектроскопії, спектрофотометрії. Було показано, що 

уроканова кислота взаємодіє виключно з полярною головою ліпіду, 

розміщуючись при цьому переважно поблизу гідрофобно–гідрофільного 

інтерфейсу бішару, тобто поблизу місця з’єднання ліпідних голів з 

хвостами. Така структурна організація вказаної ліпідної системи добре 

пояснює ефект зниження температури передплавління ліпіду, оскільки 
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зменшення щільності упаковки молекул ліпіду в площині мембрани 

призводить до зменшення енергії фазового переходу в ріпл фазу.  

 

Таблиця 2.4.  

Термодинамічні параметри систем вода – ДПФХ та вода – ДПФХ – уроканова 

кислота за даними ДСК. 

 
Tm Tp ΔHm ΔHp h(Tm) h(Tp) 

°C кДж/кг °C 

Вода – ДПФХ  42,0 36,1 23 3 1,1 5,2 

Вода – ДПФХ – 

уроканова кислота 
42,2 34,9 22 2 1,2 4,8 

 

Аналіз свідчить, що при подальшому збільшенні температури зростає 

також кількість молекул уроканової кислоти навколо кожної з ліпідних 

голів. Принаймні це пояснює стрімке зростання періоду повторення водної 

ліпідної системи в рідкокристалічній фазі. При цьому, на відміну від нітрату 

срібла, уроканова кислота не сприяє утворенню нової фази, оскільки на 

термограмі ДСК не спостерігається додаткових піків. Перевірка даної 

гіпотези потребує додаткових досліджень, наприклад за допомогою методу 

малокутового розсіяння нейтронів та техніки варіації нейтронного 

контрасту.  

 

2.7. Вплив гліцерину на систему вода–ліпід 

 

Для дослідження впливу гліцерину на водну ліпідну систему була 

виготовлена серія зразків з різними його концентраціями. На Рис. 2.20 

наведено криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

водною ліпідною системою при температурі 19°С з різним процентним 

вмістом гліцерину. 
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Рис.  2.20. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін–гліцерин при температурі 

19°С з різним процентним вмістом гліцерину 

 

Як видно з Рис.  2.20, збільшення концентрації гліцерину в системі 

призводить до суттєвих структурних змін. Починаючи з 20% дифракційні 

піки на кривих уширюються, що свідчить про порушення дальнього 

порядку. Зауважимо, що така поведінка зберігається до 60% гліцерину, коли 

дифракційний пік є найширшим. Разом з тим, вже при 80% ступінь 

впорядкування молекул в системі знову збільшується. Крім того, положення 

піку (а отже і період повторення ліпідних бішарів) також змінюється. При 

цьому такі зміни схоже на ті, які відбуваються в системі вода–ДПФХ при 

зміні температури. Тобто, з точки зору структури, додавання гліцерину діє 

аналогічно нагріванню ліпідної системи.  

При збільшенні температури системи до 36°С (ріпл фаза ДПФХ) 

зберігається тенденція структурних змін: знову при збільшенні концентрації 

гліцерину в системі до 60% спостерігаємо поступове порушення дальнього 
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порядку, але вже при 80% впорядкування молекул відновлюється (див. 

Рис. 2.21а).  
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Рис. 2.21. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін–гліцерин з різним 

процентним вмістом гліцерину: 0% (чорні квадрати), 1% (червоні круги), 

20% (сині трикутники), 60% (зелені зірки), 80% (фіолетові ромби). 

Температури: а) 36°С; б) 65°С  

 

Натомість, в рідкокристалічній фазі при температурі 65°С (див. 

Рис. 2.21б) концентрація гліцерину 60% перестає бути особливою. 

Спостерігається поступове збільшення ширин дифракційних піків при 

збільшенні вмісту гліцерину.  

Проведемо аналіз структурних змін ліпідного бішару, зумовлених 

зміною температури та кількістю гліцерину за даними малокутового 

розсіяння рентгенівського випромінення. На Рис. 2.22 представлені 

температурні залежності періодів повторення D в системі вода–ДПФХ–

гліцерин з різними концентраціями гліцерину. Як бачимо, додавання 

гліцерину в систему вода–ДПФХ практично не змінює температуру 

передплавлення та температуру головного фазового переходу.  
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Рис.  2.22. Температурні залежності періодів повторення D в системі вода–

ДПФХ–гліцерин з різними концентраціями гліцерину: 0% (чорні 

квадрати), 1% (червоні кола), 20% (сині трикутники), 60% (зелені зірки), 

80% (фіолетові ромби). 

 

В низькотемпературній гель фазі спостерігається збільшення періоду 

повторення із збільшенням концентрації гліцерину до 60%. Найбільш 

ймовірно, що це пов’язано з порушенням впорядкування в системі, яке 

спостерігалось при аналізі кривих малокутового розсіяння рентгенівского 

випромінення (Рис.  2.20). 

За концентрації гліцерину 80% значення 𝐷 зменшуються на 10–15Å, 

що співрозмірно з товщиною водного прошарку між ліпідними бішарами. 

Оскільки вода між ліпідними головами не може повністю зникнути, то 

зменшення періоду повторення відбуваються за рахунок зменшення 

товщини безпосередньо ліпідного бішару. Таке можливо лише тоді, коли 
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хвости верхнього шару ліпіду «проникають» в хвости нижнього ліпідного 

шару, як це зображено на Рис.  2.23.  

 

 
Рис.  2.23. Умовне зображення взаємопроникаючої гель фази ліпіду 

 

Утворення подібної ліпідної фази ДПФХ спостерігалося і раніше. 

Одні автори [211, 226] використовували для цього модифіковані ліпіди, що 

мали хвости різної довжини. Інші автори [213] спостерігали подібну 

структуру, додаючи в систему вода–ліпід різні домішки, наприклад етанол. 

В літературі така фаза має назву «interdigitated gel phase». Ми будемо 

використовувати назву взаємопроникаюча гель фаза. 

Вплив гліцерину на структуру ліпідного бішару досліджувався також 

іншими авторами. Наприклад, в роботі [227] за допомогою методів 

інфрачервоної Фур’є спектроскопії, малокутового розсіяння нейтронів та 

методів комп’ютерного моделювання було встановлено, що гліцерин 

взаємодіє з головами фосфоліпідів. При цьому молекули гліцерину можуть 

проникати між ліпідними головами, зменшуючи кут нахилу ліпідних голів 

по відношенню до площини мембрани (Рис. 2.24). Збільшення концентрації 

гліцерину в водній ліпідній системі  більше 60% (Рис. 2.22) призводить до 

значного збільшення відстані між окремими ліпідними молекулами в 

площині мембрани, і утворенням порожнин навколо них.  
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Рис.  2.24. Вплив гліцерину на впорядкування ліпідних молекул в 

мембрані. За даними роботи [227] 

 

В гель фазі, коли усі ліпідні хвости знаходяться в транс конформаціях 

і є максимально витягнуті, заповнення утворених порожнин між 

молекулами відбувається за рахунок взаємного проникнення ліпідних 

хвостів протилежних моношарів (Рис. 2.24). При цьому в рідкокристалічній 

фазі заповнення вказаних порожнин відбувається за рахунок розплавлення 

ліпідних хвостів, ступінь впорядкування яких є нижчим, у порівнянні з гель 

фазою.  

Повертаючись до аналізу температурних залежностей періодів 

повторення, зображених на Рис.  2.22, відмітимо, що при збільшенні 

концентрації гліцерину в системі до 80% повністю зникає ріпл фаза ліпіду. 

Це можна пояснити з точки зору щільності упаковки ліпідних молекул, яка, 

до речі, також підтверджується вузьким дифракційним піком на кривих 

малокутового розсіяння (див. Рис.  2.20 та Рис.  2.21а). Високий ступінь 

упорядкування ліпідних молекул всередині мембрани унеможливлює 

виникнення локальних дефектів, необхідних для утворення ріпл фази.  
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В рідкокристалічній фазі спостерігається тенденція до збільшення 

періоду повторення із збільшенням концентрації гліцерину, яка зберігається 

практично до повного заміщення води. При цьому, для кожної з 

концентрацій не відбувається збільшення періоду повторення із 

збільшенням температури, як це було у випадку нітрату срібла та уроканової 

кислоти.  

Інтерпретації збільшення періоду 𝐷 може бути зроблена в термінах 

«набухання» (від англійського swelling) [210] або «анбандінгу» (англ. 

unbinding) [209] ліпідних бішарів внаслідок зміни балансу між притяганням 

та відштовхуванням ліпідних молекул [212].  
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Рис.  2.25. Залежність температур передплавління (червоні круги) та 

головного фазового переходу (чорні квадрати) в системі вода–ДПФХ від 

концентрації гліцерину. На вставці показана залежність ентальпії 

головного фазового переходу від концентрації гліцерину [20,21] 
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Для термодинамічного охарактеризування структурних змін в 

системі, спричинених  гліцерином, в термодинамічних термінах, нами були 

додатково проведені експерименти з диференціальної скануючої 

калориметрії. На Рис.  2.25 представлені залежності температур 

передплавління (червоні круги) та головного фазового переходу (чорні 

квадрати) в системі вода–ДПФХ–гліцерин в залежності від концентрації 

гліцерину. На вставці наведено залежність ентальпії головного фазового 

переходу від концентрації гліцерину. Лінії на графіках проведені умовно 

для більш зручного сприйняття експериментальних даних.  

Аналіз даних ДСК показує, що температура головного фазового 

переходу ліпіду mT  залишається сталою у всьому інтервалі концентрацій 

гліцерину. Температура pT  фазового переходу із гель фази в ріпл фазу 

лінійно зростає із збільшенням концентрації гліцерину до 60% включно. 

При подальшому збільшенні кількості гліцерину ріпл фаза взагалі зникає.. 

Це дуже добре узгоджується з даними малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінення, де спостерігається зникнення ріпл фази.  

В той же час різке збільшення ентальпії mH  головного фазового 

переходу при концентраціях гліцерину більше 60% (Рис.  2.25, вставка) 

видається також закономірним, адже для плавлення ліпідів, що знаходяться 

в щільно упакованій взаємопроникаючій гель фазі потрібно більше енергії.  

 

2.8. Вплив оксиетиленгліколю на водну ліпідну систему 

 

Розглянемо вплив на структуру водної ліпідної системи вода–ДПФХ 

іншого кріопротектора – оксиетиленгліколю. На Рис.  2.26, Рис.  2.27, 

Рис.  2.28 представлені криві малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінення системою вода–ДПФХ–ОЕГ при температурах 19°С, 36°С та 

65°С відповідно.  
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Рис.  2.26. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–ДПФХ–ОЕГ при температурі 19°С з різним процентним 

вмістом ОЕГ: 0% (чорні квадрати), 1% (червоні круги), 10% (сині 

трикутники), 30% (зелені зірки), 60% (фіолетові ромби), 80% (помаранчеві 

хрести) 

 

На відміну від гліцерину, оксиетиленгліколь не сприяє порушенню 

дальнього порядку в ліпідній системі. Навпаки, починаючи з концентрації 

30%, відбувається звуження та зростання інтенсивності дифракційних піків 

на кривих МКРР в низькотемпературній гель фазі та в ріпл фазі (Рис.  2.26 

та Рис.  2.27 відповідно). На нашу думку, це пов’язано лише з підвищенням 

якості впорядкування ліпідних бішарів.  

Концентрація ОЕГ в 30% є також особливою для рідкокристалічної 

фази ДПФХ. Починаючи саме з цієї концентрації, криві малокутового 

розсіяння (Рис.  2.28) кардинально змінюються: суттєво зменшується 
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інтенсивність розсіяння у всьому діапазоні q , дифракційні піки стають 

надзвичайно вузькими. 
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Рис.  2.27. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–ДПФХ–ОЕГ при температурі 36°С з різним процентним 

вмістом ОЕГ: 0% (чорні квадрати), 1% (червоні круги), 10% (сині 

трикутники), 30% (зелені зірки), 60% (фіолетові ромби), 80% (помаранчеві 

хрести) 

 

Аналіз температурних залежностей періодів повторення D  ліпідних 

бішарів (Рис. 2.29) показує, що додавання оксиетиленгліколю суттєво 

збільшує як температуру фазового переходу pT   з гель фази в ріпл фазу, так 

і температуру mT  головного фазового переходу. При цьому, вже при 

концентрації оксиетиленгліколю в 30% ріпл фаза практично зникає.  
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Рис.  2.28. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення 

системою вода–ДПФХ–ОЕГ при температурі 65°С з різним процентним 

вмістом ОЕГ: 0% (чорні квадрати), 1% (червоні круги), 10% (сині 

трикутники), 30% (зелені зірки), 60% (фіолетові ромби), 80% (помаранчеві 

хрести) 

 

Як бачимо з Рис. 2.29, у всіх фазах спостерігається поступове 

зменшення періоду повторення із зростанням концентрації ОЕГ в системі. 

Різниця лише в тому, що в низькотемпературній гель фазі ці зміни не 

перевищують 6 Å (що в декілька разів менше товщини водного прошарку 

між ліпідними бішарами), а в рідкокристалічній фазі вони сягають більше 

20 Å (що перевищує товщину водного прошарку). Тому в рідкокристалічній 

фазі спостерігається утворення фази, структура якої схожа на структуру 

взаємопроникаючої гель фази (Рис.  2.23) в системі вода–ДПФХ–гліцерин 

при концентрації гліцерину більше 80%. 
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Рис.  2.29. Температурні залежності періодів повторення D в системі вода–

ДПФХ–оксиетиленгліколь з різними концентраціями ОЕГ: 0% (чорні 

квадрати), 1% (червоні круги), 10% (сині трикутники), 30% (зелені зірки), 

60% (фіолетові ромби), 80% (помаранчеві хрести) 

 

Експерименти з диференціальної скануючої калориметрії системи 

вода–ДПФХ–оксиетиленгліколь підтверджують зростання температур обох 

фазових переходів із збільшенням кількості оксиетиленгліколю в водній 

ліпідній системі (Рис.  2.30). При концентрації ОЕГ вище 30% також 

фазовий перехід з гель фази в рідкокристалічну фазу відбувається напряму, 

без утворення проміжної ріпл фази.  
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Рис.  2.30. Залежність температур передплавління (червоні круги) та 

головного фазового переходу (чорні квадрати) в системі вода–ДПФХ від 

концентрації оксиетиленгліколю. На вставці показана залежність ентальпії 

головного фазового переходу від концентрації оксиетиленгліколю [20-21] 

 

Підсумки розділу 

 

У даному розділі досліджено вплив мембранотропних домішок 

абсолютно різних хімічних класів на властивості ліпідної мембрани: її 

температуру плавлення, фазовий стан, товщину, електростатичний 

потенціал ліпідних голів та багато інших параметрів. Важливість подібних 

досліджень важко переоцінити, адже біологічна мембрана кожної клітини 

містить сотні різноманітних компонентів, які необхідні для повноцінного 

функціонування клітини. По суті ліпіди слугують матрицею для 

різноманітних рецепторів, іонних каналів, мембранних білків, які 

знаходяться всередині мембрани. Змінюючи фазовий стан мембрани можна 
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активувати або деактивувати ту чи іншу функцію кожної компоненти. 

Також, зменшуючи товщину ліпідного бішару за допомогою відповідних 

мембранотропних домішок, можна взагалі прибрати певну мембранну 

компоненту з конкретної ділянки мембрани. 

Зрозуміло, що зміна концентрації деяких мембранотропних домішок, 

наприклад гліцерину, діє аналогічно зміні температури або тиску. Оскільки 

життєдіяльність багатьох живих організмів відбувається в досить 

невеликому температурному діапазоні, то регулювання концентрації 

мембранотропних домішок залишається чи не єдиним способом змінювати 

фазовий стан ліпідної мембрани, залишаючи її при цьому в комфортних 

температурних умовах. 

Окрім забезпечення сприятливих умов функціонування мембранних 

білків, сам ліпідний бішар виконує дуже важливу функцію – забезпечує 

пасивний транспорт речовин крізь клітинну мембрану. Дослідження [14] 

показали, що ліпідні молекули, коливаючись всередині бішару, збираються 

в локальні нанорозмірні домени, навколо яких утворюються пори, що і 

забезпечує проходження речовин крізь мембрану. Причому вказані пори 

утворюються виключно в рідкокристалічній фазі ліпіду. Час життя таких 

доменів та пор складає декілька пікосекунд. Тому додаючи ту чи іншу 

мембранотропну домішку в ліпідну мембрану, можна регулювати не тільки 

функції мембранних білків, а й закривати або відкривати пори. Цей 

результат може бути корисним у фармакології, адже ліпідні везикули є 

одним з найперспективніших засобів адресної доставки лікарських 

препаратів в задану частину організму. В такий спосіб можна імобілізувати 

ліки всередині ліпідної везикули, молекули якої знаходяться в гель фазі, та 

доставити везикулу до потрібного місця. Потім, за рахунок додавання 

певних домішок, змінити фазу ліпіду на рідкокристалічну, тим самим 

стимулювати спонтанне виникнення нанорозмірних пор, через які ліки 

зможуть виходити із везикули. 
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РОЗДІЛ 3 

3. МЕХАНІЗМ ПАСИВНОГО ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИН КРІЗЬ 

ЛІПІДНУ МЕМБРАНУ 

Equation Chapter (Next) Section 1 

Можливість попадання різноманітних молекул в середину клітини і 

зовні є необхідною умовою для її життєдіяльності. Регулювання таких 

процесів здійснюється клітинною мембраною, і за рахунок теплових рухів 

ліпідних молекул. Приклади пасивного транспорту включають протонну 

транслокацію, проникнення невеликих полярних молекул, таких як 

молекули води, або молекул, які можуть розчинятися в ліпідах, таких як 

кисень і вуглекислий газ [228]. В експериментах показано, що чимало 

факторів, такі як хімічний склад розчиненої речовини, тип і розмір молекули 

або товщина мембрани, визначають процес проникнення в клітину [229-

231]. Разом з тим, механізм такого транспорту досі залишається невідомим. 

Для пояснення пасивного транспорту були запропоновані різні моделі (такі 

як дифузійна модель, модель перехідних пор або модель дефектів упаковки, 

та деякі інші), які враховують гідрофобність розчину, молекулярний розмір 

і форму, пружність мембран і щільність молекулярної упаковки. Не 

дивлячись на те, що всі перераховані моделі мають безліч невідповідностей 

одна з одною, усі вони засновуються на описанні термічно індукованих 

колективних коливань ліпідних молекул в мембрані, які в свою чергу 

залежать від складу мембрани. Хоча сучасне розуміння структури мембран 

є досить зрілим, модель колективної динаміки ліпідів все ще перебуває у 

зародковому стані. Тому, аби отримати більш глибоке розуміння явищ 

переносу речовин та енергії через ліпідну мембрану, необхідно проводити 

всебічне дослідження динаміки ліпідів. 

Протягом останнього десятиліття велика увага вчених приділялась 

багатьом некогерентним динамічним явищам, таким як ультрашвидкі 

обертальні та коливальні [232-234] і дифузійні процеси в площині мембрани 

[235-238]. Крім того, великі зусилля були присвячені моделюванню 
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методом молекулярної динаміки колективної (когерентної) динаміки 

ліпідних ланцюгів [239-241]. Проте, незважаючи на значний інтерес, 

експериментальні дослідження швидкої пікосекундної колективної 

динаміки в клітинних мембранах були спорадичними. В останні роки було 

проведено лише декілька експериментів з використанням непружного 

рентгенівського (НРР) [240, 242, 243] та непружного нейтронного розсіяння 

(ННР) [244, 245], де вивчались особливості поздовжніх фононних коливань 

за різних значень температури. Методи НРР та ННР є взаємодоповнюючими 

методами у вивченні колективної динаміки ліпідів. ННР зазвичай 

забезпечує більшу роздільну здатність по енергії і не викликає 

пошкодження зразка. При цьому його недоліком є кінематичні обмеження, 

що суттєво звужують доступний динамічний діапазон досліджень. 

Особливістю експериментів з ННР є те, що зразок повинен бути 

дейтерований, аби уникнути значного некогерентного розсіяння від атомів 

водню у зразку. На відміну від ННР, поперечний переріз в експериментах з 

НРР є завжди когерентним, тому дейтерування ліпідів не потрібно. При 

цьому рентгенівське розсіяння практично вільне від кінематичних 

обмежень, що дозволяє досліджувати ліпідну динаміку при малих кутах 

розсіяння. Зазначимо, що селективне дейтерування ліпідних ланцюгів 

небажане, оскільки заміщення водню дейтерієм помітно змінює фізичні 

властивості ліпідів. Наприклад, основна температура переходу ДПФХ при 

такому заміщенні зменшується на 5°С [246, 247]. 

Динамічні властивості повністю гідратованої мембрани ДПФХ є 

особливо цікавими, оскільки цей ліпід є основною складовою легеневого 

поверхнево–активної речовини, через яку проникає кисень . Легенева 

поверхнево–активна речовина є сумішшю фосфоліпідів і білків, що містять 

до 40% ДПФХ, Тому вивчення термічно індукованих надшвидких коливань 

ДПФХ є надзвичайно важливим, а можливо навіть вирішальним, для 

розуміння процесів проникнення кисню в організм людини, та природи 

трансмембранного молекулярного пасивного транспорту взагалі. 
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В цьому розділі мова буде йти про динамічні властивості модельної 

ліпідної мембрани дипальмітоїлфосфатидилхоліну, які вивчені за 

допомогою методу непружного розсіяння рентгенівського випромінення 

високої роздільної здатності. В результаті експериментів були побудовані 

дисперсійні криві для поздовжніх та поперечних акустичних коливань. 

Зауважимо, що існування поперечної фононної моди ніколи до цього часу 

не спостерігалось. Було доведено, що поперечні акустичні коливання в 

рідкокристалічній фазі існують лише всередині областей локального 

впорядкування ліпідних молекул. На основі отриманих даних була 

запропонована модель пасивного транспорту речовин через ліпідну 

мембрану. 

 

3.1. Метод непружного розсіяння рентгенівського випромінення 

 

Метод когерентного нерезонансного непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення широко використовується для дослідження 

динаміки різноманітних матеріалів. Метод оснований на реєстрації зміни 

енергії падаючого випромінення при його розсіянні на різні кути. При цьому 

кожному типу колективних збуджень в матеріалі буде відповідати певний 

діапазон переданої енергії. Результати, описані в цьому розділі, були 

отримані з використанням так званого методу непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення високої роздільної здатності, який 

передбачає використання падаючого випромінення з енергією (10 ÷ 25) кеВ 

та зміну його енергії при розсіянні на зразку в межах (1÷ 100) меВ [248]. Цей 

метод використовується для дослідження атомарної динаміки та отримання 

дисперсійних кривих фононних збуджень в матеріалах.  

Для вимірювання малих значень переданої енергії, необхідно 

створити відповідний ступінь монохроматизації падаючого на зразок пучка. 

Для рентгенівського випромінення цю задачу вдалося розв’язати лише на 

початку 1980х років [249], коли було запропоновано першу модель 
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рентгенівського спектрометра з високою роздільною здатністю по енергії. 

Випромінення від монохроматора описується законом Вульфа–Брегга 

2 sinhkl Bd   , де hkld  – міжплощинна відстань кристалу, B  – кут Брегга. 

Тоді, похибка визначення довжини хвилі /   буде визначатись виразом: 

 

 / 2 sin 2hkl
B hkl B

hkl

d d ctg
d

 


       (3.1) 

 

Вираз (3.1) набуває мінімального значення у випадку, коли кут Брегга 

близький до 90°: 

 

 / 2 /hkl hkld d      (3.2) 

 

Тобто, в такому випадку ступінь монохроматизації рентгенівського 

випромінення залежить лише від якості кристалу монохроматора, а саме від 

періодичності його кристалографічних площин /hkl hkld d . Використання 

випромінення високої енергії дає змогу залучати кристалографічні площини 

монохроматора з більшими індексами , ,h k l , зменшуючи тим самим 

величину /hkl hkld d  [250]. Проте, з підвищенням енергії випромінювання 

також збільшується поглинання фотонів в кристалі. Тому перші 

експерименти з непружного розсіяння рентгенівського випромінення 

вдалося реалізувати лише з появою синхротронних джерел з високими 

потоками фотонів. 

Основною величиною, яку оцінюють в експерименті по непружному 

розсіянню рентгенівського випромінення, є динамічний структурний 

фактор ( , )S Q  . Розглянемо фотон з початковим імпульсом 1k  та 

поляризацією 1e , який при розсіянні переходить в стан з імпульсом 2k  з 

поляризацією 2e . Тоді, двічі диференціальний переріз його розсіяння в 

деякий кут d  та енергетичний інтервал dE  можна записати у вигляді: 
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2 22 *2

2 1
1

( , )e
d k r e e S Q

d dE k



 

  
 

, (3.3) 

 

де вектор переданого імпульсу задається формулою 2 1Q k k  , де er  – 

класичний радіус електрона, а величина 
22 *

2 1er e e  є перетином розсіяння 

Томсона для одного електрону, яке не залежить від поляризації падаючого 

пучка, тому є константою. У випадку нерезонансного рентгенівського 

розсіяння, яке використовувалось в даній роботі, справедливе відношення 

2 1/ 1k k  . Тому двічі диференціальний переріз розсіяння 
2d

d dE
 

 
 

, який 

безпосередньо вимірюється в експерименті, пов’язаний з динамічним 

структурним фактором лише нормуючим коефіцієнтом [251]. Тоді величина 

переданої енергії E  буде виражатись формулою: 

 

 1 2( )E        (3.4) 

 

При цьому позитивне значення E  відповідає передачі енергії від 

фотона зразку (стоксівська компонента), а негативні – передачі енергії від 

зразка фотону (антистоксівська компонента). 

Вираз для динамічного структурного фактору можна записати за 

допомогою гамільтоніану взаємодії, підсумовуючи за всіма кінцевими 

станами та усереднюючи за всіма початковими станами [252, 253]: 

 

,

( , ) ( )a biQ r iQ r

стани електрони
a b

S Q p e e E E  



         





     ,  (3.5) 

 

де p  – ймовірність розподілу початкових станів. 
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Введемо величину ( , )Q  , яка називається оператором густини 

заряду в імпульсному просторі і виражається формулою: 

 

 ( )( )

, ,
( , ) ( ) ji iQ R tiQ r t

j
i електрони j атоми

Q e f Q e 
  

   , (3.6) 

 

де ( )ir t  – радіус-вектор і–го електрону, ( )jR t  – позиція ядра в j –му атомі, 

jf  – форм фактор атома. Тоді вираз для динамічного структурного фактору 

( , )S Q   можна записати за допомогою оператора густини заряду [252, 253]: 

 

 1( , ) ( ,0) ( , )
2

i tS Q e Q Q t dt  




 



  . (3.7) 

 

Розглянемо  більш детально вираз під оператором усереднення в формулі 

густини заряду (3.6): 

 

 (0) ( )

, ,
( ,0) ( , ) j kiQ R iQ R t

j k j k jk
j k j k

Q Q t f f e e f f  
         (3.8) 

 

Представимо форм фактор у вигляді j jf f   , де 1
i

i
f f

N
   – 

усереднений форм фактор. При цьому також має виконуватись наступна 

рівність: 0i
i

  . Запишемо (3.8) у вигляді: 

 

2

, , ,

22 2 2 2

, ,

( ,0) ( , ) ( )

( )

jk j k jk j k jk
j k j k j k

jk j jj jk jj
j k j j k j

Q Q t f f

f f f f

    

   

         

     

  

   

 . (3.9) 
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Вираз (3.9) є загальним виразом для динамічного структурного 

фактору. При цьому, перший доданок – це когерентна компонента, яка 

описує інтерференцію сигналу від усіх атомів речовини. Другий доданок 

описує некогерентне розсіяння, тобто враховує коливання одного 

конкретного атома. Зазначимо, що у випадку нейтронного розсіяння 

некогерентна складова може виникати при наявності декількох ізотопів 

одного і того ж атома. У випадку рентгенівського розсіяння, яке чутливе 

лише до величини заряду і не чутливе до ізотопного складу речовини, 

справедлива рівність 
22 0f f  , тому непружне рентгенівське розсіяння 

завжди описує лише когерентні процеси. 

 

3.2. Особливості проведення експерименту з непружного 

розсіяння рентгенівського випромінення 

 

Для проведення експериментів з непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення на ліпідних бішарах слід було вирішити дві 

основні задачі – приготувати орієнтовані ліпідні мембрани та виготовити 

спеціальну камеру для зразка, в якій би підтримувалась вологість вище 95%, 

оскільки фазові переходи між латеральними фазами ліпіду відбуваються за 

умови надлишку води. 

Для приготування орієнтованих ліпідних бішарів була використана 

технологія, запропонована в роботі [254]. Використовували ДПФХ 

відкомпанії Avanti Polar Lipids (Alabaster, Сполучені Штати Америки) без 

додаткового очищення. Розчинення ліпіду відбувалось в суміші гексан:        

2–пропанол в об’ємній пропорції 3:2 відповідно. Після розмішування 

отримали вихідний розчин ДПФХ з концентрацією ліпіду 20 мг/мл.  

Для нанесення зразків була використана монокристалічна синтетична 

алмазна пластина з розмірами 4,5мм × 4,5мм та товщиною 0,5мм з 

орієнтацією кристалічної решітки (100). Алмаз був виготовлений у Element 

Six Ltd. (Ascot, Великобританія). Очищення поверхні алмазу проводили 
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шляхом послідовних промивок у хлороформі, метанолі та деіонізованій 

воді. Після цього алмаз вміщували в камеру з надлишком озону та високим 

рівнем ультрафіолетового випромінення на 20 хвилин. Ця процедура була 

необхідна не тільки для очищення поверхні, але і для створення 

гідрофільного шару на поверхні алмазу, щоб молекули ліпіду прилипали до 

алмазної пластини гідрофільними головами, а не гідрофобними хвостами.  

Після очищення алмаз поміщали в спінкоатер – прилад, що рівномірно 

обертається в горизонтальній площині з заданою швидкістю для 

рівномірного розподілення рідини по поверхні алмазної пластини. 

Вихідного розчину ДПФХ об’ємом 20 мікролітрів капали на поверхню 

алмазу і обертали його протягом 60 с зі швидкістю 300 об/хвилину, потім 

збільшували швидкість 600 об/хвилину ще на 60 с. Швидкість обертання 

вибирали таким чином, щоб ліпідний розчин не злітав з поверхні алмазу до 

повного висихання органічного розчинника. 

Після нанесення зразок залишали у вакуумній камері при кімнатній 

температурі протягом 18 год для видалення залишків розчинника. В 

результаті було сформовано добре орієнтовану (вздовж поверхні алмазу) 

багатошарову ліпідну структуру, товщиною до тисячі бішарів. Слід 

зазначити, що ліпідний зразок, виготовлений вказаним методом, може 

містити неоднорідності, які в свою чергу можуть впливати на якість 

експериментальних даних. Це можна легко спостерігати, аналізуючи 

дисперсійні криві. Наприклад, великі кластери, агрегати або інші форми 

дефектів у мікронному або більшому розмірі (саме такі розміри очікуються 

внаслідок використання цього методу приготування зразка) можна 

спостерігати на дисперсійних кривих у діапазоні переданого імпульсу 

2Q
d


 , де d  – характерний розмір неоднорідності. Оцінка показує, що 

ефект можна спостерігати при значенні Q  порядку 10–3–10–4 нм–1, що 

набагато нижче робочого діапазону бідь–якого існуючого спектрометра 

непружного розсіяння рентгенівського випромінення. Звідси випливає, що 
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можливі дефекти не впливають на якість даних в нашому експерименті та 

на результати, представлені в даній роботі. 

Для проведення експериментів у надлишку води була розроблена 

камера для зразка. Виготовленням займалась фірма GeoAnalytics (США). 

При проведенні експерименту задана температура зразка підтримувалась за 

допомогою термостату, а вологість – за допомогою ультразвукового 

парогенератора. Для безперешкодного проходження падаючого та 

розсіяного рентгенівського випромінення, в стінках камери були зроблені 

тонкі вікна з алюмінієвої фольги.  

Експерименти з непружного розсіяння рентгенівського випромінення 

були проведені на каналі ID28 Європейського центру синхротронного 

випромінювання в м. Гренобль, Франція. Енергія падаючого випромінення 

становила 21,747 кеВ (0,57Å). Функція роздільної здатності інструмента 

описувалась розподілом псевдо–Войта ( )PV Q : 

 

 ( ) ( ) (1 ) ( )PV Q G Q L Q    , (3.10) 

 

де ( )G Q  – функція розподілу Гауса, ( )L Q  – функція розподілу Лоренца, Q  

– вектор розсіяння (переданого імпульсу),   – ваговий коефіцієнт. Роздільна 

здатність спектрометра по енергії становила 1,7меВ, розмір падаючого 

пучка на зразку був 250 мкм × 80 мкм (ширина та висота, відповідно). Більш 

детальне описання інструменту представлено в роботі [255]. 

Алмазну пластину зі мультишаровим зразком всередині камери 

вологості розміщали так, щоб падаючий та розсіяний пучки фотонів 

знаходились в латеральній площині ліпідних шарів. Геометрія 

експерименту показана на Рис. 3.1. В експерименті рентгенівський пучок 

під дуже малим кутом (≈ 3 мрад) потрапляє на алмазну пластину, покриту 

ліпідом,. 
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Рис. 3.1. Схема експерименту з непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення на ліпідних бішарах [14] 

 

Перевагою використання монокристалічної алмазної пластини є 

відсутність сигналу непружного розсіяння рентгенівського випромінення на 

алмазі в тому діапазоні кутів та енергій, в яких очікується сигнал від ліпіду. 

Це пов’язано з тим, що швидкість розповсюдження звуку в алмазі досить 

висока, тому акустичні фонони в алмазі мають значно вищі енергії, ніж в 

ліпіді. Окрім того, алмаз майже не поглинає рентгенівське випромінення 

вказаної енергії. Слід зазначити, що зазвичай для нанесення зразка в 

подібних експериментах використовують кремнієві пластини. Їх значно 

легше зробити гідрофобними чи гідрофільними, тому вони більш 

розповсюджені та значно дешевше коштують. Разом з тим саме через 

наявність в кремнієвих пластинах фононів з енергіями, близькими до 

енергій фононів в ліпідах, ми змушені були вибрати алмази для нанесення 

зразків. 

Для даної схеми експерименту вектор розсіяння Q залишається 

паралельним площині ліпідних бішарів ДПФХ. Тобто, досліджується 

колективна латеральна динаміка ліпідних молекул, а саме коливання 

ліпідних хвостів. Для підтвердження цього ми провели окремий 

експеримент з вимірювання структурного фактору ( )S Q  – залежності 

інтенсивності пружного (Брегівського) розсіяння від кута між падаючим на 

розсіяним променями (Рис.  3.2).  
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Рис.  3.2. Динамічний структурний фактор орієнтованих бішарів ДПФХ  

 

Оскільки положення дифракційного максимуму на 

експериментальній кривій пов’язане з періодом повторення D  в системі, 

використаємо формулу (2.29) для розрахунку значення   D . Отримане 

значення відповідає відстані між сусідніми ліпідними хвостами ДПФХ в 

площині бішару. Це можна вважати незалежним доказом того, що основний 

внесок у криву розсіяння дає розсіяння саме на хвостах, а не головах 

ліпідних молекул. Зауважимо, що цей факт підтверджується також 

літературними даними [240, 242-245]. 

Експеримент для кожної з температур проводились у декілька етапів. 

На кожному етапі детектор – аналізатор зсувався на певний кут від прямого 

пучка і проводилося сканування по переданій енергії в діапазоні від –20меВ 

до +20меВ. Після того детектор зсувався на інший кут, процедура 

сканування по енергії повторювалась. Таким чином були проведені 

вимірювання при 28 різних положеннях детектора в діапазоні кутів, що 

відповідає вектору розсіяння Q  від 2,47 нм–1 до 27,29 нм–1. Кожне 



121 

сканування по переданій енергії включало в себе 97 експериментальних 

точок з часом експозиції  90 с на кожній точці. Загальний час накопичення 

даних для кожної температури становив приблизно 34 години.  
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Рис.  3.3. Структурні фактори орієнтованих бішарів ДПФХ, отримані на 

початку експерименту з непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення та після 34 годин вимірювань  

 

Оскільки рентгенівське випромінення, на відміну від нейтронів, може 

пошкоджувати зразок протягом такого часу, зразок декілька разів зсувався 

в напрямку, перпендикулярному до падаючого пучка. Крім того проводився 

регулярний візуальний контроль зразка (з використанням мікроскопу), а 

також порівнювались експериментальні спектри, зняті на початку та в кінці 

вимірювань (Рис.  3.3). Будь–якого погіршення якості спектрів непружного 

розсіяння рентгенівського випромінення не було помічено. 
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Зразки вимірювались при двох температурах: 20 °C (що відповідає 

гель фазі ліпіду ДПФХ) та 45 °C (рідкокристалічна фаза) при відносній 

вологості 97–98%, щоб уникнути попадання ліпіду в метастабільну ріпл 

фазу. 

 

3.3. Аналіз експериментальних даних по непружному розсіянню 

рентгенівського випромінення 

 

Як вже згадувалось раніше, в результаті експерименту було отримано 

набір сканувань по енергії, що відповідають певному куту розсіяння та 

певній температурі. На Рис.  3.4 представлена характерна крива одного з 

таких сканування – залежність інтенсивності розсіяння від величини 

переданої енергії фотона. 
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Рис.  3.4. Характерна крива сканування по переданій енергії на 

орієнтованих бішарах ДПФХ 
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Зазвичай, в спектрі непружного розсіяння від невпорядкованого 

матеріалу домінує інтенсивний центральний пружній пік та слабкі непружні 

збудження, які з'являються як «плечі» піка на ненульовій переданій енергії. 

Позитивні і негативні енергії відповідають створенню і анігіляції 

розповсюджуваних мод, наприклад, фононів 

Для визначення інтенсивності, положення та ширини фононних 

збуджень експериментальні дані були підігнані за стандартною процедурою 

[255, 256]. Для підгонки експериментальних даних використовувалась 

модель, що включає одну або дві (в залежності від зразка) непружні моди 

(або гілки) та центральний пружній пік. Кожну непружну моду коливань ми 

описували згорткою функції затухаючого гармонічного осцилятора та 

функції роздільної здатності. Кожне збудження затухаючого гармонічного 

осцилятора описувалось трьома параметрами – ( )E Q , ( )Q  та ( )I Q , які 

характеризують енергію, ширину піка та інтенсивність збудження 

відповідно. Всі ці змінні залежать від величини переданого імпульсу, тобто 

фактично від кута відносно прямого пучка, на якому спостерігалось 

розсіяння. Для коректної підгонки використовувались і інші змінні: рівень 

фону (константа) та інтенсивність ( , 0)RFI Q E   центрального пружного 

піку, яка була експериментально виміряна.  

Зазначимо також, що дана експериментальна методика не дозволяє 

розділити за енергіями пружне розсіяння та розсіяння, що зумовлене 

слабкими взаємодіями молекул, наприклад, дифузією, різноманітними 

релаксаційними процесами та іншими. Тому тут і надалі ми будемо вважати, 

що експериментально виміряна функція роздільної здатності спектрометра 

( , 0)RFI Q w   вже містить в собі всі згадані фактори і є пружнім розсіянням.  

На Рис.  3.5 представлено набір спектрів непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення на ліпідних мембранах ДПФХ за різних 

значеннях вектора переданого імпульсу Q , що були отримані при 

температурах 45°С та 20°С. Чорні точки на кожному з графіків – 

експериментальні дані. Синіми точками зображено функцію роздільної 
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здатності спектрометра. Рожева та зелена лінії – непружні моди розсіяння, 

червона – модельна крива, що описує експериментальні дані 

 

  
Рис.  3.5. Набір сканувань по переданій енергії орієнтованих ліпідних 

бішарів ДПФХ при температурах 20°С (А) та 45°С (Б) 

 

. Для ідентифікації непружних мод, а також з метою уникнення 

плутанини при описанні процесу обробки даних, будемо надалі називати їх 

поздовжньою акустичною (мода, що має більш високу енергію) та 

поперечною акустичною (мода з меншою енергією). Нижче в тексті 

обґрунтуємо саме такий вибір назв. 

Аналіз Рис.  3.5 показує, що більшість спектрів описується з 

використанням двох мод непружних збуджень. Наприклад, при температурі 
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20°C весь набір даних потребує наявності не тільки поздовжніх, але і 

поперечних збуджень, що виникають на енергіях до 2,5меВ. На відміну від 

цього, при температурі 45°С поперечне збудження сильно затухає за малих 

значень вектора переданого імпульсу Q , і для коректної підгонки 

експериментальних точок достатньо використовувати лише функцію 

роздільної здатності спектрометра та поздовжні збудження. 

Зазначимо, що ідея дослідження ліпідних бішарів за допомогою 

непружного розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінення не є 

новою. В літературі є чимало прикладів [257] успішних робіт. Проте, у всіх 

цих роботах автори використовували лише поздовжню моду коливань для 

описання експериментальних даних. Це і було пов’язано з тим, що раніше 

не проводились експерименти на інструментах, що мають високу роздільну 

здатність по енергії. Тому наявність на більшості з отриманих кривих 

поперечної моди коливань потребує додаткового підтвердження та 

обґрунтування. Для цього слід провести більш детальний статистичний 

аналіз експериментальних даних. 

 На Рис.  3.6. представлені два способи підгонки спектрів непружного 

розсіяння при 13.89Q нм  та температурі 20°С (гель фаза ліпіду): А) з 

використанням лише поздовжньої моди коливань; Б) з використанням 

поздовжньої та поперечної мод коливань. Чорні точки на кожному з графіків 

– експериментальні дані. Рожева та зелена лінії – поздовжня та поперечна 

моди відповідно, червона – модельна крива, що описує експериментальні 

дані. Синіми точками зображено функцію I  – різницю між значеннями 

інтенсивностей експериментальних точок та модельної кривої. Також на 

кожному з графіків наведені нормовані значення 2  – критерію якості 

підгонки експериментальних даних модельною функцією.  
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Рис.  3.6. Порівняння якості підгонки експериментальних даних при 

Q=3,89 нм–1 та температурі 20°С з використанням однієї (зліва) або двох 

(справа) коливальних мод 

 

При використанні моделі, що включає лише поздовжні фонони, на 

графіку функції I  спостерігаються два симетрично розташовані піки з 

положенням максимумів +3,2 меВ та –3,2 меВ. Також не найкращим чином 

описується пружній пік. При цьому значення 2  становить 2,07. При 

додаванні в  модель поперечних фононів з енергією 3,2 меВ графік функції 

I  значно покращується – піки зникають, значення функції стають 

близькими до нуля у всьому діапазоні переданих енергій. Величина 2  

також вдвічі зменшується до 1,04, що свідчить про покращення якості 

підгонки. 
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Рис.  3.7. Порівняння якості підгонки експериментальних даних при 

Q=3,89 нм–1 та температурі 45°С з використанням однієї (зліва) або двох 

(справа) коливальних мод 

 

Натомість, при температурі 45 °С (рідкокристалічна фаза ліпіду) при 

тому ж значенні вектора переданого імпульсу Q  ситуація дещо інша (Рис.  

3.7). Так, при використанні моделі з одними лише поздовжніми 

коливаннями на функції I  також спостерігаються симетричні піки з 

максимумами близько –2,5меВ та +2,5меВ. Але при додаванні моди 

поперечних коливань в модель покращення якості підгонки даних не 

спостерігається, адже функція I  все ще має досить значні відхиленні від 

нульового значення в області пружного піка. Крім того, додавання другої 

фононної моди майже не змінює значення 2  (з 1,5 до 1,48), що свідчить 

про однакову якість підгонки в обох випадках. Тому ми вважаємо, що немає 

підстав вводити додаткову моду коливань для аналізу цього спектру. 
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Рис.  3.8. Залежності струмів  від переданої енергії для наборів даних, 

знятих при температурі 20°С і значеннях вектора розсіяння Q 3,89 нм–1 (А) 

та 9,74 нм–1 (Б) 

 

Після того, як було встановлено кількість існуючих фононних мод в 

кожному наборі даних, слід було перевірити, чи справді ці моди є 

акустичними, а не, наприклад, оптичними. Для цього представимо 

експериментальні дані та модельну функцію підгонки у вигляді залежності 

струму 2( ) ( ) *( )фонE I E I E         (де ( )I E  – інтенсивність розсіяння, 

фонI  – рівень фону, отриманий при підгонці експериментальних даних) від 

переданої енергії E . Це дає можливість більш точно визначити внесок 

непружних мод в криву розсіяння. На Рис.  3.8 представлені залежності 

струмів ( )E   від переданої енергії для наборів даних, знятих при 

температурі 20°С і значеннях вектора розсіяння Q  3,89 нм–1 та 9,74 нм–1. 

Чорні точки на кожному з графіків – експериментальні дані. Синіми 

точками зображено функцію роздільної здатності спектрометра. Рожева та 
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зелена лінії – поздовжня та поперечна моди відповідно, червона – модельна 

крива 

Аналіз графіків на Рис.  3.8 показує, що при збільшенні Q  з 3,89 нм–1 

до 9,74 нм–1 положення непружних піків також значно змінюються. Тобто 

фононні моди диспергують в залежності від кута, на якому спостерігається 

розсіяння. Це прямо вказує на те, що обидві фононні моди є акустичними, 

оскільки для оптичних мод характерне постійне значення енергії не залежно 

від кута, на якому спостерігається розсіяння [258].  
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Рис.  3.9. Дисперсійні криві поперечних та поздовжніх коливань ліпідних 

молекул при температурах 20 °С та 45 °С 

 

Використовуючи значення енергій кожної з мод непружних коливань 

за різних значень вектора переданого імпульсу, були побудовані 

дисперсійні криві. На Рис.  3.9 представлені дисперсійні криві для 
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поздовжньої та поперечної фононних мод в ліпідному бішарі ДПФХ при 

температурах 20 °С (чорна та синя лінії для поздовжніх та поперечних мод 

відповідно) та 45 °С (червона та жовта лінії). Експериментальні точки 

з’єднані лініями для більш зручного сприйняття результатів.  

Як видно з Рис.  3.9, дисперсійні криві асимптотично прямують до 

нуля при нульовому значенні вектора переданого імпульсу, що характерно 

саме для акустичних коливальних мод. Крім того при температурі 20°С, на 

кривих спостерігається мінімум при 115 16minQ нм  . Положення мінімуму 

співпадає з максимумом піку структурного фактору (див. Рис.  3.2) і 

відповідає відстані між двома сусідніми хвостами ліпідів. Тому мінімум на 

дисперсійній кривій – це границя першої квазі зони Бріллюена для ліпідного 

бішару ДПФХ. Цікаво, що при збільшенні температури до 45 °С мінімуми 

на обох фононних гілках зміщуються в бік менших значень minQ , що 

відповідає збільшенню відстані між ліпідними хвостами. Така поведінка є 

очікуваною, адже при температурі 20 °С ліпіди знаходяться в гель фазі, що 

характеризується транс конформаціями хвостів та щільною упаковкою 

молекул. При нагрівання до 45 °С щільність упаковки втрачається, хвости 

переходять в гош конформації, молекули ліпіду стають більш віддалені одна 

від одної в латеральній площині. 

 

3.4. Поздовжні фонони в ліпідних мембранах 

 

Проведемо більш детальний аналіз дисперсійних кривих поздовжніх 

коливань в ліпіді. Акустичні фонони пов’язані з розповсюдженням звуку в 

матеріалі. При цьому поведінка дисперсійних кривих поздовжніх фононів 

повинна бути лінійною при малих значеннях вектора переданого імпульсу 

Q . При цьому, нахил цієї прямолінійної ділянки визначатиме швидкість 

розповсюдження високочастотного звуку в ліпідній мембрані. Тому, для 

визначення швидкості розповсюдження звуку в ліпідному бішарі, ми 
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підігнали прямолінійні ділянки обох дисперсійних кривих лінією, що 

проходить через початок координат. 
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Рис.  3.10. Дисперсійні криві поперечних коливань ліпідних молекул при 

температурах 20 °С (чорні точки) та 45 °С (червоні точки). Штрих 

пунктирними лініями показані кути нахилу кривих в малих значеннях Q. 

Експериментальні точки з’єднані лініями для кращого сприйняття 

 

Розрахунок показав, що в гель фазі ліпіду швидкість звуку зв  склала 

2532 ± 190 м/с, тоді як в рідкокристалічній фазі вона зменшилась до 

2241 ± 437 м/с (Таблиця 3.1). Цей результат узгоджується з даними 

моделювання динаміки в ліпідній мембрані ДПФХ [241] і раніше 

повідомленими [242] значеннями для аналогічного ліпіду – 1,2–ділауроїл–

sn–глицеро–3–фосфохолина, які були знайдені в експерименті по 

непружному розсіянню рентгенівського випромінення.  
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Також, використовуючи значення minQ  мінімумів дисперсійних 

кривих, можна провести попередню оцінку значень площ LA , що 

припадають на одну молекулу ліпіду в кожній фазі. Для цього 

скористаємось спрощеною формулою, що була запропонована авторами в 

роботі [259]: 

 

 2

min

91.32( )
4LA
Q
   (3.11) 

 

Розраховані значення зазначених площ представлені в Таблиці 3.1. Ці 

значення узгоджуються з тими, що були отримані за допомогою 

комп’ютерного моделювання методом молекулярної динаміки [260] і більш 

точними вимірами [261]. 

 

Таблиця 3.1. 

Характеристики гель фази та рідкокристалічної фази, шо отримані з 

експерименту по непружному розсіянню рентгенівського випромінення 

 Швидкість 

звуку, м/с 

Розмір зони 

Бріллюена, нм–

1 

Площа на одну 

молекулу ліпіду, 

Å2 

Гель фаза 2532 ± 190 15,4 55,6 ± 1 

Рідкокристалічна фаза 2241 ± 437 14,2 65,4 ± 1 

 

Були проведені одночасні P–V–T та малокутові нейтронні 

експерименти [262], в яких було визначено зміну структурних та 

термодинамічних характеристик водної ліпідної системи під час фазового 

переходу з гель фази в рідкокристалічну фазу. Дослідження проводились на 

малокутовому спектрометрі ЮМО на реакторі ІБР–2 Об’єднаного інституту 

ядерних досліджень. Використання двохдетекторної системи спектрометра 

[3, 7] дозволило отримати інформацію не тільки про період повторення 
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ліпідного бішару (область середніх значень вектора Q ), а і про структуру 

ліпідних везикул (область Гінь’є, область малих значень вектора 

розсіяння Q ). Зразок для цього експерименту виготовлявся додаванням 

порошку ліпіду дипальмітоїлфосфатидилхоліну у важку воду. Потім 

отриманий розчин декілька разів заморожувався і нагрівався вище 

температури фазового переходу ліпіду для гомогенізації. Важка вода 

слугувала для підвищення контрасту між зразком та розчинником. В 

результаті одночасних експериментів було розраховано зміну площі LA , 

що припадає на одну молекулу ліпіду в площині бішару внаслідок головного 

фазового переходу. Різниця між значеннями площі на одну молекулу ліпіду 

в рідкокристалічній фазі та в гель фазі ліпіду склала 6 Å2 [25], що корелює 

зі значенням, отриманими з експерименту по непружному розсіянню 

рентгенівського випромінення (Таблиця 3.1) 

 

3.5. Поперечні фонони в ліпідних мембранах 

 

Проведений експеримент показав, що звук добре розповсюджується в 

ліпідних мембранах у вигляді поздовжніх фононів. Проте, існування 

поперечних фононів в неупорядкованих системах, таких як ліпідні 

мембрани, не є очевидним. Оскільки кожен фононний режим відповідає за 

поширення звуку а також за передачу тепла, то для розуміння 

функціонування мембрани важливо знати, скільки таких режимів існує в 

ній. На відміну від поздовжніх фононів, що регулярно спостерігаються в 

ліпідах, існування високочастотних поперечних мод до цього часу 

експериментально не було доведено. Хоча в останніх роботах шляхом 

моделювання теплових коливань в ліпідній мембрані ДПФХ методом 

молекулярної динаміки було виявлено існування значної кількості 

фононних збуджень: поздовжні, поперечні акустичні режими, три оптичні 

гілки з енергією, що перевищує 10 меВ [263]. 
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Проведений експеримент показав, що існують дисперсійні криві для 

поперечних фононних мод при температурах 20 °С та 45°С (див. Рис.  3.11). 

Як бачимо, поперечні фонони ведуть себе подібно до поздовжніх мод, 

виявляючи незначне зниження енергії при фазовому переходу ДПФХ з гель 

фази в рідкокристалічну. При цьому, як і в поздовжніх модах, 

спостерігається зміщення значення minQ  в бік менших Q , яке пов’язане зі 

збільшенням середньої відстані між ліпідними хвостами. 
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Рис.  3.11. Дисперсійні криві поперечних коливань ліпідних молекул при 

температурах 20 °С (сині точки) та 45 °С (зелені точки) 

 

Оцінка швидкості розповсюдження низькочастотного звуку дає 

значення  582 ± 12 м/с при температурі 20 °С, при цьому з підвищенням 

температури до 45°С вона в межах експериментальних помилок практично 

не змінюється. Крім того, з Рис.  3.11 можна бачити, що в рідкокристалічній 
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фазі при значеннях вектора переданого імпульсу gapQ  < 5 нм–1 фононна мода 

переривається і перестає існувати. Це явище можна пояснити в рамках 

нещодавно розробленої фононної теорії рідин [264-266], яка передбачає, що 

переривання фононні гілок з'являються в неупорядкованих матеріалах з 

підвищенням температури. Вперше існування таких фононних розривів 

було експериментально показано в рідкому Ar48. Їх виникнення пов'язано з 

дифузними та релаксаційними процесами [267]. У випадку ліпідної 

мембрани це має особливе значення, оскільки виникнення низькочастотних 

фононних розривів означає, що низькочастотні хвильові пакети 

(довгохвильова межа) не можуть поширюватися в водній ліпідній системі 

на великі відстані з огляду на її структурну неоднорідність. Іншими 

словами, при підвищенні температура виникає своєрідна довгохвильова 

межа розповсюдження звуку в площині ліпідного бішару. У свою чергу, 

втрата кореляції парою молекул, що знаходяться на великих відстанях, 

активізує дифузійні процеси в мембрані.  

 

 
Рис.  3.12 Схематичне зображення напрямку розповсюдження поперечних 

та поздовжніх коливань.  
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На Рис.  3.12 представлено розповсюдження поздовжніх та 

поперечних коливань в ліпідному бішарі. Зазначимо, що розповсюдження і 

поздовжньої і поперечної мод високочастотних коливань відбувається в 

площині ліпідного бішару, і їх потрібно відрізняти від коливань, 

направлених перпендикулярно до мембрани [228, 243]. Подібні коливання 

можна також спостерігати у воді та інших рідинах [267]. 

Отримані результати вказують на два різні механізми поширення 

звуку та теплообміну в площині ліпідного бішару. Перший механізм 

характеризується шкалами великої та середньої довжини і регулюється 

головним чином фононними збудженнями. Інший механізм обумовлюється 

дифузійною динамікою ліпідних молекул, та характеризується сильно 

затухаючими на великих відстанях фононами. Іншими словами, поширення 

поперечних коливань зумовлене, головним чином, зсувними деформаціями 

в ліпідному бішарі.  

 

 
Рис.  3.13. Спонтанне утворення короткоживучих кластерів в 

рідкокристалічній фазі ліпіду [14] 

 

При цьому, величина вектора переданого імпульсу gapQ , на якій 

виникає фононний розрив, пов'язана з характерною довжиною масштабу 

локального «порядку» або кластеризації. За межами цього масштабу 
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порушується поширення поперечних фононів. Іншими словами, мова іде 

про спонтанне формування кластерів, всередині яких ліпідні молекули 

більш щільно упаковані. При цьому, розмір кластера оцінюється за 

формулою (3.11) і становить 11–16 ангстрем, що відповідає розміру 

декількох ліпідних молекул в латеральному напрямку. Важливо зазначити, 

що незважаючи на те, що упаковка молекул всередині кластерів схожа на 

упаковку молекул в гель фазі, не існує аргументів для ствердження факту 

співіснування ліпідних фаз (гель та рідкокристалічної), оскільки метод 

непружного розсіяння рентгенівського випромінення дозволяє вимірювати 

динаміку молекул лише на коротких пікосекундних масштабах часу. Тобто 

існують короткоживучі (порядку пікосекунд) локальні кластери, що 

виникають спонтанно, після цього розпадаються і виникають на іншій 

ділянці мембрани (див. Рис.  3.13). Також, при локальному впорядкуванні 

молекул навколо них утворюються дефекти – пустоти, які і слугують 

бар’єром для подальшого розповсюдження поперечних коливань.  

Подібна пікосекундна кластеризація раніше спостерігалася в рідкому 

Sn і Ga [268, 269]. Зокрема, розмір кластера оцінювався 4–5 ангстрем і 8–10 

ангстрем для Ga і Sn відповідно. 

Зауважимо, що в гель фазі ДПФХ, де ліпідні хвости упаковані 

максимально щільно, не спостерігається формування таких кластерів з 

дефектами навколо них, тому поперечні акустичні коливання 

розповсюджується на великі (у порівнянні з рідкокристалічною фазою) 

відстані. 

Для більш глибокого розуміння природи акустичних мод коливань, 

що поширюються всередині ліпідного бішару, розрахуємо коефіцієнт 

згасання ( )R Q  для кожної фононної моди, використавши формулу: 

 

 ( )( )
( )

E QR Q
Q




, (3.12) 
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де ( )E Q  – енергія непружного збудження, ( )Q  – ширина піку, яким це 

збудження описується. Функція ( )R Q  є мірою згасання коливань. При 

( ) 1R Q   коливання можна вважати надмірно ослабленими, тому вони 

досить швидко згасають, тоді як при ( ) 1R Q   коливання навпаки є недосить 

ослаблені і розповсюджуються на більші відстані. 
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Рис.  3.14. Залежність коефіцієнту затухання акустичних коливань ( )R Q  в 

ліпідних бішарах ДПФХ при температурі 20°С 

В недосить ослабленому режимі флуктуації густини настільки швидко 

згасають, що не встигають «відчути» коливань, тому механізм 

розповсюдження цих коливань має дифузійний характер. Якщо для 

згасаючої акустичної хвилі записати рівняння: 

 

 ( ) ( )( ) Q t i Q tF t Ae e   ,  (3.13) 
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де A  – константа, t  – час, то величина ( ) ( )Q i Q   є власними значеннями 

коливань. В сильно ослабленому режимі (при ( ) 1R Q  ) власні значення є 

реальної величиною, тоді як в недосить ослабленому режимі для описання 

коливань необхідно використовувати також уявну частину. Наприклад, в 

ідеальному кристалі, де ( ) 0Q   і акустичні звукові хвилі поширюються 

на великі відстані, коефіцієнт затухання ( )R Q  буде нескінченно великим. 

На Рис.  3.14 наведено залежність коефіцієнтів затухання для 

поздовжньої та поперечної акустичних мод ліпіду від вектора переданого 

імпульсу Q  при температурах 20°С та 45°С. 
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Рис.  3.15. Залежність коефіцієнту затухання акустичних коливань ( )R Q  в 

ліпідних бішарах ДПФХ при температурі 45°С 

 

Зауважимо, що при низькій температурі поперечні моди стають все 

більш вираженими в діапазоні Q  (10 ÷ 15) нм–1, де коефіцієнт затухання 
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( )R Q  досягає чіткого максимуму. У той же час, поздовжня мода є більш 

згасаючою, що означає нездатність ліпідного бішару підтримувати 

розповсюдження високочастотної акустичної звукової хвилі на великі 

відстані. Іншими словами, у діапазоні Q  (10 ÷ 15) нм–1 гель фаза ліпіду 

більш придатна до розповсюдження поперечних коливань, ніж поздовжніх.  

Ситуація повністю змінюється із переходом ліпіду в рідкокристалічну 

фазу (Рис.  3.15), де і поздовжня і поперечна моди стають однаково 

згасаючими при великих значеннях Q , але при цьому поперечна мода 

взагалі перестає існувати поза межами утвореного кластера. 

 

3.6. Модель пасивного транспорту речовин крізь ліпідну 

мембрану 

 

Існує чимало експериментальних доказів того, що щільність упаковки 

ліпідних молекул впливає на швидкість проникнення твердих речовин через 

мембрану. Наприклад, перехід ліпіду в гель фазу, так само як і додавання 

холестерину, що призводить до збільшення ступеня впорядкування 

молекул, знижує попадання певної речовин в середину клітини [270]. В 

літературі описані різні моделі дифузії через ліпідну мембрану, в основному 

вони базуються на моделюваннях, проведених методом молекулярної 

динаміки. Наприклад, модель Ліба та Штейна [271] полягала в тому, що 

тверді речовини, що містяться в розчині, перескакують між порожнинами, 

які знаходяться в області ліпідних хвостів, дифундуючи таким чином через 

мембрану. Інші автори припускали, що щільність молекул в мембрані 

сильно залежить від локального упорядкування хвостів ліпіду всередині 

бішару, що в свою чергу призводить до поступового проштовхування 

речовин [270].  

Існування фононних розривів, спостережених в проведених 

експериментах, проливає світло на механізм дифузії твердих речовин через 

клітинну мембрану. Отримані нами експериментальні результати 
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показують, що в рідкокристалічній фазі температурні флуктуації густини 

сприяють утворенню в мембрані невеликих кластерів з високо 

впорядкованими ліпідними ланцюгами. При цьому, навколо кожного такого 

кластера виникають дефекти – пори, в які можуть попадати різноманітні 

тверді речовини (Рис.  3.16). Час життя кластерів (а отже і пор навколо них) 

становить декілька пікосекунд, після чого локальне впорядкування зникає, 

молекули змикаються, проштовхуючи речовини, що знаходились всередині 

пор. Одночасно подібні пори спонтанно відкриваються та зникають у всій 

площині мембрани, оскільки непружне розсіяння рентгенівського 

випромінення завжди є когерентним, і для реєстрації сигналу розсіяння 

потрібно мати достатню кількість однакових розсіюючих центрів з 

однаковими динамічними характеристиками. 

 

 
Рис.  3.16. Схематичне зображення механізму пасивного транспорту через 

ліпідну мембрану 

 

Ще одним підтвердженням запропонованої гіпотези є відсутність 

фононного обриву при низькій температурі в гель фазі ліпіду, да молекули 

щільно упаковані та створюють сприятливі умови для нормального 

розповсюдження як поздовжніх, так і поперечних коливань.  
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Підсумки розділу 

 

Методом непружного розсіяння рентгенівського випромінення були 

проведені вимірювання динаміки орієнтованих ліпідних мембран ДПФХ. За 

результатами експерименту побудовано дисперсійні криві акустичних 

коливань в площині мембрани. Вперше було експериментально показано 

існування  поперечних фононних коливань у ліпідній мембрані ДПФХ. 

Доведено, що в рідкокристалічній фазі ДПФХ розповсюдження поперечних 

акустичних коливань при малих значеннях вектора переданого імпульсу не 

відбувається. Це пов'язано з процесами дифузії і релаксації, що 

відбуваються в ліпідній мембрані. Згідно з фононною теорією рідин, 

поперечне розповсюдження фононів на великі відстані не можливе через 

зменшення щільності ліпідної упаковки. Це явище є свідченням існування 

короткочасного (на пікосекундному масштабі часу) локального 

впорядкування молекул в ліпідних мембранах.  

На основі отриманих експериментальних даних запропоновано 

гіпотезу, яка передбачає, що термічно спричинене виникнення 

короткочасно живучих пор в ліпідній мембрані відіграє важливу роль у 

дифузії розчинених речовини крізь неї. 
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РОЗДІЛ 4 

4. ФАЗОВИЙ ПОДІЛ В СИСТЕМІ ФОСФОЛІПІД–ХОЛЕСТЕРИН 

Equation Chapter (Next) Section 1 

Біологічні мембрани мають значну композиційну та фазову 

неоднорідність завдяки сотням хімічно різних компонентів, які утворюють 

мембрану. Фазова поведінка мембран надзвичайно складна і тому вивчення 

процесів поділу фаз з використанням клітинної мембрани надзвичайно 

важко. Навіть фазова поведінка простих бінарних або потрійних модельних 

мембран є надзвичайно багатими, однак нам ще бракує фундаментального 

розуміння різних фазових утворень і доменів різних розмірів у 

багатокомпонентних системах. 

За останнє десятиліття було опубліковано декілька тисяч робіт, що 

стосуються дослідження доменів, утворених в результаті фазового поділу в 

багатокомпонентних ліпідних системах. Це свідчить про постійну 

актуальність питань, пов’язаних з біологічними функціями ліпідних 

доменів, їх розміром, часом життя та їх динамічними властивостями. При 

цьому, кількість робіт, метою яких є дослідження колективної динаміки в 

складних ліпідних системах, значно менша – на рівні кількох десятків робіт 

щороку. Серед таких досліджень близько одного відсотка проведено з 

використанням методу непружного (рентгенівського чи нейтронного) 

розсіяння. Тому базові уявлення про фононні моди в ліпідних системах 

розвивались досить повільно. Перші експерименти [272-274] дозволили 

виявити лише одну фононну моду в ліпідних системах – поздовжню 

акустичну, пов’язану з розповсюдженням звукових хвиль в площині 

мембрани. Згодом, в тому числі і за рахунок розвитку експериментальних 

методів та інструментів, було експериментально доведено існування 

поперечної акустичної фононної моди в ліпідах [14], а також з’ясована її 

роль при виконанні фундаментальних біологічних функцій мембрани, таких 

як пасивний ліпідний транспорт речовин через площину мембрани.  
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Даний розділ присвячено аналізу колективних динамічних процесів в 

двокомпонентній ліпідній системі ДПФХ–холестерин з використанням 

методу непружного розсіяння рентгенівського випромінення високої 

роздільної здатності, який є потужним інструментом для прямих вимірів 

когерентних процесів коливання молекул в речовині. Досліджено вплив 

концентрації холестерину на характеристики фононних мод. Надано прямі 

експериментальні докази існування стабільних ліпідних комплексів, що є 

основною структурної одиницею доменів, утворених в результаті фазового 

поділу. Висунуто гіпотезу, що формування фаз двокомпонентної ліпідної 

системи ДПФХ–вода на макроскопічних масштабах відбувається за рахунок 

зміни кількості таких комплексів, що також впливає на розмір так званих 

ліпідних рафтів – локальних областей зі збільшеною товщиною у порівнянні 

з товщиною основної поверхні мембрани. 

 

4.1. Приготування зразка. Проведення експериментальних 

вимірювань 

 

Для дослідження впливу холестерину на динамічні характеристики 

ліпідних бішарів були проведені експерименти з непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення. На Рис.  4.1 представлена фазова діаграма 

рідинної системи вода–ДПФХ–холестерин в координатах температури та 

мольної концентрації холестерину [275]. Латинськими літерами позначено 

відповідні фази. OS  – тверда впорядкована, OL  – рідка впорядкована, dL  – 

рідка невпорядкована. Символ «+» вказує на області співіснування двох фаз. 

З метою виявлення особливостей колективних коливань у всіх областях 

фазової діаграми ліпідної системи ДПФХ-холестерин (Рис.  4.1), були 

досліджені зразки з молярними концентраціями холестерину 6,5%, 12%, 

18%, 28% та 35%. На  Рис.  4.1 синіми кругами позначено концентрації, що 

були досліджені при температурі 25 °С, а червоними – при температурі 

45 °С.  
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Рис.  4.1. Фазова діаграма системи вода–ДПФХ–холестерин. Латинськими 

літерами позначено назви фаз. Синіми та червоними точками позначено 

концентрації, що досліджувались при температурах 25°С та 45°С 

відповідно [275] 

 

Зразки виготовлялись із сухих порошків ДПФХ та холестерину фірми 

SigmaAldrich без додаткового очищення. Для приготування вихідних 

розчинів ліпідів (Таблиця 4.1) використовувався гідрофільний органічний 

розчинник 2,2,2–трифторетанол. Оскільки молекула холестерину є 

повністю гідрофобною молекулою, то для розчинення холестерину в кожен 

з вихідних розчинів додали гідрофобний хлороформ, концентрація якого не 

перевищувала 5% за об’ємом. Після розмішування отримали розчини з 

концентраціями ліпідів 20 мг/мл. В Таблиці 4.1 наведено як масу ДПФХ, так 

і масу холестерину в кожному з розчинів, а також температури, за яких були 

проведені виміри, та назви відповідних експериментальних установок. 
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Оскільки дослідження кожного зразка займає досить значну кількість часу, 

то експерименти були виконані на різних інструментах. Зразки із вмістом 

холестерину 6,5%, 18% та 28% вимірювались при температурах 25°С та 

45°С на каналі ID–28 Європейського синхротрону в м. Гренобль, Франція. 

Зразки із вмістом холестерину 12% та 35% вимірювались на каналі BL35XU 

синхротрону SPRING–8 в м.Хього (Японія).  

 

Таблиця 4.1. 

Концентраційні співвідношення ДПФХ та холестерину в подвійних ліпідних 

системах. Умови проведення експерименту 

Вміст 
холестерину, 

% 
 Маса ДПФХ, 

мг 

Маса 
холестерину, 

мг 

Особливості 
експерименту 

6,5 

В
их

ід
ни

й 
ро

зч
ин

, 
20

 м
г/

м
л 

23,15 0,85 25°С, 45°С; ID–28 

12 22,4 1,6 25°С; BL35XU 

18 21,51 2,49 25°С, 45°С; ID–28 

28 19,92 4,08 25°С, 45°С; ID–28 

35 18,7 5,3 25°С; BL35XU 

 

Зразки були нанесені на монокристалічну синтетичну алмазну 

пластину з розміром 4,5мм × 4,5мм і товщиною 0,5мм з орієнтацією 

кристалічної решітки (100). Її очищення проводили шляхом послідовних 

промивок у хлороформі, метанолі та деіонізованій воді. Після цього алмазну 

підкладку поміщали в камеру з ультрафіолетовим випроміненням та озоном 

на 20 хвилин з метою остаточного очищення та створення гідрофільного 

шару на поверхні підкладки. 

Для формування орієнтованих рівномірних ліпідних плівок на 

алмазній пластині використовувався спінкоатер. Для цього 25 мкл 

відповідного вихідного розчину наносили трьома рівними порціями. Після 

нанесення кожної порції зразка пластина оберталась зі швидкістю 300 об/хв 

протягом 60 с з метою рівномірного розподілу зразка по поверхні пластини. 
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Для видалення залишків органічних розчинників ліпідна плівка залишалась 

в вакуумній камері при кімнатній температурі не менше ніж на 18 годин.  

 

 
Рис.  4.2. Фотографія орієнтованої ліпідної плівки, вигляд зверху (А) та 

схема експерименту з непружного розсіяння рентгенівського випромінення 

(Б) 

 

Після приготування ліпідна плівка на алмазній пластині 

розташовувалась в спеціальну камеру, всередині якої підтримувалась задана 

температура та вологість ~ 98%. На Рис.  4.2 (А) представлена фотографія 

орієнтованих ліпідних шарів на алмазній пластині (вигляд зверху) після 

насичення водою. Розмита полоса всередині фотографії – спеціальна 

металева пластина, розміщена над зразком для поглинання рентгенівського 

випромінення, що не пройшло крізь зразок. Рис.  4.2 (Б) відтворює схему 

експерименту. В залежності від положення детектора, кут між падаючим 

променем та вектором переданого імпульсу Q  буде змінюватись. При 

цьому вектор Q  завжди буде залишатись в площині ліпідного бішару. 

Таким чином, аналогічно до попереднього експерименту (див. параграф 

3.2), досліджується колективна динаміка коливань фосфоліпідних хвостів. 

Відмінність полягає лише в тому, що подвійних системах між 
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фосфоліпідними хвостами знаходиться холестерин, який накладає 

додаткові обмеження на процеси колективних коливань молекул в 

мембрані. 

 
Рис.  4.3. Структурні фактори подвійної системи ДПФХ–холестерин в 

залежності від вмісту холестерину: 6,5% (чорні квадрати), 18% (червоні 

кола), 28% (сині трикутники). Заповнені символи відповідають 

температурі 25°С, порожні – 45°С. 

 

Стабільність зразку протягом експерименту контролювалась шляхом 

періодичного вимірювання динамічного структурного фактору ( ,0)S Q , 

який відповідає розсіянню падаючих фотонів без зміни їх енергії. На Рис.  

4.3 представлені динамічні структурні фактори ( ,0)S Q  подвійної системи 

ДПФХ–холестерин в залежності від кількості холестерину: 6,5% (чорні 

квадрати), 18% (червоні кола), 28% (сині трикутники). Заповнені символи 

відповідають температурі 25°С, порожні – температурі 45°С. Оскільки піки 
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на кривих є фактично дифракційними піками, то вони відображають 

періодичність впорядкування ліпідних хвостів в площині мембрани. З 

підвищенням температури з 25 °С до 45 °С положення піку кожного разу 

зміщується в область менших значень вектора переданого імпульсу Q . При 

цьому інтенсивність піку зменшується. Така поведінка є свідченням того, 

що ступінь впорядкування ліпідних хвостів при збільшенні температури 

зменшується, а відстань між ними збільшується. Це пов’язано з головним 

фазовим переходом ДПФХ, який відбувається приблизно при 42 °С.  

 
Рис.  4.4. Вплив холестерину на період повторення ліпідної системи в 

латеральному напрямку 

 

Ефект збільшення відстані між ліпідними хвостами спостерігається 

також із збільшенням концентрації холестерину (Рис.  4.3). Така поведінка 

не є звичною, оскільки добре відомо, що холестерин «розпрямляє» ліпідні 

хвости та зменшує площу, що припадає на одну ліпідну молекулу [276]. Цей 

процес відомий в літературі під назвою ефект локальної конденсації, або 

локального впорядкування [277]. Тоді, зміщення дифракційного піку в 

область менших Q  (більших відстаней) можна пояснити тим, що падаючий 

промінь рентгенівського випромінення розсіюється на фосфоліпідних 

хвостах. В цьому випадку, незважаючи на зростання ступеня впорядкування 

в системі, наявність холестерину віддаляє фосфоліпідні хвости один від 
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одного (Рис.  4.4) і тим самим зміщує пік. При цьому нерівномірний 

розподіл холестерину задає нерівномірний період повторення, що робить 

дифракційний пік (Рис.  4.3) більш широким по відношенню до зразку з 

меншою концентрацією холестерину. 

 

4.2. Аналіз експериментальних даних. Оптична фононна мода 

В результаті проведення експерименту для кожного зразка було 

отримано залежності інтенсивностей розсіяння від значення переданої 

енергії в діапазоні від –20 меВ до 20 меВ як при температурі 25 °С, так і при 

температурі 45 °С. Кожна така залежність включає в себе від 7 до 16 

сканувань по переданій енергії, кожне сканування характеризується своїм 

значенням вектора переданого імпульсу Q . 
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Рис.  4.5. Характерна крива непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення подвійною ліпідною системою ДПФХ–холестерин. Синьою 

штрих–пунктирною лінією показано функцію роздільної здатності 

відповідного аналізатора 
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На Рис.  4.5 представлено характерну залежність інтенсивності 

розсіяння рентгенівського випромінення від переданої енергії для подвійної 

ліпідної системи ДПФХ–холестерин. Для порівняння синьою штрих–

пунктирною лінією наведено функцію роздільної здатності аналізатора, яка 

описує внесок пружного розсіяння. 

Обробка експериментальних даних здійснювалась у стандартний 

спосіб (див. параграф 3.3) з використанням функції роздільної здатності 

спектрометра, та потрібної кількості непружних збуджень, кожне з яких 

описувалось функцією затухаючого гармонічного осцилятора.  
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Рис.  4.6. Підгонка кривих непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення на подвійній ліпідній системі ДПФХ–холестерин (18%), 

отриманих при температурі 25°С та різних значення вектора розсіяння Q . 
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На Рис.  4.6 представлено набір сканувань по переданій енергії для 

подвійної ліпідної системи ДПФХ–холестерин (28% холестерину) за 

температури 25 °С та різних значеннях вектора переданого імпульсу Q . 

Чорними точками позначено експериментальні дані, синьою штрих–

пунктирною лінією позначено функції роздільної здатності відповідного 

аналізатора. Оливковим, помаранчевим та фіолетовим кольорами показано 

внески непружних збуджень. Червона лінія відображає кінцевий результат 

підгонки експериментальних даних. В результаті підгонки для кожного 

значення вектора Q  було визначено кількість непружних коливальних мод 

з відповідними енергіями. 
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Рис.  4.7. Дисперсійні криві коливань в подвійній ліпідній системі ДПФХ–

холестерин при температурі 25°С з різною кількістю холестерину: 6,5% 

(чорні точки), 12% (червоні точки), 18% (зелені точки), 28% (сині точки) та 

35% (блакитні точки) 
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На Рис.  4.7 представлено дисперсійні криві коливань в подвійній 

ліпідній системі ДПФХ–холестерин при температурі 25°С з різною 

кількістю холестерину: 6,5% (чорні точки), 12% (червоні точки), 18% (зелені 

точки), 28% (сині точки) та 35% (блакитні точки). Лінії відповідних кольорів 

на рисунку наведено для більш зручного сприйняття. На відміну від 

однокомпонентної ліпідної системи на основі ДПФХ (Рис.  3.9), в подвійній 

ліпідній системі ДПФХ–холестерин для коректного описання кривих 

непружного розсіяння знадобилось використати не дві, а три моди 

колективних коливань. Дисперсійні криві для двох з них схожі на 

дисперсійні криві, що спостерігались в однокомпонентній системі. Це 

акустична поздовжня мода (що має найбільшу енергію та затухає при 

зменшенні значення вектора розсіяння Q ), та акустична поперечна мода 

(має найменшу енергію). На Рис.  4.7 вони відповідно позначені ромбами та 

квадратами.  

Що стосується третього типу коливань, то як бачимо характер їх 

розповсюдження не залежить від вектора розсіяння Q , тобто від кута, на 

якому знаходиться детектор–аналізатор по відношенню до вектора 

падаючого променю. Така поведінка є характерною для оптичних фононних 

мод. Оптичні моди можуть виникати в кристалічних системах, елементарна 

комірка яких містить два або більше атома, маса яких суттєво відрізняється 

[5, 6]. Найпростішим випадком такої комірки є одновимірний ланцюг з двох 

атомів з масами 1M  та 2M . Частот коливань цього ланцюга обчислюється за 

формулою [258]: 
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де   – константа енергії взаємодії між атомами, L  – відстань між ними. На 

великих відстанях, тобто за умови 0Q  , величина sin( )Q L  прямує до 

нуля, тому формулу (4.1) можна записати у вигляді: 
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1 2

1 12
M M

 
 

  
 

  (4.2) 

 

Цікавою особливістю отриманих експериментальних даних є те, що 

оптична мода коливань в подвійній ліпідній системі ДПФХ–холестерин має 

розрив при OP
gapQ Q , подібна до тої, яку ми спостерігали для поперечної 

акустичної моди в рідкокристалічній фазі однокомпонентної ліпідної 

системи на основі ДПФХ. При цьому, згідно класичної теорії фононів, 

оптична мода не може мати подібного розриву. Формула (4.2) показує, що 

навіть при найменших значеннях Q  частота оптичних коливань не є 

нульовою. З іншого боку, рівняння (4.2) є справедливим лише за умови 

неперервності середовища, в якому розповсюджуються оптичні фонони. У 

випадку подвійної ліпідної системи ми очікуємо існування фазового поділу. 

Тому поясненням оптичного фононного розриву в досліджуваній системі 

може слугувати існування обмежених областей, всередині яких 

спостерігається розповсюдження оптичних коливань. Розмір таких 

обмежених областей буде визначатись значенням вектора переданого 

імпульсу OP
gapQ  (Рис.  4.7), при якому спостерігається розрив оптичної 

фононної моди. В літературі цей ефект відомий під назвою ефект кінцевого 

розміру [272].  

Для того, щоб додатково переконатися що оптична фононна мода в 

подвійній ліпідній системі ДПФХ–холестерин існує та має розрив, 

проведемо більш детальний аналіз отриманих кривих непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення. Для цього представимо експериментальні 

дані у вигляді залежності струму від переданої енергії. На Рис.  4.8 наведено 
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приклади струмів для зразків з концентраціями холестерину 6,5% (А) та 28% 

(Б) при температурі 25°С та значенні вектора розсіяння 16,19Q нм  , що 

менше значення OP
gapQ , при якому спостерігається розрив фононної оптичної 

моди. Чорні точки на графіку є експериментальними даними, синьою 

штрих–пунктирною лінією позначено функцію роздільної здатності 

спектрометра (в одиницях струму), зеленою та блакитною лініями 

позначено внесок акустичних поперечних та поздовжніх акустичних 

коливань. Червона лінія – результуюча підгоночна крива в одиницях 

струму. Як бачимо з Рис.  4.8, для коректного описання експериментальних 

даних достатньо використовувати дві непружні моди коливань, тому 

оптична мода відсутня в обох зразках. 
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Рис.  4.8. Залежність струмів від переданої енергії в подвійній ліпідній 

системі ДПФХ–холестерин при OP
gapQ Q    за температури 25 °С та 

концентраціях холестерину 6,5% (А) та 28% (Б)  
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Натомість, вже при 16.98Q нм   ситуація змінюється. На Рис.  4.9 

представлено струми для зразків з концентраціями холестерину 6,5% (А) та 

28% (Б) при температурі 25°С за умови OP
gapQ Q .  
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Рис.  4.9. Залежність струмів від переданої енергії в подвійній ліпідній 

системі ДПФХ–холестерин при OP
gapQ Q  при температурі 25 °С та 

концентраціях холестерину 6,5% (А) та 28% (Б) 

 

Позначення точок та ліній співпадають з тими, що наведені на Рис.  

4.8. Для зразка з концентрацією холестерину 6,5% кількість непружних 

фононних мод не змінилася, тоді як для зразка з вмістом холестерину 28% 

для коректного описання знадобилось введення додаткової моди (Рис.  4.9 

Б, фіолетова лінія), яка має описувати пік з переданою енергією 4,5 меВ на 

експериментальних даних. Додаткова фононна мода знадобилась для 

описання кривих розсіяння від всіх зразків при температурі 25°С. Винятком 

став лише зразок із вмістом холестерину 6,5%. Якщо проаналізувати фазову 

діаграму двокомпонентної ліпідної системи ДПФХ–холестерин (див. Рис.  

4.1), то можна відмітити, що при концентрації холестерину 6,5% система 
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знаходиться в так званій твердій орієнтованій фазі OS , структура та 

властивості якої подібні до параметрів гель фази ДПФХ. При дослідженні 

колективних коливань в ліпідних бішарах ДПФХ (див. розділ 3), оптичної 

моди коливань також не було виявлено. 

На Рис.  4.10 наведені дисперсійні криві коливань в подвійній ліпідній 

системі ДПФХ–холестерин за температури 45°С з різною кількістю 

холестерину: 6,5% (чорні точки), 18% (зелені точки) та 28% (сині точки). 

Лінії на рисунку наведено для більш зручного сприйняття. Ромбами 

відповідних кольорів показано поздовжні акустичні моди, квадратами – 

поперечні акустичні моди, кругами – оптичні фононні моди.  
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Рис.  4.10. Дисперсійні криві коливань в подвійній ліпідній системі 

ДПФХ–холестерин при температурі 45°С з різною кількістю холестерину: 

6,5% (чорні точки), 18% (зелені точки) та 28% (сині точки) 
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Як бачимо з Рис.  4.10, при нагріванні ліпідної системи відбулось 

зменшення максимальної енергії поздовжніх акустичних коливань – з ~9,5 

меВ за температури 25°С (Рис.  4.7) до ~ 9меВ за температури 45°С (Рис.  

4.10). 

Це можна пояснити зменшенням ступеня впорядкування ліпідних 

молекул при нагріванні, що утруднює розповсюдження коливань всередині 

ліпідної мембрани. 
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Рис.  4.11. Залежність струмів від переданої енергії в подвійній ліпідній 

системі ДПФХ–холестерин при OP
gapQ Q  при температурі 45 °С та 

концентраціях холестерину 6,5% (А) та 28% (Б) 

 

Проаналізуємо більш детально особливості існування оптичної моди 

в зразках при температурі 45 °С. Для цього порівняємо струми при двох 

значеннях вектора розсіяння Q : OP
gapQ Q  та OP

gapQ Q . На Рис.  4.11 показані 

залежності струмів від переданої енергії в подвійній ліпідній системі 
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ДПФХ–холестерин з концентраціями холестерину 6,5% (А) та 28% (Б) при 
16,19Q нм  .  

Для опису експериментальних даних необхідно було врахувати 

внесок лише від поперечної (зелені лінії) та поздовжньої (блакитні лінії) 

акустичних фононних мод. Іншими словами, динамічні особливості 

двокомпонентної ліпідної системи при 16.19Q нм   практично не 

змінюються з підвищенням температури (Рис.  4.8 та Рис.  4.11). 

При значеннях 16,98Q нм   при температурі 45°С (Рис.  4.12), так 

само як і при температурі 25°С (Рис.  4.9), з’являється оптична фононна мода 

(фіолетові лінії). Як бачимо, цю моду вже можна спостерігати при всіх 

досліджених концентраціях холестерину, в тому числі і при 6,5%.  
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Рис.  4.12. Залежність струмів від переданої енергії в подвійній ліпідній 

системі ДПФХ–холестерин при OP
gapQ Q  при температурі 45 °С та 

концентраціях холестерину 6,5% (А) та 28% (Б) 

 

Порівняння дисперсійної кривої поперечної фононної моди, що 

розповсюджуються в ліпідному бішарі ДПФХ (Рис.  3.10) з дисперсійною 
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кривою поперечної фононної моди подвійної системи, що містить 6,5% 

холестерину (Рис.  4.10, чорні ромби), при температурі 45 °С, показує, що 

додавання холестерину ліквідує розрив цієї фононної моди. Пояснення 

спостереженого факту ґрунтується на тому, що холестерин збільшує 

жорсткість ліпідного бішару. Це призводить до виникнення локальних 

областей з високим ступенем впорядкування молекул ліпіду. Всередині 

таких областей внаслідок високого ступеня впорядкування молекул ліпідів 

неможливе спонтанне виникнення доменів (а отже і порожнин, які б 

перешкоджали розповсюдженню поперечних коливань) з часом життя 

порядку декількох пікосекунд, як це спостерігалось в однокомпонентній 

ліпідній системі.  

 

4.3. Оптична фононна мода в рідких кристалах 

 

Зазвичай, коли говорять про розповсюдження оптичних фононів в 

речовині, то мають на увазі речовину, яка знаходиться в твердому стані. 

Тому існування фононів в аморфних системах, подібних до ліпідного 

бішару, потребує детальної перевірки, що спонукало спробувати їх виявити 

в системі, схожій за своєю будовою з ліпідним бішаром. 

 

 
Рис.  4.13. Хімічна будова молекули 5СВ – 4 –циано–4'–пентилбіфенілу 

 

Для цього було обрано рідкі кристали 5СВ – 4 –циано–4'–

пентилбіфенілу (5СВ), молекулу яких зображено на Рис.  4.13. Такий тип 

рідких кристалів широко використовується в промисловості, зокрема при 
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виготовленні рідкокристалічних моніторів, різноманітних оптичних 

фільтрів, перемикачів, оптичних лінз, лазерів. 
В залежності від температури рідкі кристали 5СВ можуть знаходиться 

в різних фазових станах. На Рис.  4.14 показані особливості структурної 

будови кристалічної, нематичної та ізотропної фаз, а також температури 

фазових переходів між ними. 

Для дослідження була обрана нематична фаза рідких кристалів, 

оскільки макроскопічна структура цієї фази схожа на структуру ліпідних 

бішарів, які є основним об’єктом наших досліджень.  

 

 
Рис.  4.14. Фази рідких кристалів 5СВ – 4 –циано–4'–пентилбіфенілу 

 

Зразок досліджувався в магнітному полі, під дією якого відбулась 

орієнтація окремих молекул всередині зразка. Для перевірки якості 

впорядкування були проведені експерименти з дифракції рентгенівського 

випромінення. Для цього зразок був залитий в кварцевий капіляр з 

діаметром 1 мм. Вимірювання проводились за температури 28°С, яка була 

підтримувалась за допомогою термостата дифрактометра [278]. 

В результаті експерименту було отримано двовимірну картину 

малокутового розсіяння рентгенівського випромінення на орієнтованих 
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молекулах рідких кристалів 5СВ в нематичній фазі (Рис.  4.15). На Рис. 4.15 

вектори B  та n  т відображають напрямок магнітного поля та нематичний 

напрямок відповідно. Аналіз отриманих експериментальних даних показує, 

що зображення на детекторі не є аксіально симетричним, що підтверджує 

наявність виділеного напрямку в досліджуваному зразку. 

 

 
Рис.  4.15. Двовимірна картина малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінення на рідких кристалах 5СВ в нематичній фазі [6] 

 

. Дуги на картині розсіяння є дифракційними піками, що свідчать про 

наявність двох типів впорядкування в системі: один тип відповідає 

симетричним дугам на малих кутах (ближче до центру), другий тип 

впорядкування відповідає дугам на великих кутах (далі від центру). При 

цьому, оскільки пари піків повернуті одна відносно іншої на 90°, то 

напрямки впорядкування, за які відповідає кожна пара піків, також є 

перпендикулярними.  

Визначивши положення дифракційних максимумів, а також 

використовуючи формулу Вульфа–Брегга, були розраховані періоди 
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впорядкування молекул в зразку. Значення періодів впорядкування склали 

4,5 Å (для піків на великих кутах) та 2,46 нм (для піків на малих кутах). При 

цьому ширина молекули рідкого кристалу 5СВ 0,45 нм співрозмірна з 

періодом впорядкування, а довжина 1,8 нм дещо менша другого періоду 

повторення. 

 

 
Рис.  4.16. Впорядкування молекул рідких кристалів 5СВ під дією 

магнітного поля 

 

Відмінність між періодом повторення 2,46 нм, отриманим 

експериментально, та довжиною молекули рідкого кристалу 5СВ може бути 

пояснена тим, що дві сусідні молекули 5СВ розвернуті на 180° одна відносні 

іншої, а також зміщені на певну відстань (Рис.  4.16). Іншими словами така 

пара молекул 5СВ утворює елементарну комірку, з яких складається весь 

зразок.  

Для дослідження динамічних характеристик орієнтованих рідких 

кристалів 5СВ був використаний метод непружного розсіяння 
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рентгенівського випромінення. Експерименти були проведені на каналі 10–

ID синхротрону NSLS–II в м.Аптон, США. Особливістю даного 

спектрометра непружного розсіяння рентгенівського випромінення є його 

функція роздільної здатності (Рис.  4.18, центральний пружній пік кожного 

з графіків), яка має форму близьку до Гаусіану, що забезпечує високу 

роздільну здатність сканування по переданій енергії навіть за малих значень 

вектора переданого імпульсу Q .  

 

 
Рис.  4.17. Взаємна орієнтація нематичного напрямку рідких кристалів 5СВ 

та вектора переданого імпульсу Q  під час експерименту з непружного 

розсіяння рентгенівського випромінення 

 

Для проведення експерименту зразок був розміщений між двома 

боросилікатними пластинами з розміром 2 мм ×25 мм. Сепаратор між 

пластинами був виготовлений з тефлону з товщиною 200мкм. При цьому, 

орієнтація зразка відносно падаючого променю була підібрана таким чином, 

аби вектор переданого імпульсу Q  був перпендикулярний до нематичного 

напрямку (напрямку орієнтації) молекул у зразку (Рис.  4.17). 
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Температура зразка під час проведення експерименту підтримувалась 

за допомогою термостату Linkam LTS420 на рівні (28 ± 0,1)°С. Сканування 

по переданій енергії було проведено в шести точках, які відповідають 

значенням модуля вектора розсіяння Q  0,5 нм–1, 1,5 нм–1, 2,5 нм–1, 3,5 нм–1, 

4,5 нм–1
 та 5,5 нм–1.  

 

 
Рис.  4.18. Залежності інтенсивностей непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення на рідких кристалах 5СВ при температурі 

28°С від переданої енергії при різних значеннях вектора переданого 

імпульсу Q . 

 

На Рис.  4.18 представлені залежності інтенсивностей непружного 

розсіяння рентгенівського випромінення на рідких кристалах 5СВ при 
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температурі 28°С від переданої енергії при різних значеннях вектора 

переданого імпульсу Q . Чорними квадратами показано експериментальні 

дані, пунктирні ліні відповідають функції роздільної здатності детектора–

аналізатора. Фіолетовим та оливковим кольорами зображено внесок 

непружних мод колективних коливань. Кожна мода непружних коливань 

задається функцією затухаючого гармонічного осцилятора. Червоними 

лініями на Рис.  4.18 показано результат підгонки експериментальних даних 

при кожному значенні вектора Q . 

 

0 1 2 3 4 5 6
0

1

2

3

4

5

6

7

Ен
ер

гія
, м

еВ

Q, нм-1
 

Рис.  4.19. Дисперсійні криві коливань в рідких кристалах 5СВ при 

температурі 28°С. Червоними та чорними точками позначено різні фононні 

моди 

 

В результаті підгонки експериментальних даних було визначено 

кількість мод непружних збуджень в рідких кристалах 5СВ при кожному 

значенні вектора Q , а також їх енергії. На Рис.  4.19 дисперсійні криві 
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коливань в рідких кристалах 5СВ при температурі 28°С, які побудовані за 

результатами експерименту з непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення. 

Аналіз графіків на Рис.  4.19 свідчить, що наявність двох фононних 

мод в нематичній фазі рідких кристалів 5СВ. При цьому, мода з більшою 

енергією – акустична поздовжня мода (Рис.  4.19, червоні точки) –є 

диспергуючою, оскільки її енергія змінюється зі зміною значення вектора 

переданого імпульсу Q . Що стосується низькоенергетичної моди коливань 

(Рис.  4.19, чорні точки), то в межах похибки експерименту не можна 

однозначно визначити чи змінюється її енергія за зміною значення Q . 

Для того щоб встановити природу цієї моди були проведені додаткові 

експерименти з використанням методу терагерцової спектроскопії, схема 

якого представлена на Рис.  4.20.  

 

 
Рис.  4.20. Схема проведення експерименту з терагерцової оптичної 

спектроскопії [6] 
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Методу терагерцової спектроскопії будується на вимірюванні 

залежності пропускання досліджуваного зразка від частоти падаючого 

випромінення, що задається швидкістю обертання переривача (Рис.  4.20). 

Метод терагерцової спектроскопії був обраний тому, що він чутливий до 

міжмолекулярних взаємодій з енергією порядку декількох 

міліелектронвольт [279, 280], що є характерними для досліджуваного 

зразку.  

Для проведення експерименту розчин рідких кристалів був 

розміщений між двома скляними пластинками розміром з 2 мм × 25 мм, 

віддаленими одна від одної на 1 мм за допомогою скляного сепаратора. 

Вимірювання були проведені в магнітному полі в такий спосіб, що напрямок 

орієнтації молекул у зразку був перпендикулярний до вектора поляризації 

падаючого світла. Для дослідження використовувалось терагерцові світлові 

імпульси (Рис.  4.20, лівий верхній кут) з довжиною хвилі 800 нм, 

потужністю 1,3 Вт, тривалістю 35 фемтосекунд. Частота обороту 

переривача становила 1 кГц.  

В результаті проведення експерименту було отримано залежність 

пропускання світла крізь розчин рідкого кристалу 5СВ від частоти 

переривача (Рис.  4.21). Аналіз профіля пропускання, показує наявність на 

ньому трьох адсорбційних мінімумів на частотах 0,26 ТГц, 0,37 ТГц та 

0,51 ТГц. Положення кожного з цих мінімумів зумовлено наявністю 

молекулярних взаємодій з відповідними частотами. Вказані взаємодії 

можуть бути описані за допомогою саме оптичних фононних мод, оскільки 

геометрія експерименту відповідає нульовому значенню вектора 

переданого імпульсу Q . Амплітуда акустичних фононних мод має бути 

нульовою при нульовому значенні Q . 
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Рис.  4.21. Залежність пропускання світла через розчин рідких кристалів 

5СВ від частоти падаючого випромінення [6] 

 

Для розрахунку енергії міжмолекулярних взаємодій за даними 

терагерцової спектроскопії скористаємось формулою E hv , де E  – енергія 

взаємодії, v  – частота, h  – стала Планка. Отримані значення енергій 

становлять 1,1 меВ, 1,5 меВ та 2,1 меВ відповідно. Відмітимо, що фононна 

мода, яка позначена на Рис.  4.19 чорними точками, має енергію, яка 

дорівнює значенню енергії міжмолекулярної взаємодії, розрахованої за 

даними терагерцової спектроскопії – 1,5 меВ. Це дозволяє зробити висновки 

про саме оптичну природу цієї фононної моди.  

Таким чином, дослідження нематичної фази рідких кристалів 5СВ за 

допомогою методів непружного розсіяння та дифракції рентгенівського 

випромінення, а також з використанням терагерцової спектроскопії довело 

можливість існування оптичної фононної моди в конденсованому стані 
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речовини. Цей результат підтверджує наше припущення про існування 

оптичної фононної моди в подвійних ліпідних системах.  

 

4.4. Комп’ютерне моделювання коливань в подвійній ліпідній 

системі 

 

Для підтвердження розрахунку дисперсійних кривих фононних мод в 

ліпідній мембрані ДПФХ-холестерин було проведено моделювання 

методом молекулярної динаміки двокомпонентної ліпідної системи ДПФХ–

холестерин з вмістом холестерину 30 % (молярне співвідношення) за 

температури 25°С. Для моделювання використовувалась програмний 

комплекс GROMACS (http://www.gromacs.org) з застосуванням силового 

поля MARTINI 22 [281], яке задає правила взаємодії між окремими 

компонентами модельної системи. Для дослідження була задана область 

мембрани, що має квадратний переріз, та періодичні граничні умовами в 

латеральній площині. Розмір мембрани, що досліджувалась в моделюванні, 

становив 512×512 молекул ліпіду в кожному моношарі. Зверху та знизу 

мембрана була обмежена водними прошарками товщиною 22Å. 

Моделювання відбувалось за нормального атмосферного тиску. 

Великозернове комп’ютерне моделювання проводилось в три етапи. 

На першому етапі була мінімізована енергія системи. Метою цього кроку є 

отримання рівномірного розподілу молекул різного типу всередині 

досліджуваного об’єму.  

Метою другого етапу моделювання була стабілізація температури 

всередині системи. Для цього використовувався алгоритм, в якому 

температурні флуктуації N–V–T ансамблю описуються кінетикою першого 

порядку: 

 

 SdT T T
dt 


 , (4.3) 

http://www.gromacs.org/


171 

 

де ST  – задана температура,   – часова константа. В нашому експерименті 

температурна константа була задана на рівні 1пс. Термостабілізація кожної 

молекули (води чи ліпіду) досліджуваної системи відбувалась окремо від 

інших молекул. Другий етап моделювання проходив в декілька циклів. 

Кожен цикл тривав 30 наносекунд, перерва між ними становила 20 

фемтосекунд.  

На останньому етапі моделювання відбувалось, власне, накопичення 

даних шляхом реєстрації стану системи в різні моменти часу. В результаті 

було отримано набір залежностей струмів від переданої енергії для кожного 

значення вектора переданого імпульсу Q . Метод підгонки даних 

моделювання був аналогічний процесу підгонки експериментальних даних.  

В результаті аналізу даних моделювання методом молекулярної 

динаміки було отримано набір з п’яти дисперсійних кривих (Рис.  4.22) 

фононних мод, що розповсюджуються в подвійній ліпідній системі ДПФХ–

холестерин з 30% вмістом холестерину при температурі 25°С. При цьому 

моди №№1, 3, 4, 5 спостерігались раніше в однокомпонентних ліпідних 

системах на основі ДПФХ та ДМФХ в експериментах по комп’ютерному 

моделюванню методом молекулярної динаміки, про що свідчать роботи  

[282, 283]. Кожна з представлених фононних мод відповідає певному виду 

коливань окремих частин ліпідних молекул (голів або хвостів), а також 

взаємодії атомів кисню в поверхневому шарі води з головними групами 

ліпідів [282]. Що стосується фононної моди №2, то вона, в деякому 

наближенні, не є диспергуючою, тобто при кожному значенні вектора 

розсіяння Q  її енергія не змінюється і знаходиться на рівні (4,5 ÷ 5) меВ. Це 

значення добре узгоджується із значенням енергії оптичної фононної моди, 

отриманим в експерименті з непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення. 
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Рис.  4.22. Дисперсійні криві фононних мод, що розповсюджуються в 

подвійній ліпідній системі ДПФХ–холестерин з 30% вмістом холестерину 

при температурі 25°С за результатами великозернистого моделювання 

методом молекулярної динаміки 

 

Ще однією важливою особливістю фононної моди   №2 (Рис.  4.22) є 

те, що вона має розрив при значенні 16gapQ нм , яке дещо відрізняється від 

значення OP
gapQ , отриманого в експерименті з непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення. З огляду на відмінності між модельною та 

реальною ліпідними системами, а також з урахуванням похибок обох 

експериментів можна вважати що результати є ідентичними. Отже в 

подвійній ліпідній системі ДПФХ–холестерин існує оптична фононна мода 

з енергією ≈5 меВ, що має розрив при 16,98OP
gapQ нм .  
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4.5. Ліпідний комплекс – елементарна структурна одиниця 

домену 

 

Спробуємо провести оцінку енергії оптичної фононної моди в 

подвійній системі ДПФХ–холестерин виходячи з теоретичних міркувань. 

Для цього скористаємось формулою Планка. При цьому, частота коливань 

буде визначатись співвідношенням (4.2) для оптичних фононів за умови 

0Q  . Тоді енергія оптичної фононної моди визначатиметься 

співвідношенням: 
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  (4.4) 

 

Єдиною невідомою величиною в формулі (4.5) є константа взаємодії 

  між молекулами, які утворюють елементарну комірку.  

Оскільки при дослідженні однокомпонентної ліпідної системи ДПФХ 

не було виявлено оптичної фононної моди, то можна стверджувати, що до 

складу елементарної комірки в двокомпонентній ліпідній системі ДПФХ–

холестерин входить молекула ДПФХ та молекула холестерину, які 

взаємодіють між собою. Результати комп’ютерного моделювання методами 

Монте–Карло та молекулярної динаміки показали, що фазовий поділ в 

багатокомпонентних ліпідних системах відбувається у випадку, коли 

надлишкова вільна енергія Гіббса цієї системи перевищує певний 

граничний поріг. Тоді в системі виникають сили взаємодії, що спрямовані 

на мінімізацію надлишкової енергії шляхом фазового поділу [123]. Методи 

моделювання дозволяють також оцінити значення порогової енергії. Для 

різних фосфоліпідів більшість оцінок визначають її на рівні 1 Бk T , де Бk  – 

константа Больцмана, [125, 126]. Проте, для систем з холестерином 

значення порогової енергії може сягати 3,65 Бk T  [284]. Для проведення 
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подальших розрахунків будемо використовувати вказані значення енергії 

взаємодії в якості граничних.  

Для визначення константи взаємодії  , використаємо закон Гука:  
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 , (4.5) 

 

де L  - відстань між молекулами холестерину та фосфоліпіду. Аналіз 

залежності структурного фактору ( ,0)S Q  від концентрації холестерину 

(Рис.  4.3) показав, що розсіяння рентгенівського випромінення відбувається 

на хвостах ДПФХ. Оскільки холестерин знаходиться між ліпідними 

хвостами, то відстань L  між молекулами ДПФХ та холестерину приблизно 

дорівнює половині відстані між хвостами ДПФХ, тобто половині величини, 

на якій знаходиться максимум піку на Рис.  4.3. Використовуючи значення 

0,22L нм  та оцінки граничного значення енергії ліпідної системи, 

розраховуємо мінімальне та максимальне значення коефіцієнту  : 
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  (4.6) 

 

Маси молекул ДПФХ та холестерину знаходимо за формулою 
mol
i

i
A

MM
N

 , де mol
iM  – молярна маса відповідної молекули, AN   - число 

Авогадро. Підставивши всі потрібні значення у (4.4), отримаємо граничні 

величини для енергії оптичної фононної моди в подвійній ліпідній системі: 

min 3,9E меВ  та max 7,4E меВ . Значення енергії оптичної моди, визначені 

з експерименту по непружному розсіянню рентгенівського випромінення, 
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становлять 4,8 0,3 меВ   при температурі 25 °С та відповідно 

4,5 0,3 меВ  при температурі 45°С. Як бачимо, знайдені значення 

знаходяться в межах зроблених нами теоретичних оцінок. 

Проаналізуємо більш детально експериментальні результати, що 

отримані методом непружного розсіяння рентгенівського випромінення. 

Було показано, що оптична мода відсутня в oS  фазі, де кількість 

холестерину дуже мала, та присутня у всіх інших точках фазової діаграми 

подвійної ліпідної системи, незалежно від того чи існує в цих точках 

фазовий поділ, чи ні.  

Дисперсійні криві (Рис.  4.7 та Рис.  4.10) доводять, що при сталій 

температурі енергія оптичної фононної моди не змінюється зі зміною 

концентрації холестерину в системі. З цього можна зробити висновок, що 

при збільшенні кількості холестерину збільшується лише кількість 

елементарних комірок, до складу яких входить одна молекула ДПФХ та 

одна молекула холестерину, оскільки було доведено, що саме такі 

елементарні комірки підтримують розповсюдження оптичної фононної 

моди. Від концентрації цих елементарних комірок залежить фазовий стан 

двокомпонентної ліпідної системи 

Що стосується розриву оптичної фононної моди в досліджуваній 

системі, то його наявність слід пов’язувати з ефектом скінченного розміру. 

Тобто в площині мембрани існують певні області – ліпідні комплекси, – що 

складаються виключно з ліпідних пар. Всередині таких областей 

розповсюджуються оптичні моди коливань. Відповідно, за межами цих 

комплексів розповсюдження оптичних фононів не відбувається. Тоді розмір 

ліпідного комплексу буде визначати величину вектора переданого імпульсу 
OP
gapQ , в якій відбувається розрив оптичної моди. Використовуючи формулу 

2
OP
gap

D
Q


 , отримуємо розмір ліпідного комплексу в латеральному напрямку, 

який складає 0,9 нм. Ця величина відповідає розміру приблизно двох пар 
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ДПФХ–холестерин в площині мембрани. Оскільки розмір ліпідного 

комплексу не залежить від концентрації холестерину в системі, то слід 

стверджувати, що цей комплекс є елементарним «будівельним блоком», з 

якого формуються так звані ліпідні рафти – області мембрани, товщина яких 

більша, ніж товщина решти мембрани. 

 

 
Рис.  4.23. Ліпідний комплекс, як елементарна одиниця ліпідного домену, 

утвореного в результаті фазового поділу 

 

Отримані експериментальні дані дозволяють описати механізм 

формування ліпідного домену, а також оцінити його розмір та час життя. 

Більш того, результати проведених досліджень пояснюють розбіжності у 

визначенні типових розмірів ліпідних доменів при фазовому поділі (від 5 нм 

до 200 нм), які були отримані з використанням різних методів [123, 137, 138, 

285]. Для описання механізму фазового поділу в двокомпонентній ліпідній 

системі ДПФХ–холестерин розглянемо домен з діаметром 5 нм (Рис.  4.23) – 
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найменший стабільний розмір, що спостерігався експериментально за 

допомогою оптичних методів досліджень [285, 286]. 

 

В рамках запропонованої моделі формування домену відбувається в 

результаті злиття окремих ліпідних комплексів. При цьому, такі 

комплекси утворюються за рахунок латеральної дифузії окремих 

компонент мембрани та існують протягом обмеженого періоду часу. Час 

життя кожної конкретної пари ДПФХ–холестерин визначається 

коефіцієнтом дифузії, середнє значення якого складає приблизно 1 мкм2/с 

для більшості мембран. Відстань між сусідніми молекулами ДПФХ, яка 

визначається положенням максимуму функції ( ,0)S Q  (Рис.  4.3), 

становить ~ 4 Å. Час, що необхідний молекулі для подолання цієї відстані 

за рахунок дифузії, складає ~ 65 нс. Саме цей час будемо вважати 

верхньою межею оцінки часу життя окремого ліпідного комплексу, 

оскільки при віддаленні молекули холестерину від молекули ДПФХ на 

відстань більше, ніж відстань між сусідніми молекулами ДПФХ, 

конкретна ліпідна пара перестає існувати. При цьому можливе також 

утворення подібних пар за участю інших молекул (ДПФХ або 

холестерину), що буде також призводити до утворення інших стабільних 

(протягом 65 нс) ліпідних комплексів. Зазначимо, що час життя в 65 нс є 

значно більшим, ніж часові шкали (пікосекунди), які можуть бути 

виміряні за допомогою методу непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення. Саме тому ліпідні комплекси вважаються стабільними на 

пікосекундних масштабах часу, на відміну від нанодоменів, що 

утворюються за рахунок температурних флуктуацій густини, які 

спостерігались в рідкокристалічній фазі ДПФХ (див. Розділ 3).  

Таким чином, будь–який ліпідний домен (Рис.  4.23), який 

утворився внаслідок фазового поділу в багатокомпонентній ліпідній 

системі, складається із певної кількості стабільних однакових ліпідних 

комплексів. Розмір комплексу визначається ліпідною мембраною, так 
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само як і енергія оптичної фононної моди, що розповсюджується 

всередині комплексу. При цьому, розмір домену буде залежати від 

кількості стабільних ліпідних комплексів, що входять до його складу. В 

свою чергу, кількість стабільних ліпідних доменів визначатиметься 

локальними термодинамічними параметрами всередині ліпідної 

мембрани. З огляду на це стає зрозумілим досить значна відмінність в 

оцінках розмірів ліпідних доменів, отриманих різними 

експериментальними методами. 

 

Підсумки розділу 

Використання методу непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення високої роздільної здатності дозволило виконати прямі 

експериментальні вимірювання колективних коливань молекул в 

двокомпонентній ліпідній системі ДПФХ–холестерин за різних 

температур та концентрацій холестерину. Вперше було 

експериментально доведено існування оптичної фононної моди в 

подвійній ліпідній системі, а також в нематичній фазі рідких кристалів 

5СВ, що має структуру, схожу на структуру ліпідної мембрани. Показано, 

що оптична фононна мода виникає внаслідок протифазних коливань пар 

зв’язаних молекул ДПФХ та холестерину, та існує у всіх фазах подвійної 

ліпідної системи, окрім так званої твердої орієнтованої, яка за своєю 

структурою близька до гель фази ДПФХ. Виявлено, що оптична мода 

коливань має розрив, який зумовлений ефектом скінченного розміру 

області, де такі коливання існують. Факт існування оптичної фононної 

моди та розриву на ній підтверджений результатами комп’ютерним 

моделюванням методом молекулярної динаміки. Енергія оптичної 

фононної моди, визначена з даних непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення, знаходиться в межах проведених теоретичних 

розрахунків. 
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Експериментально доведено, що розмір області існування оптичної 

моди не залежить від концентрації холестерину та температури ліпідної 

системи. Це є прямим доказом існування стійких структурних одиниць в 

ліпідній мембрані – стабільних ліпідних комплексів, які мають розмір 

~0,9 нм, що відповідає розміру декількох пар молекул ДПФХ–холестерин. 

На основі отриманих даних запропоновано гіпотезу формування ліпідних 

доменів (рафтів), які утворюються при фазовому поділі. В рамках цієї 

гіпотези кожен ліпідний домен, утворений в результаті фазового поділу, 

складається з певної кількості стабільних ліпідних комплексів. При 

цьому, час життя домену визначається коефіцієнтом дифузії молекул в 

площині мембрани, та зазвичай не перевищує декількох сотень 

мікросекунд. Запропонований підхід пояснює існуючу в літературі 

відмінність у визначенні розмірів ліпідних доменів (5 нм – 200 нм). Розмір 

кожного конкретного домену визначається концентрацією та розподілом 

стабільних ліпідних комплексів, що входять до його складу. Фактично, 

окремий ліпідний комплекс є найменшим доменом, що може утворитись в 

багатокомпонентній мембрані за рахунок фазового поділу. 
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РОЗДІЛ 5 

5. ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЛІПІДНИХ 

ДОМЕНІВ У ВИПАДКУ ПОТРІЙНИХ ЛІПІДНИХ СИСТЕМ 

Equation Chapter (Next) Section 1 

Варто зазначити, що назви фаз в багатокомпонентних ліпідних 

системах є дещо узагальненими. Структура кожної фази на мікро рівні 

суттєво залежить від конкретного складу мембрани. При цьому, властивості 

цієї фази на макро рівні залишаються схожими для будь–якого 

компонентного співвідношення ліпідів. Вище було згадано, що рідка 

невпорядкована фаза dL  в двокомпонентній ліпідній системі схожа на 

рідкокристалічну фазу однокомпонентної системи. Рідка впорядкована oL   

фаза містить значну кількість холестерину, який робіть мембрану більш 

жорсткою за рахунок збільшення щільності упаковки ліпідних молекул. У 

випадку потрійних ліпідних систем назви фаз співпадають з їх назвами в 

двокомпонентних ліпідних системах. На Рис.  5.1 представлено приклади 

фазових діаграм різноманітних потрійних ліпідних систем, до складу яких 

входить холестерин, ліпід з насиченими хвостами (ДПФХ – на діаграмі А, 

пальмітоїхсвінгомієлін (ПСМ) на діаграмі Б) та ліпід, що має хоча б один 

ненасичений хвіст (диолеїлфосфатидилхолін (ДОФХ) – на діаграмі А, 

пальмітоїлолеїлфосфатидилхолін (ПОФХ) – на діаграмі Б). При цьому, 

тверда впорядкована фаза oS  спостерігається при концентрації насиченого 

ліпіду більше за 90%, тобто фактично коли потрійна система близька за 

складом до однокомпонентної. Рідка невпорядкована фаза dL  існує за умови 

невеликої кількості холестерину, рідка впорядкована фаза oL  – навпаки, за 

умови наявності досить значної кількості холестерину. Також на обох 

представлених діаграмах є області співіснування цих трьох фаз, тобто 

області, де спостерігається фазовий поділ, а, отже, і утворення доменів.  
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Рис.  5.1. Фазові діаграми різних потрійних ліпідних систем [275] за 

атмосферного тиску та температури 25°С 

 

Зважаючи на схожість макроскопічних властивостей фаз 

багатокомпонентних ліпідних систем, можна зробити висновки, що 

запропонована раніше гіпотеза формування доменів при фазовому поділі в 

двокомпонентних ліпідних системах має також поширюватись на більш 

складні системи.  

Тому головною метою даного розділу є застосування моделі 

формування доменів у випадку ліпідної системи, до складу якої входять три 

компоненти.  

 

5.1. Підготовка експерименту з непружного розсіяння 

 

Для дослідження було обрано потрійні ліпідні системи, до складу яких 

входить ДПФХ, холестерин та фосфоліпід, що має ненасичені хвости. При 

цьому, хвости ненасиченого ліпіду мають бути тієї ж довжини, що і хвости 

ДПФХ, оскільки це є головною умовою рівномірного розподілу молекул в 

площині утвореної мембрани. Молекула ДПФХ має два однакові хвости, які 

є залишками пальмітоїнової кислоти (пальмітоїлу). Їх довжина становить 16 



182 

CH–груп. Залишок олеїнової кислоти (олеїл) складається з 18 вуглеводневих 

ланок, тому його довжина співрозмірна з довжиною пальмітоїлу. Крім цього 

ланцюг олеїлу містить однин ненасичений зв’язок, що робить його більш 

розгалуженим, у порівнянні з пальмітоїлом. Саме тому, фосфоліпідні 

молекули, до складу яких входять хвости з ненасиченими зв’язками, 

утворюють мембрану з менш щільною упаковкою, у порівнянні з 

молекулами, які мають повністю насичені зв’язки.  

Для приготування потрійної ліпідної системи можна використовувати 

фосфоліпід, який має один або два хвости олеїлу. Такими фосфоліпідами є 

ПОФХ та ДОФХ відповідно. На Рис.  5.2 зображено хімічну будову молекул 

цих ліпідів. Молекулу ДПФХ наведено для порівняння.  

 

 
Рис.  5.2. Умовне зображення молекул ДПФХ, ПОФХ та ДОФХ 

 

Для приготування потрійних систем та застосування моделі 

формування доменів було обрано обидва ліпіди. При цьому, було вирішено 
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на прикладі однієї системи дослідити динаміку в oL  та dL  фазах окремо, в 

точці, де ці два фази співіснують, а також додатково в точці співіснування 

фаз, але вже в іншій системі.  

На Рис.  5.3 представлено фазову діаграму потрійної ліпідної системи 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин за температури 25°С. З кожної сторони 

трикутника цифрами позначено молярні співвідношення кількості 

відповідного ліпіду до сумарної кількості всіх ліпідів в системі. Кількісний 

склад потрійної системи в кожній точці фазової діаграми визначається 

перетином штрихпунктирних ліній з кожною із сторін трикутника. 

Червоними лініями позначено межі співіснування фаз. 

 

 
Рис.  5.3. Фазова діаграма потрійної ліпідної системи ДПФХ–ДОФХ–

холестерин за температури 25°С. Діаграма побудована за матеріалами 

роботи [275]. Зірками позначено концентрації, які досліджувались в роботі 
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Зеленими зірками на Рис.  5.3 позначено точки, що відповідають 

концентраціям ліпідів в потрійній системі ДПФХ–ДОФХ–холестерин, в 

яких досліджувались їх динамічні характеристики. В Таблиці 5.1 

представлені молярні співвідношення ліпідів в кожній точці, а також 

молярне співвідношення для ще однієї потрійної системи (ДПФХ–ПОФХ–

холестерин), що відповідає фазі o dL L .  

 

Таблиця 5.1. 

Молярні співвідношення ліпідів в досліджуваних трикомпонентних системах 

Назва зразка 
Молярні співвідношення 

ДПФХ Холестерин ДОФХ ПОФХ 

Ld 0,24 0,07 0,69 – 

Lo 0,58 0,33 0,09 – 

Lo + Ld (ДОФХ) 0,4 0,3 0,3 – 

Lo + Ld (ПОФХ) 0,3 0,2 – 0,5 

 

Потрійні системи виготовлялись із сухих порошків ДПФХ, ПОФХ, 

ДОФХ та холестерину фірми SigmaAldrich без додаткового очищення. 

Вихідних (стокових) розчини кожного зразку з концентраціями ліпідів 

20 мг/мл були пвиготовлені шляхом розчинення сухих ліпідних сумішей в 

2,2,2–трифторетанолі з невеликим (<5%) додаванням хлороформу.  

Для нанесення зразків була використана монокристалічна синтетична 

алмазна пластина з розміром 4,5мм × 4,5мм і товщиною 0,5мм та 

орієнтацією кристалічної решітки (100). Після промивання у хлороформі, 

метанолі та деіонізованій воді, алмазна пластина додатково очищувалась в 

камеру з озоном протягом 20 хвилин. 

Для формування орієнтованих рівномірних ліпідних плівок на 

алмазній пластині використовувався спінкоатер. Для цього 25 мкл 

відповідного вихідного розчину наносили трьома рівними порціями. Після 

нанесення кожної порції зразка, пластина оберталась зі швидкістю 300 об/хв 
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протягом 60 с. Для видалення залишків органічних розчинників ліпідна 

плівка залишалась в вакуумній камері при кімнатній температурі не менше 

ніж на 18 годин.  

Для дослідження динамічних особливостей потрійних систем було 

обрано метод непружного розсіяння рентгенівського випромінення, який 

раніше успішно застосовувався в аналогічних експериментах з одно– та 

двокомпонентними ліпідними системами. Зважаючи на значну тривалість 

кожного експерименту, дослідження були проведені в два етапи на двох 

різних установках синхротрону SPRING–8 в м.Хього (Японія) – BL35XU та 

BL43LXU. На першому етапі було досліджено потрійні системи в oL  та dL  

фазах при температурах 25 °С та 45 °С (спектрометр BL43LXU), на 

другому – два інші зразки в o dL L  фазі при температурі 37 °С (спектрометр 

BL35XU). На обох інструментах зразки досліджувались в спеціальній 

камері, де підтримувалась вологість не нижче 98%. Схема експерименту 

співпадала зі схемою, зображеною на Рис.  4.2 Б.  

В результаті експериментів для кожного зразка при певній 

температурі було отримано набір сканувань по переданій енергії за різних 

значень вектора переданого імпульсу Q . Підгонка окремого сканування 

здійснювалась у стандартний спосіб (див. параграф 3.3) з використанням 

функції роздільної здатності спектрометра, та потрібної кількості 

непружних збуджень, кожне з яких описувалось функцією затухаючого 

гармонічного осцилятора. За результатами підгонки експериментальних 

даних для кожного зразка та температури було побудовано дисперсійні 

криві, які відображають наявність та характер розповсюдження 

колективних коливань різної природи в залежності від концентраційного 

складу потрійної ліпідної системи. Подальший аналіз особливостей 

колективної динаміки молекул в кожному зразку буде здійснюватися 

шляхом порівняння відповідних дисперсійних кривих. 
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5.2. Динамічні характеристики Ld фази 

 

На Рис.  5.4 представлено дисперсійні криві фононних мод в потрійній 

ліпідній системі ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій невпорядкованій фазі 

dL  при температурі 25 °С. відповідні точки на графіку з’єднані лініями 

більш зручного сприйняття експериментальних даних.  
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Рис.  5.4. Дисперсійні криві фононних мод в потрійній ліпідній системі 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій невпорядкованій фазі за температури 

25 °С. 

 

Аналіз Рис.  5.4 свідчить, що в досліджуваній системі 

розповсюджуються лише дві моди колективних фононних коливань. 

Характер залежності енергій цих мод від вектора переданого імпульсу 

Q  дозволяє ідентифікувати їх як акустичну поздовжню (зелені точки) 

та акустичну поперечну (чорні точки) моди. З точки зору 
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запропонованої гіпотези формування доменів, відсутність оптичної 

моди свідчить про те, що в dL  фазі не відбувається формування 

елементарних комірок, до складу яких входило б по одній молекулі 

фосфоліпіду та холестерину. Зважаючи на те, що досліджувана 

система містить лише 7 молярних відсотків холестерину (див. 

Таблицю 5.1), такий результат виглядає закономірним: в системі не 

достатньо холестерину для утворення ліпідних пар, принаймні в такій 

кількості, аби їх можна було зареєструвати за допомогою методу 

непружного розсіяння рентгенівського випромінення. В подвійній 

ліпідній системі ДПФХ–холестерин з низькою концентрацією 

холестерину при температурі 25°С оптична фононна мода також не 

спостерігалась.  
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Рис.  5.5. Дисперсійні криві фононних мод в потрійній ліпідній системі 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій невпорядкованій фазі за температури 

45 °С. 
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При збільшенні температури потрійної ліпідної системи ДПФХ–

ДОФХ–холестерин в рідкій невпорядкованій фазі dL  до 45 °С 

спостерігаються незначні зміни в дисперсійних кривих фононних мод (Рис.  

5.5). Енергія акустичних поздовжніх коливань зменшилась з ~ 8,5 меВ при 

25°С до ~ 8 меВ при 45°С. На відміну від подвійної ліпідної системи ДПФХ–

холестерин з концентрацією холестерину 6,5%, в якій при нагріванні 

з’являється оптична фононна мода, в потрійній системі ця мода не 

спостерігається. Такий факт можна пояснити наявністю великої кількості 

ліпіду ДОФХ, що має ненасичені хвости. Це порушує щільність упаковки 

мембрани в цілому і заважає об’єднанню окремих пар фосфоліпід–

холестерин в стабільні ліпідні комплекси.  

 

5.3. Динамічні характеристики Lo фази 

 

На Рис.  5.6 представлено дисперсійні криві фононних мод в потрійній 

ліпідній системі ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій впорядкованій фазі oL  

при температурі 25 °С. Збільшення кількості холестерину в потрійній 

ліпідній системі до 33% та зменшення кількості ДОФХ до 9% у 

впорядкованій фазі призвело до формування пар фосфоліпід–холестерин, 

про що свідчить наявність оптичної фононної моди. При цьому, ця мода, 

подібно до аналогічної моди в подвійній ліпідній системі ДПФХ–

холестерин, також має розрив. З точки зору запропонованої гіпотези 

формування ліпідних доменів, це свідчить про формування стабільних 

ліпідних комплексів. З огляду на те, що значення OP
gapQ  для потрійної ліпідної 

системи, при якому оптична фононна мода перестає розповсюджуватись, 

більше, ніж аналогічна величина для подвійної системи ДПФХ–холестерин, 

випливає, що розмір стабільних ліпідних комплексів зменшується з 

додаванням ненасиченого ліпіду.  
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Рис.  5.6. Дисперсійні криві фононних мод в потрійній ліпідній системі 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій впорядкованій фазі за температури 

25 °С 

 

Аналіз дисперсійних кривих фононних мод в потрійній ліпідній 

системі ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій впорядкованій фазі oL  при 

температурі 45 °С (Рис.  5.7) показує, що при нагріванні оптична гілка 

зникає. У порівнянні з подвійною системою ДПФХ–холестерин, де оптична 

фононна мода існувала за аналогічної температури та кількості 

холестерину, така поведінка є незвичною. Для пояснення цього факту варто 

нагадати особливості фазових переходів в кожному з фосфоліпідів ДПФХ 

та ДОФХ. Головний фазовий перехід ДОФХ відбувається за температури 

~ (–16,5)°С. Тобто цей фосфоліпід і при 25°С і при 45°С знаходиться в 

умовній рідкокристалічній фазі, яка характеризується низьким ступенем 
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впорядкування. На відміну від цього, температура головного фазового 

переходу ДПФХ знаходиться приблизно при 41°С. Тобто, коли 

досліджувана потрійна система знаходиться при 25°С, то один з 

фосфоліпідів є розплавленим, а інший ще ні. Така ситуація створює умови 

для неоднорідного розподілу різних молекул всередині мембрани. 
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Рис.  5.7. Дисперсійні криві фононних мод в потрійній ліпідній системі 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій впорядкованій фазі за температури 

45 °С 

 

При нагріванні потрійної системи до 45°С обидва ліпіди стають 

розплавленими, а звідси і однорідність системи на макро масштабі 

підвищується. Така однорідність не сприяє об’єднанню ліпідів в стабільні 

комплекси. Наявність в мембрані ДОФХ, хвости якого вигнуті за рахунок 

наявності ненасиченого зв’язку, також заважає процесам фазового поділу. 

Оскільки холестерин все ж таки є повністю гідрофобною молекулою, то він 

обов’язково має взаємодіяти з фосфоліпідними хвостами, причому з 
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хвостами обох фосфоліпідів. Тому, швидше за все, в досліджуваній 

потрійній системі існують поодинокі ліпідні пари фосфоліпід–холестерин, 

які рівномірно розподілені в площині мембрани. В такому випадку, оптичні 

фононні моди кожної з можливих ліпідних пар можуть існувати, але лише 

за великих значень вектора переданого імпульсу Q  в оберненому просторі, 

оскільки в прямому просторі розмір окремої пари малий. Це пояснює 

відсутність оптичної моди на дисперсійних кривих, представлених на Рис.  

5.7, які відображають характер розповсюдження фононних мод лише в 

першій зоні Бріллюена.  

Порівняння дисперсійних кривих oL  та dL  фаз потрійної системи 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин при температурі 45°С (Рис.  5.5 та Рис.  5.7, 

відповідно) вказує на те, що кількість фононних мод в них є однаковою. 

Підвищення температури ліпідної системи, що знаходилась в oL  фазі, 

призвело до зникнення оптичної фононної моди. Це може також означати, 

що при нагріванні oL  фаза потрійної системи переходить в dL  фазу. Нажаль, 

інформації про фазову діаграму досліджуваної системи при температурі 

45°С знайдено не було, а метод непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення не дає змоги підтвердити чи спростувати таке твердження. 

Тому це є питанням для подальших досліджень, що передбачають 

використання інших експериментальних методів. 

 

5.4. Динамічні характеристики потрійної системи при фазовому 

поділі 

 

При дослідженні двокомпонентної ліпідної системи ДПФХ–

холестерин було показано, що утворення стабільних ліпідних комплексів 

спостерігається у всіх точках на фазовій діаграмі, де присутня рідка 

впорядкована фаза oL , як окремо, так і при співіснування з іншими фазами. 

Для дослідження процесів утворення стабільних ліпідних комплексів при 
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фазовому поділі в трикомпонентній ліпідній системі було досліджено два 

зразки. Один з них містив ненасичений фосфоліпід ДОФХ, інший – ПОФХ. 

Що стосується першого зразку з ДПФХ, то концентраційні співвідношення 

його компонент вказує на співіснування рідких впорядкованої та 

невпорядкованої фаз (Рис.  5.3). Це підтверджується, зокрема, 

дослідженнями з використанням оптичних методів. Що стосується іншої 

потрійної системи на основі ПОФХ, то в ній за допомогою оптичних методів 

не було виявлено фазового поділу. Така ситуація протирічить даним, 

представленим в роботі [287].  

 
Рис.  5.8. Узагальнена фазова діаграма потрійної ліпідної системи. 

Чорними лініями показано лінії співіснування фаз. Графік побудовано за 

даними роботи [287] 

 

Автори провели дослідження з використанням комп’ютерного 

моделювання, а також проаналізували експериментальні дані, отримані 

методами ядерного магнітного резонансу, атомно–силової мікроскопії та 

рентгенографічними методами. В результаті була побудована узагальнена 
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фазова діаграма для потрійних ліпідних систем (Рис.  5.8), до складу яких 

входить холестерин, фосфоліпід з насиченими хвостами, та фосфоліпід з 

ненасиченими хвостами. 

Чорними лініями на Рис.  5.8 показано межі існування кожної фази. В 

залежності від конкретного складу мембрани та зовнішніх факторів, таких 

як температура, тиск та інші, ці лінії можуть зміщуватись. Проте 

обов’язково мають існувати області, де спостерігається фазовий поділ.  

Зважаючи на результати, представлені в роботі [287] і враховуючи що 

оптичні методи досліджень, для яких довжина хвилі світла   пропорційна 

розміру неоднорідності, не можуть виявити домени розміром менше 

декількох нанометрів, було вирішено дослідити потрійну систему ДПФХ–

ПОФХ–холестерин з концентраційним співвідношенням компонент, яке 

має відповідати області співіснування фаз.  

 
Рис.  5.9. Дисперсійні криві фононних мод в потрійних ліпідних системах 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин (порожні точки) та ДПФХ–ПОФХ–холестерин 

(суцільні точки) в точці співіснування рідкої впорядкованої та рідкої 

невпорядкованої фаз 
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На Рис.  5.9 представлено дисперсійні криві для потрійних ліпідних 

систем ДПФХ–ДОФХ–холестерин (незаповнені символи) та ДПФХ–

ПОФХ–холестерин (заповнені символи) за даними непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення високої роздільної здатності. Зеленими 

ромбами показано акустичні поздовжні фононні моди, чорними 

квадратами – акустичні поперечні фононні моди, червоними колами – 

оптичні фонони. Лінії на графіку приведені для зручного сприйняття 

експериментальних даних.  

Аналіз дисперсійних кривих на Рис.  5.9, показує, що в обох системах 

існують області, в яких реалізується розповсюдження оптичних фононних 

мод. При цьому, енергії оптичних мод в обох системах відрізняються, а ось 

значення вектора переданого імпульсу Q , де спостерігається розрив 

оптичної моди, співпадають.  

Аби додатково переконатись в наявності розриву на оптичній гілці, 

експериментальні дані були представлені у вигляді залежностей струму від 

значення переданої енергії. 

На Рис.  5.10 представлено залежності струмів від значення переданої 

енергії потрійних ліпідних систем ДПФХ–ПОФХ–холестерин (А, В) та 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин (Б, Г) при значеннях вектора переданого 

імпульсу: 17,03Q нм  (В, Г) та при 18,38Q нм  (А, Б). Чорними точками 

та червоними лініями позначено експериментальні дані та результат 

підгонки, сині штрихпунктирні лінії – функції роздільної здатності 

спектрометра. Акустичні поздовжні та поперечні моди коливань зображено 

бірюзовими та зеленими лініями відповідно.  

Аналіз залежностей на Рис.  5.10 дає підстави стверджувати, що при 

збільшенні Q  з 7,03 нм–1 (В, Г) до 8,38нм–1 (А, Б) на графіках залежності 

струму від переданої енергії для обох потрійних систем зникає провал в 

околі значення переданої енергії 4 меВ. Тому для коректної підгонки 

експериментальних даних необхідно було вводити ще одну додаткову 
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фононну моду – оптичну, яка на Рис.  5.10 (А, Б) позначена фіолетовою 

лінією.  

 

 
Рис.  5.10. Залежності струмів від переданої енергії для потрійних ліпідних 

систем ДПФХ–ПОФХ–холестерин (А, В) та ДПФХ–ДОФХ–холестерин (Б, 

Г) за різних значень вектора переданого імпульсу Q   

  

Таким чином, аналогічно до подвійної ліпідної системи, в потрійній 

системі спостерігається утворення стабільних комплексів, здатних 

реалізовувати розповсюдження оптичної фононної моди. При цьому, дана 

фононна мода спостерігається лише в тих фазах, в яких присутня рідка 

впорядкована фаза oL  окремо, чи в сукупності з іншими фазами.  

При загальному підході влід очікувати, що при збільшенні числа 

компонент в мембрані кількість фононних мод, зокрема оптичних, також 
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зростатиме. Наприклад, в подвійній ліпідній системі можливе існування 

лише однієї пари фосфоліпід–холестерин. В більш складних мембранах 

число ліпідних пар  N  різного типу, що складаються з двох різних 

компонент, буде визначатись формулою: 

 

 !
2( 2)!

nN
n




, (5.1) 

 

де n  – загальна кількість компонент мембрани. При цьому, кожна пара 

теоретично може генерувати свої оптичні моди, параметри якої будуть 

залежать від маси певної молекули та від енергії міжмолекулярної взаємодії. 

Що стосується досліджуваних потрійних ліпідних систем, то маси ДПФХ, 

ДОФХ та ПОФХ є досить близькими. Це означає, що енергії оптичних 

фононів від різних ліпідних пар, до складу яких входить холестерин, мають 

бути досить близькими. На практиці це означатиме, що метод непружного 

розсіяння рентгенівського випромінення не дозволить розділити сигнал від 

кожного варіанту ліпідної пари. Таким чином, отримані значення енергій 

оптичних мод в потрійних ліпідних системах є деяким усередненим 

значенням від кожної окремої оптичної моди.  

Слід зазначити, що з урахуванням похибки значення OP
gapQ  для обох 

потрійних систем в точці фазового співіснування o dL L  співпадає з 

аналогічним значенням в чистій oL  фазі потрійної системи і становить 

8,38 нм–1. Це означає, що розмір стабільних ліпідних комплексів, які 

утворюються в мембрані, становить приблизно 0,75 нм. Такая величина 

дещо менша за розмір комплексу в подвійній ліпідній системі ДПФХ–

холестерин, який складає 0,9 нм. Цей результат свідчить про те, що 

додавання в мембрану ліпідів, що мають ненасичені хвости (ДОФХ чи 

ПОФХ), призводить до зменшення ефективного розміру термодинамічно 

стабільних ліпідних комплексів, які на нашу думку є найменшими 

структурними елементами ліпідних доменів. Теоретичні дослідження 
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процесів фазового поділу в багатокмпонентних сумішах ДПФХ–

ДОФХ(ПОФХ)–холестерин з використанням моделі Ізінга [288] показують, 

що енергія взаємодії між молекулами насиченого ДПФХ та ненасиченого 

ДОФХ(ПОФХ) є дуже низькою. З цього виплаває, що така взаємодія є 

малоімовірною. Аналогічна ситуація спостерігається також між молекулами 

холестерину та ненасиченого ліпіду ДОФХ(ПОФХ) [123]. Завдяки цьому 

молекули холестерину дифундують в області локалізації насиченого ліпіду 

ДПФХ, що призводить до утворення рідкої впорядкованої фази oL , а також 

до процесів фазового поділу в мембрані. 

При відносно малих концентрація ненасиченого ліпіду в мембрані 

спостерігається формування впорядкованої oL  фази. Збільшення 

концентрації ненасиченого ліпіду призводить до фазового поділу в ліпідній 

системі. Подальше зростання кількості ненасиченого ліпіду стимулює 

перехід мембрани в однорідну рідку невпорядковану фазу dL , яка 

характеризується відсутністю стабільних ліпідних комплексів.  

 

Підсумки розділу 

 

За допомогою методу непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення високою роздільної здатності були проведені вимірювання 

потрійних ліпідних систем, до складу яких входив насичений фосфоліпід 

(ДПФХ), ненасичений фосфоліпід (ДОФХ або ПОФХ) та холестерин в 

різних фазових станах. Результати експериментальних досліджень вказали 

на відсутність оптичної фононної моди в області існування невпорядкованої 

dL  фази за температури 25°С та 45°С, так само як і у впорядкованій oL  фазі 

за температури 45°С. З метою підтвердження того, що oL  фаза при 

нагріванні переходить в dL  фазу потрібно проведення додаткових 

експериментів з використанням структурних методів дослідження. 
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Аналіз експериментальних даних вказує на існування оптичної 

фононної моди за умови присутності рідкої впорядкованої фази oL  при 

температурі 25 °С, як окремо, так і в суміші з рідкою невпорядкованої фазою 

dL . В рамках запропонованої раніше гіпотези формування ліпідних доменів 

при фазовому поділу, існування оптичної моди пов’язане з наявністю в 

мембрані стабільних ліпідних комплексів, кожен з яких складається з 2-3 

ліпідних пар. При цьому, наявність ненасиченого ліпіду в мембрані 

призводить до зменшення розміру таких комплексів, порівняно з подвійною 

ліпідною системою ДПФХ-холестерин. Крім того, при збільшенні кількості 

компонент мембрани, можливе збільшення кількості варіантів ліпідних пар, 

кожна з яких характеризуватиметься своєю енергією міжмолекулярної 

взаємодії.  

Представлені у розділі результати дають підстави стверджувати, що 

запропонована гіпотеза формування ліпідних доменів в подвійній системі 

ДПФХ-холестерин працює також і в більш складних (за кількістю 

компонент) системах, але з урахуванням можливого збільшення кількості 

варіантів ліпідних пар, які можуть бути утворені в мембрані. 
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РОЗДІЛ 6 

6. ВПЛИВ ХОЛЕСТЕРИНУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МЕМБРАННИХ БІЛКІВ 

Equation Chapter (Next) Section 1 

Численні роботи доводять, що існування доменів в ліпіднійй мембрані 

створюють умови для функціонування окремих компонент клітини, зокрема 

мембранних білків. В попередніх розділах було обговорено механізм 

фазового поділу та формування доменів в багатокомпонентних мембранах 

шляхом дослідження колективної динаміки ліпідних молекул за допомогою 

методу непружного розсіяння рентгенівського випромінення. Для 

двокомпонентної ліпідної системи ДПФХ-холестерин було доведено 

існування стабільних ліпідних комплексів, які утворюються при 

концентрації холестерину ~7% і потім при збільшенні його концентрації 

мають сталий розмір. Метою даного розділу є дослідження впливу таких 

комплексів на функціонування мембранних білків. Для цього була обрана 

найпростіша ліпідна система, що має фазове поділ – ДПФХ-холестерин, а 

також один з найбільш досліджених мембранних білків – бактеріородопсин, 

який виконую функцію перекачки протонів крізь мембрану за рахунок 

поглинання світла. Особливістю роботи бактеріородопсину є те, що 

перекачка протону відбувається в декілька етапів, на кожному з яких даний 

білок знаходиться в певному конформаційному стані. Аналізуючи 

швидкість переходу бактеріородопсину в кожен із станів під час фотоциклу 

бактеріородопсину, можна зробити висновки про особливості його 

функціонування. Найбільш зручним методом вимірювання часу переходу 

фотоактивного білка від одного до іншого проміжного стану є метод 

лазерного флеш фотолізу, оснований на вимірюванні функції пропускання 

світла через білок в залежності від часу. 

Таким чином, даний розділ присвячено дослідженню фотоциклу 

бактеріородопсину як функції концентрації холестерину в мембрані, що 

оточує білок.  
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6.1. Бактеріородопсин 

 

Бактеріородопсин (БР) – мембранний білок масою 26 кілодальтон, що 

існує в мікроорганізмах бактерій Halobacterium halobium. Згаданий білок 

складається з семи α – спіралей, що з’єднані між собою хромофором – 

ретиналем (Рис.  6.1 А). Бактеріородопсин є мембранним білком, тому він 

розміщується в ліпідній мембрані, причому в цей час одна його частина 

виходить назовні клітини, а інша – всередину. Розташування білка в 

мембрані  схематично показано на  Рис.  6.1 Б, де червоною лінією позначено 

зовнішню частину мембрани, а блакитною – внутрішню.  

 

 
Рис.  6.1. Структура молекули бактеріородопсину. А – мономер, що 

складається з семи α – спіралей, з’єднаних ретиналем; Б – орієнтація 

тримеру в мембрані; В–тример бактеріородопсину, вигляд зверху [289] 

 

В живих клітинах бактеріородопсин функціонує у вигляді тримеру – 

комплексу, що складається із трьох молекул білка, як це показано на Рис.  

6.1 В. Бактеріородопсин виконує функцію протонного насоса– перекачує 

протон з цитоплазми клітини назовні. При цьому, даний насос є 



201 

фотоактивним, бо спрацьовує під дією світла. Поглинання фотону викликає 

швидкі (порядку 5 пс) конформаційні зміни в ретиналі, який вигинаючись 

залишає іон H   на зовнішній поверхні цитоплазматичної мембрани. Після 

цього в молекулі бактеріородопсину відбуваються релаксаційні процеси, 

ретиналь повертається в транс конформацію та повертає собі втрачений 

протон зсередини клітини [290].  

 

 
Рис.  6.2. Схематичне зображення фотоциклу бактеріородопсину 

 

На Рис.  6.2 схематично зображено фотоцикл бактеріородопсину. Як 

вже було сказано, опромінення лазерним імпульсом викликає швидкі 

структурні зміні в молекулі бактеріородопсину. Білок переходить в так 

звану К форму, яка характеризується максимумом поглинання світла з 

довжиною хвилі 610 нм. Після декількох мікросекунд відбувається перехід 

білка з К форми в L форму з максимумом поглинання світла 550 нм. Через 

десятки мікросекунд білок переходить в М форму (поглинання на 410 нм), 
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далі в N форму (кілька мілісекунд, максимум поглинання 560 нм), О форму 

(630 нм), а потім повертається в початковий (незбуджений) стан з 

максимумом поглинання на 570 нм. При цьому, час переходу між різними 

проміжними станами залежить від зовнішньої температури: чим вона 

більша, тим швидше відбуватимуться переходи на всіх проміжних етапах.  

Зазначимо, що кількість проміжних етапів фотоциклу 

бактеріородопсину в різних дослідженнях є неоднозначною. Наприклад, 

автори роботи [290] стверджують, що після збудження бактеріородопсин до 

повного повернення в початковий стан проходить вісім стадій. При цьому 

частина з цих стадій характеризується співіснуванням різних форм 

(наприклад, L та M, або M та N).  

В результаті роботи бактеріородипсину на мембрані створюється 

електрохімічний градієнт і виникає трансмембранний електричний 

потенціал, що використовується як джерело живлення клітини (наприклад, 

для синтезу АТФ, для транспорту амінокислот, рухової активності та інше).  

Бактеріородопсин є одним з найпростіших та найбільш вивчених 

фотоактивних білків, що існують в організмах тварин. Саме тому його 

використовують для вивчення особливостей механізму транспорту протонів 

в живих організмах. Крім цього, бактеріородопсин є перспективним як 

фотохромна речовина в голографії, на його основі створюються 

альтернативні джерела енергії, біоелектронні носії інформації.  

 

6.2.  Лазерний флеш фотоліз. Методи аналізу 

 

У 1967 році Рональд Норріш, Джордж Портер і Манфред Ейген 

отримали Нобелівську премію за дослідження надзвичайно швидкої 

хімічної реакції, що здійснюється шляхом порушення рівноваги за 

допомогою коротких енергетичних імпульсів світла. Як про це часто 

свідчить історія науки, техніка, яка розроблена у військовий час, була 

застосована несподівано. У 1948 році Джордж Портер зрозумів, що світлові 
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трубки з високим потоком світла, які були призначені для нічної 

аерофотозйомки під час Другої світової війни, можуть генерувати 

концентрацію певних хімічних речовин (наприклад, вільних радикалів). 

При цьому концентрація таких речовин може бути достатньо великою, аби 

можна було її спостерігати за допомогою спектроскопічних методів. 

Наступним кроком в розвитку методики стало використання двох флеш–

ламп: одна більш потужна з коротким спалахом 2 мс для запуску 

фотохоімічної реакції, друга більш слабка, але з довшим імпульсом 

(~ 50 мс). При цьому друга лампа вмикалась з невеликою затримкою після 

першої. Світло другої лампи проходило крізь зразок та потрапляло на 

спектрограф з фотографічною пластинкою, за допомогою якого 

реєструвалась зміна інтенсивності світла з часом. В такий спосіб з’явилась 

техніка флеш–фотолізу [291]. Подальший розвиток методу відбувався в 

напрямку збільшення часового роздільної здатності. Були створені 

спеціальні лампи спалаху (флеш лампи), з тривалістю імпульсу порядку 

декількох наносекунд. Також розширювався спектр застосування методу: 

від дослідження газів почали переходити до дослідження рідин та, навіть, 

твердих речовин. З появою лазера на початку 1960–х років відбулась 

своєрідна революція методу, оскільки з’явилась можливість реєструвати 

кінетику з роздільною здатністю до декількох фемтосекунд [292].  

На сьогоднішній день методика лазерного фотолізу включає в себе два 

основні способи вимірювань. Основа першого способу, який має назву 

імпульс – імпульсного фотолізу (Рис.  6.3) базується на розщепленні 

короткого лазерного випромінення на два промені. Один промінь попадає 

на фоточутливий зразок, активуючи певні процеси в ньому, Інший промінь 

проходить крізь спеціальний оптичний пристрій, що затримує цей промінь 

на час від декількох фемтосекунд до наносекунд. 

 



204 

 
Рис.  6.3. Блок-схема установки для імпульс – імпульсного фотолізу 

 

Затриманий промінь використовується як джерело світла для 

визначення пропускання крізь зразок. Варто зазначити, що пристрій для 

затримки світла, як правило, заснований на швидкості поширення світла в 

повітрі, яка становить приблизно 1 мм за 3 пс. Це дозволяє вимірювати 

функцію пропускання світла крізь зразок з високою роздільною здатністю в 

часі, що є перевагою зазначеного способу вимірювання. До його недоліків 

можна віднести те, що зміна часу затримки другого променю потребує 

повної релаксації зразка та повернення його в початковий незбуджений 

стан. Тому вимірювання швидкості кінетики в широкому діапазоні потребує 

значної кількості часу. Крім цього, необхідно забезпечити стабільність 

енергії лазерних імпульсів для кожного окремого вимірювання. 

Другий спосіб вимірювання заснований на неперервній реєстрації 

функції пропускання світла крізь зразок протягом всього часу (Рис.  6.4) – 
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від збудження зразка лазерним променем до завершення в ньому усіх 

релаксаційних процесів. 

 

 
Рис.  6.4. Блок-схема установки флеш-фотолізу з неперервною реєстрацією 

функції пропускання світла крізь зразок 

 

Така конфігурація експерименту є найбільш розповсюдженою під час 

дослідженні кінетики, яка характеризується часовою шкалою від десятків 

наносекунд до десятків секунд. Для проведення подібних вимірювань 

необхідна наявність окремого стабільного в часі джерела зондуючого 

випромінення – як правило ксенонової або газорозрядної лампи у поєднанні 

з монохроматором, який задає довжину хвилі зондуючого світла. Світло, що 

пройшло крізь зразок, реєструється за допомогою детекторної системи, що 

складається з фотоелектронного помножувача та аналого-цифрового 

перетворювача. В цьому випадку роздільна здатність методу буде 
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визначатись довжиною лазерного імпульсу та роздільною здатністю 

детекторної системи. Головною перевагою такого методу вимірювання є 

короткий час експерименту, який визначається лише тривалістю 

релаксаційних процесів, що відбуваються в зразку, та можливістю 

одночасного вимірювання кінетики у широкому часовому діапазоні. До 

недоліків слід віднести неможливість вимірювання кінетики процесів, що 

відбуваються протягом часу, меншого за декілька наносекунд.  

Враховуючи те, що час утворення більшості проміжних станів 

фотоактивних білків знаходиться в мікросекундному – секундному 

діапазоні, для дослідження бактеріородопсину було обрано саме другий 

метод. 

Використання постійного джерела зондуючого світла при 

вимірюванні фотоциклу білка дозволяє отримати залежність зміни оптичної 

густини зразка OD  від часу, яка характеризує пропускання світла заданої 

довжини хвилі крізь зразок. При цьому, величина ( )OD t  для заданої 

довжині хвилі зондуючого випромінення i  за визначенням розраховуэться 

за формулою : 
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 , (6.1) 

 

де ( , )iI t   - залежність інтенсивності світла, яке пройшло через зразок після 

активації фотоциклу лазерним імпульсом, від часу, 0 ( )iI   - інтенсивність 

світла, яке проходить через не активований зразок (базова лінія). Таке 

визначення зміни оптичної густини дозволяє не враховувати інтенсивність 

джерела світла, ефективність детекторної системи, концентрацію та 

товщину зразка, а також інші умови експерименту. Головною вимогою є 

проведення вимірювання активованого та неактивованого зразка за 

однакових умов.  
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Відомо, що фотоцикл фотоактивного білка складається з декількох 

проміжних станів, тому весь процес можна описати в насупний спосіб: 

 

 1 2
1 2 ... nh

nBR P P P BR      ,  (6.2) 

 

де iP  - i -й проміжний стан, в якому перебуває білок через час i  після 

активації. Метод лазерного флеш фотолізу не дозволяє визначити ієрархію 

вказаних проміжних станів, тому надалі будемо вважати, що переходи між 

вказаними станами відбуваються за їх тривалістю – від найшвидшого до 

найповільнішого. Оскільки дослідження фотоциклу окремої молекули білка 

не є можливим з огляду на її розміри, тому зазвичай проводять вимірювання 

поглинання розчину, в якому міститься значна кількість білкових молекул. 

За таких умов величина iP  означатиме ймовірність знайти білок у 

відповідному стані через час i  після активації. Іншими словами, при 

дослідженні розчину білку мова йде про сукупнісь молекул. При цьому, 

опромінення розчину лазерним імпульсом не запускає фотоцикл усіх 

білкових молекул, швидкість та механізм переходу між проміжними 

станами для кожної молекули можуть дещо відрізнятись. Зважаючи на це, 

при аналізі кінетики за результатами лазерної спектроскопії, по аналогії з 

періодом напіврозпаду, використовують поняття часу напівпереходу  – час, 

за який половина молекул в розчині знаходитиметься в певному стані.  

Для описання переходів між проміжними станами білка 

використовують так звану константу переходу k , яка зв’язана з часом 

напівпереходу   співвідношенням ln 2 /k  . 

Тоді, залежність зміни оптичної густини зразка від часу для сталої 

довжини хвилі зондуючого випромінення визначається рівнянням 

[293, 294]: 
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де n  - кількість проміжних станів, iA  - ваговий коефіцієнт. Для 

інтерпретації експериментальних результатів необхідно робити підгонку, 

при чому підгоночними параметрами будуть не тільки константи переходів 

та вагові коефіцієнти, а і кількість проміжних станів. Така кількість 

невідомих в рівнянні (6.4) може приводити до великої кількості розв’язків. 

Саме тому при проведенні експерименту залежність зміни оптичної густини 

від часу вимірюють за різних значень довжин хвиль   зондуючого 

випромінення. В результаті отримують набір залежностей ( )OD t , для 

яких справедлива система рівнянь: 
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При цьому, загальна кількість проміжних станів n  та набір констант 

переходів ik  повинні бути однаковими для всіх значень  , оскільки 

кінетика не повинна залежати від зондуючого випромінення, що проходить 

через зразок. Ця умова суттєво обмежує кількість хибних розв’язків системи 

(6.5) та підвищує достовірність отриманих результатів.  

Для описання температурної залежності констант переходу в 

фотоактивних білках зазвичай використовують закон Арреніуса 

 

 
AE

RTk Ae


 , (6.5) 

 

де k  - константа переходу, AE  - енергія активації одного моля речовини, яка 

потрібна для переходу з одного стану в інший, R  - універсальна газова 
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стала, A  - так званий множник Арреніуса [295]. Згодом, Генрі Ейрінг 

показав, що множник A  залежить від температури за законом: 

 

 
A
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 ,  (6.6) 

 

де h  - стала Планка. Константа швидкості переходу пов’язана з константою 

рівноваги хімічної реакції, яка залежить від зміни енергії Гіббса G  для 

переходу одного моля речовини з одного стану в інший. В свою чергу, 

величина G  пов’язана зі зміною ентальпії H  та ентропії S  рівнянням: 

 

 G H T S     , (6.7) 

 

Підставивши вирази для енергії активації та множника Арреніуса в рівняння 

(6.6), отримаємо вираз: 
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Рівняння (6.8) можна записати в логарифмічній формі: 

 

 1 1ln( ) ln ln
A
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  (6.9) 

 

Рівняння (6.9) накладає додаткові умови при розв’язанні системи 

рівнянь (6.4) . Таким чином, вимірюючи кінетику білка за різних температур 

можна не тільки перевірити правильність визначення кількості проміжних 

станів, а також визначити зміну ентальпії та ентропії переходу білка в кожен 

з проміжних станів під час фотоциклу. Для цього необхідно проаналізувати 
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експериментально знайдену залежність 1(ln )k
T

 
 
 

 за допомогою 

моделі (6.9) .  

 

6.3.  Створення установки для дослідження фотоциклів білків 

 

Для дослідження кінетики бактеріородопсину в залежності від 

концентрації холестерину була створена установка лазерного флеш 

фотолізу. 

 

 
Рис.  6.5. Блок–схема установки лазерного флеш фотолізу 

 

На Рис.  6.5 представлена принципова блок–схема установки флеш–

фотолізу. В центрі блок–схеми зображено штатив, який тримає кварцеву 

кювету зі зразком. Штатив має форму куба, на кожній бічній його стороні є 
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вікна для проходження світла. Знизу штатива також є вікно для 

проходження лазерного променя. Штатив був розроблений компанією 

Quantum (Норвегія). Всередині штативу підтримується задана температура 

с похібкою ±0,05°С.  

Для отримання лазерного пучка з необхідними параметрами 

використовувався Nd:YAG лазер Brilliant B французької компанії Quantel у 

поєднанні з оптичним параметричним осцилятором MagicPrism компанії 

Opotec (Карлсбад, США). В результаті отримано лазерний промінь 

діаметром 6 мм зі змінною довжиною хвилі (400 ÷ 700)нм та енергією 

імпульсу (0 ÷ 40) мДж. Довжина одного імпульсу становила 4нс.  

За джерело світла було використано ксенонову лампу Hamamatsu 

(Японія) потужністю 75Вт з високим ступенем стабільності випромінення. 

Оскільки тривалість фотоциклу окремих білків може сягати десятків секунд, 

протягом цього часу важливо мати незмінну інтенсивність зондуючого 

світла. Для зміни довжини хвилі зондуючого випромінення був 

використаний монохроматор MSH–150 компанії LOT (Германія), що 

працює в діапазоні (300 ÷ 1200) нм. Вхідна та вихідна щілини на 

монохроматорі були налаштовані таким чином, щоб на зразку отримати 

Гаусовий розподіл падаючого світла з шириною на половині висоті 5нм. 

Аналогічний монохроматор використовували також перед детекторною 

системою для фільтрації паразитного світла та для зниження шуму сигналу. 

Довжина хвилі на обох монохроматорах змінювалась синхронно. Перед 

використанням монохроматори були повірені за допомогою характерних 

піків у випромінення ртутної лампи.  

Фокусування падаючого та розсіяного світла відбувалась з 

використанням кварцевих збираючих лінз. При цьому, для отримання 

реальних зображень джерело світла кювета зі зразком та детекторна система 

розташовувалась на подвійній фокусній відстані цих лінз. Зазначимо, що вся 

оптика, яка використовувалась для створення установки, включаючи 
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кювету для зразка, була виготовлена з кварцу, оскільки він прозорий у 

всьому діапазоні довжин хвиль, який використовувався в експерименті.  

Для реєстрації пропускання світла крізь зразок була створена 

детекторна система з високим ступенем розділення по часу. Основним 

компонентом системи став фотоелектронний помножувача R12829 у 

поєднанні з джерелом високої напруги фірми Hamamatsu (Японія).  

 

 
Рис.  6.6. Однокаскадний підсилювач фотоструму 

 

Для збільшення амплітуди первинного сигналу з фотоелектронного 

помножувача був створений однокаскадний підсилювач (Рис.  6.6) на базі 

операційної мікросхеми MAX4227 фірми Maxim Integrated з полосою 

пропускання 600 МГц. Особливістю цього підсилювача стала наявність 

двох гальванічно розв’язаних вихідних каналів, що дало змогу реєструвати 

зміну сигналу від зразка в широкому діапазоні часу. Для візуалізації 

сигналу, а також для його оцифрування використовувалось два двоканальні 
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осцилографи DSO–X4022A фірми Keysight з шириною полоси пропускання 

200 МГц.  

Загальний вигляд установки лазерного флеш-фотолізу представлено 

на Рис.  6.7. 

 

 
Рис.  6.7. Зображення установки лазерного флеш фотолізу 

 

Після зборки установки було проведено тестові експерименти по 

визначенню її роздільної здатність. Для цього використовувався лазерний 

імпульс із довжиною 4 наносекунди. Швидкість реакції детекторної частини 

на високоенергетичний імпульс склала 200 наносекунд. Це означає, що за 

допомогою даного методу на даному інструменті можна реєструвати 

процеси, час протікання яких становить більше 200 наносекунд.  

Оскільки конструктивні особливості штативу для зразка дозволяють 

використовувати два оптичні шляхи, що перпендикулярні один одному, то 
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на другому оптичному шляху було вирішено проводити два типи 

додаткових експериментів. У першому випадку до штативу за допомогою 

світловодів під’єднується спектрофотометр Avantes з власним джерелом 

світла. За допомогою спектрофотометра вимірюється спектр пропускання 

зразка, який використовується при обробці даних флеш фотолізу. Також 

періодичне вимірювання спектру поглинання дозволяло контролювати 

ступінь пошкодження зразку при його опроміненні високоенергетичним 

лазерним променем. 

Інша опція, яка була доступна завдяки другому оптичному шляху – 

вимірювання флюоресценції з високою роздільною здатністю у часі. Для 

цього замість спектрофотометра розміщується збиральна лінза, що фокусує 

флуоресцентне випромінення в другий фотоелектронний помножувач, який 

знаходився під кутом 90° до зондуючого випромінення. В цьому випадку 

зондуюче випромінення певної довжини хвилі стимулює виникнення 

флуоресценції зразка. Детекторна система флуоресцентного плеча повністю 

ідентична детекторній системі флеш фотолізу. Єдиною відмінністю є 

наявність змінних оптичних фільтрів, здатних відокремити розсіяне 

зондуюче випромінення від сигналу флуоресценції. 

Для автоматизації процесу вимірювання була створена спеціальна 

програма (Рис.  6.8), яка дозволяє не тільки керувати кожним окремим 

вузлом установки, але і проводити серію експериментів з флеш фотолізу та 

вимірювання флуоресценції (як окремо, так і одночасно) за різних 

температур та різних значень довжин хвиль зондуючого випромінення. Для 

написання програми була використана мова програмування LabView. 

Програма реалізовувала збір даних з обох осцилографів, їх первинну 

обробку, компресію та запис у форматі, який необхідний для подальшого 

аналізу. 
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Рис.  6.8. Інтерфейс програми керування установкою лазерної 

спектроскопії 

 

Головною перевагою такої установки, порівняно з комерційними 

аналогами, є можливість її адаптації до кожного конкретного 

експерименту. Це суттєво розширяє спектр задач по вимірюванню 

кінетики та флуоресценції розділених в часі, які можна вирішити із 

застосуванням даного методу [46-49]. 

 

6.4. Виготовлення зразка 

 

Оскільки для отримання білків в лабораторних умовах 

використовують бактеріальні колонії, найчастіше кишкові палички, то 

після всіх необхідних процедур білки знаходяться в ліпідних мембранах, 

склад яких є дуже різноманітний та не завжди відомий. Тому, для 

приготування білкових розчинів знадобилось спочатку очистити 
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бактеріородопсин від залишків клітинних мембран, а вже потім 

розміщувати його в модельних мембранах. Тому приготування зразків 

складалось з двох незалежних етапів. Перший етап – підготовка ліпідної 

суміші, другий – очищення білка, підготовка його до переносу в модельну 

мембрану.  

Для приготування ліпідної суміші використовувався 

дипальмітоїлфосфатидилхолін та холестерин. Було приготовано чотири 

зразки, з різними концентраціями холестерину – 0, 6,5, 18 та 35 молярних 

відсотків. Сумарна маса ліпіду в кожному зразку становила 20 мг. Після 

цього, ліпідні суміші були розчинені в 1мл трифторетанолі, з невеликою 

часткою (менше 1%) хлороформу. Отримані розчини були ретельно 

розмішані, та витримані при кімнатній температурі декілька годин. Таке 

поєднання гідрофобного та гідрофільного органічних розчинників 

забезпечило однорідне розмішування ліпідної суміші з однорідним 

розподілом ліпідів. Після цього органічні розчинники були випарені таким 

чином, що в кожному з чотирьох резервуарів утворились ліпідні плівки, які 

витримувались дві доби в вакуумній камері для остаточного видалення з 

них органічних розчинників.  

Для первинної очистки білка був створений фосфатний буфер з 

рівнем кислотності pH=6,94 та вмістом натрієвої солі з молярною 

концентрацією 20 мМоль. Вказана кислотність та концентрація солі є 

природніми для бактеріородопсину. Розчин білку (концентрація близько 8 

мг/мл) був поміщений в центрифугу, де обертався 90 хвилин з 

прискоренням, еквівалентним 20 000g, де g – прискорення вільного 

падіння. Оскільки клітинні мембрани, в яких знаходиться білок, є 

достатньо важкими, після такого обертання вони сконцентрувались на дні 

посудини, випавши в осад. Буфер, який залишився після концентрації був 

злитий. Замість нього був доданий приготований раніше фосфатний буфер. 

Процедура обертання в центрифузі та заміни буфера була повторена ще 
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три рази. Після первинної промивки додавали фосфатний буфер, аби 

концентрація білка в розчині залишилась на початковому рівні. 

Для видалення залишків білкової мембрани бактеріородопсину був 

використаний солюбілізаційний розчин. Для його приготування брали 

детергент октил–бета–глюкозид, розмішаний в буферному розчині. 

Молекула октил–бета–глюкозиду за своєю будовою схожа на молекулу 

фосфоліпіду – вода має гідрофільну голову та гідрофобний хвіст (Рис.  6.9), 

тому в надлишку води він утворює міцели. Кількість детергенту, яку 

додали в солюбілізаційний розчин, визначалась із розрахунку 15–кратного 

перевищення кількості білка.  

 

 
Рис.  6.9. Молекула октил–бета–глюкозиду 

 

При додаванні детергенту в водний ліпідний розчин відбувається 

руйнація ліпідної мембрани. На першому етапі формуються так звані 

змішані везикули, які включають в себе як детергент, так і шматки 

клітинних мембран. Після тривалого очікування клітинні мембрани 

остаточно руйнуються, відбувається формування везикул з детергенту. В 

нашому випадку, при руйнуванні мембрани білок вивільнюється. Оскільки 

бактеріородопсин не може існувати в воді, то він вбудовується в 

детергентні міцели.  

Після двох діб солюбілізації зразки знову обертались в центрифузі з 

прискоренням 20 000g, в результаті чого залишки зруйнованих мембран 

випали в осад та були видалені з солюбілізаційних розчинів. На 
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наступному етапі додали отримані розчини в посудини, де знаходились 

висушені ліпідні плівки, які були виготовлені раніше. В кожному з 

чотирьох зразків молярне співвідношення загальної кількості ліпідів до 

білку становило 300:1. Після змішування ліпідів з детергентом знову 

утворювались змішані везикули, але тепер слід було видалити з розчинів 

не ліпіди, а детергент. Для цього використовували спеціальний 

неполярний адсорбент – Bio–Beads SM–2 Resin (компанія Bio–Rad, США), 

який є кульками полістеролу з діаметром до 1 мм та значною адсорбційною 

поверхнею. Зазначимо, що цей адсорбент широко використовується для 

селективного поглинання органічних речовин з водних систем. Перед 

використанням кульки Bio–Beads були промиті метанолом та буферним 

розчином. При цьому, маса адсорбента в 20 разів перевищувала масу 

детергенту в кожному з розчинів.  

На фінальному етапі були отримані чотири зразки з різною 

концентрацією холестерину – водні системи з ліпідними везикулами з 

вбудованими в них молекулами білка бактеріородопсину. Для 

гомогенізації зразків було проведено їх екструзію – продавлення через 

фільтр з діаметром пор 100 нм, що було зроблено з метою отримання 

везикул невеликого розміру, які були б прозорі в видимому діапазоні світла 

Перевіркою правильності приготування зразків стало вимірювання 

спектрів поглинання за допомогою спектрофотометра. На Рис.  6.10 

представлена типова для отриманих зразків залежність оптичної густини 

від довжини хвилі світла. Максимум на довжині хвилі 560 нм відповідає 

положенню характерного піку поглинання бактеріородопсину за умов його 

нормального функціонування. 
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Рис.  6.10. Типовий спектр поглинання бактеріородопсину, вбудованого в 

ліпідні везикули 

 

6.5. Аналіз експериментальних даних 

 

Для дослідження особливостей кінетики бактеріородопсину в 

залежності від компонентного складу ліпідної мембрани були підготовлені 

чотири типи ліпосом з різною кількістю холестерину. Кожен зразок 

вимірювався методом лазерного флеш фотолізу в діапазоні довжин хвиль 

зондуючого випромінення від 330 нм до 730 нм з кроком 10 нм при 

температурах 10 °С, 20 °С, 30 °С, 40 °С. Вимірювання пропускання від часу 

для кожного зразка при кожному значенні довжини хвилі було незалежно 

проведено 25 разів. Після цього усі 25 окремих кривих для кожної довжини 

хвилі усереднювались з метою зменшення статистичної похибки. 

Вимірювання зміни пропускання від часу здійснювалось за допомогою 

фотопомножувача та двох осцилографів, кожен з яких працював в різних 

часових діапазонах. На Рис.  6.11 представлено експериментальні криві з 
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обох осцилографів. Чорні точки та точки у вставці – експериментальні дані 

з осцилографа, що відображають кінетику зразка в мікросекундному 

діапазоні, червоні точки – дані з осцилографа, що реєструє кінетику в 

мілісекундному діапазоні. 
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Рис.  6.11. Характерні залежності напруги на кожному з осцилографів 

установки лазерного флеш фотолізу від часу. 

 

Відліку часу в експерименті починався з опромінення зразка лазерним 

променем. Напруга на осцилографі при від’ємних значеннях часу на Рис.  

6.11 відповідає пропусканню білка на даній довжині хвилі зондуючого 

випромінення до його переходу в збуджений стан. 

Для переходу від значень напруги на кожному з осцилографів до 

значень зміни оптичної густини OD  використовують формулу: 
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де iV  - значення напруги на осцилографі в кожній точці після початку 

фотоциклу білка, БV  - середнє значення напруги в області базової лінії 

відповідного осцилографа. Таким чином, після закінчення фотоциклу білка 

значення напруги на осцилографі буде дорівнювати напрузі БV , отже зміна 

оптичної густини OD  стане нульовою.  

 

 
Рис.  6.12. Поверхня залежності оптичної густини зразка 

бактеріородопсину з концентрацією холестерину 35% в мембрані як 

функція часу та довжини хвилі зондуючого випромінення. 

 

Такі ж перетворення були зроблені з експериментальними кривими, 

які були одержані при кожному значенні довжини хвилі зондуючого 

випромінення. В результаті цього для кожного зразка було отримано набір 
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із 41 залежностей – змін пропускання білка від часу. На Рис.  6.12 

представлено залежність оптичної густини OD  зразка бактеріородопсину 

з концентрацією холестерину в мембрані 35% від часу та довжини хвилі 

зондуючого випромінення.  
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Рис.  6.13. Зміна залежності оптичної густини зразка бактеріородопсину з 

концентрацією холестерину 35% в мембрані за температури 10°С та різних 

значень довжини хвилі зондуючого випромінення: 410 нм (чорні точки), 

550 нм (зелені точки), 610 нм (червоні точки)  

 

Оптична густина зразка в збудженому стані може як збільшуватись 

так і зменшуватись для кожного конкретного значення довжини хвилі 

зондуючого випромінення. Для прикладу на Рис.  6.13 представлено 

залежності функції зміни оптичної густини зразка бактеріородопсину з 

концентрацією холестерину 35% від часу при різних значеннях довжини 

хвилі зондуючого випромінення: 410 нм (чорні точки), 550 нм (зелені 
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точки), 610 нм (червоні точки) при температурі 10°С. Додатні значення на 

графіку свідчать про зменшення пропускання зразка, від'ємні – зразок стає 

більш прозорим для даної довжини хвилі зондуючого випромінення.  

Зазначити, що при дослідженні фотоактивних білків методом флеш-

фотолізу різні автори використовують різні підходи та моделі. В повній мірі 

це також стосується і бактеріородопсину. Наприклад, в роботі [293] автори, 

провівши вимірювання кінетики бактеріородопсину в широкому діапазоні 

температур та значень pH, показали існування восьми проміжних станів у 

його фотоциклі. Серед цих станів в тому числі є і так звані спектрально 

невидимі – ті стани, в яких не спостерігається зміна оптичної густини зразка, 

у порівнянні з сусідніми станами. Метою даної роботи є не дослідження 

особливостей фотоциклу бактеріородопсину як такого, а встановлення 

залежності кінетики білка від концентрації холестерину в мембрані. Тому 

для аналізу експериментальних даних була обрана найпростіша з відомих 

моделей для описання кінетики, яка включала лише п’ять експоненціальних 

доданків. Застосування однієї і тієї ж моделі при аналізі усіх зразків гарантує 

достовірність отриманих результатів, навіть якщо обрана модель має певні 

недоліки.  

Аналіз експериментальних даних був проведений за методикою, що 

описана в параграфі 6.2. Набір залежностей ( )iOD t  для кожного зразка при 

кожній температурі задавався сумою з п’яти експонент шляхом глобальної 

підгонки. Аналіз експериментальних даних виконувався за допомогою 

програми MEXFIT, яка використовує нелінійний метод найменших 

квадратів для знаходження єдиного набору експоненціальних функцій, який 

одночасно описує набір залежностей ( )iOD t  при всіх значеннях довжини 

хвилі зондуючого випромінення. Перевірка якості аналізу здійснювалась 

шляхом візуального контролю відповідності модельних кривих та 

відповідних експериментальних даних. 

На Рис.  6.14 представлені результати аналізу залежностей зміни 

оптичної густини зразка бактеріородопсину з вмістом холестерину 35% в 
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мембрані від часу при довжині хвилі зондуючого випромінення 560нм за 

температур: 10°С (чорні точки), 20°С (жовті точки), 30°С (зелені точки), 

40°С (сині точки). Червоними лініями на кожній кривій показано результати 

підгонки експериментальних даних. Аналіз кінетики бактеріородопсину за 

різних температур демонструє пришвидшення фотоциклу білка зі 

збільшенням температури зразка. 
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Рис.  6.14. Часова залежність зміна оптичної густини зразка 

бактеріородопсину з концентрацією холестерину в мембрані 35% на 

довжини хвилі зондуючого випромінення 560 нм за різних температур: 

10°С (чорні точки), 20°С (жовті точки), 30°С (зелені точки), 40°С (сині 

точки). Червоними лініями показано результати підгонки 

експериментальних даних. 

 

В результаті підгонки експериментальних даних для кожного зразка 

при кожній температурі було отримано набір констант переходів між 

проміжними станами бактеріородопсину, які описують його фотоцикл. Для 
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перевірки правильності результатів підгонки для кожного зразка було 

побудовано залежності значень констант переходів ik  для одного і того ж 

зразка в залежності від оберненої температури 1
T

 в обернених градусах 

кельвіна.  
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Рис.  6.15. Залежності констант переходів між проміжними станами зразка 

бактеріородопсину з концентрацією холестерину 35% від оберненої 

температури. Точками різних кольорів показано різні константи переходу.  
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На Рис.  6.15 наведено приклад таких залежностей для зразка 

бактеріородопсину з концентрацією холестерину 35% в мембрані. Також на 

графіку на шкалі справа позначено відповідний час напівпереходу, на шкалі 

вгорі – температура в градусах Цельсія.  

Метод лазерного фотолізу не дає змоги визначити порядок зміни 

проміжних станів білка, тобто не можливо однозначно сказати, яка саме 

константа переходу є першою, яка другою і так далі. В рамках обраної 

модель аналізу кінетики вважається, що константи розташовуються в 

порядку, який відповідає зростанню часу напівпереходу. Разом з тим, такий 

підхід дає можливість однозначно ідентифікувати кожну конкретну 

константу переходу та відслідковувати її зміну з температурою. Кожну 

константу переходу при різних температурах на Рис.  6.15 позначено 

точками одного кольору. Оскільки температурна залежність кожної 

константи переходу має описуватись рівнянням Арреніуса, то точки на 

графіку були підігнані за формулою (6.9). Результати підгонки для кожної 

константи переходу зразка бактеріородопсину з вмістом холестерину в 

мембрані 35% показані на Рис.  6.15 лініями відповідного кольору. Аналіз 

результатів підгонки показує, що рівняння Арреніуса досить добре описує 

температурну залежність констант переходу, а також підтверджує 

правильність глобальної підгонки експериментальних даних за допомогою 

програми MEXFIT. 

В результаті підгонки температурних залежностей констант переходів 

за допомогою рівняння Арреніуса було визначено ентальпійні та ентропійні 

внески в енергію переходу на кожен проміжний стан бактеріородопсину при 

всіх значеннях концентрації холестерину в ліпідній мембрані, які (в 

перерахунку на 1 моль білка) представлені в Таблиці 6.1. 

Для виявлення впливу концентрації холестерину в ліпідній мембрані 

на кінетику бактеріородопсину було проведено порівняння часів 

напівпереходів для різних зразків, що були виміряні за однакової 

температури.  
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Таблиця 6.1.  

Значення ентропії та ентальпії переходів між проміжними станами зразків 

бактеріородопсину в залежності від концентрації холестерину в мембрані. 

Кількість 
холестерину

, 
% 

P1 P2 P3 P4 P5 

 Ентальпія, Дж/моль 
H1 ΔH1 H2 ΔH2 H3 ΔH3 H4 ΔH4 H5 ΔH5 

0 63 7 45 8 96 12 79 9 45 3 
6.5 75 3 62 7 96 7 97 10 53 10 
18 77 3 74 4 102 14 97 3 50 10 
35 70 1 67 2 93 3 61 2 50 2 

 Ентропія, Дж/моль/К 
S1 ΔS1 S2 ΔS2 S3 ΔS3 S4 ΔS4 S5 ΔS5 

0 61 25 -13 26 133 41 53 31 -77 12 
6.5 98 9 43 23 137 23 114 32 -52 34 
18 107 10 85 13 161 47 126 10 -59 31 
35 82 3 62 6 125 11 -4 7 -56 7 

 

На Рис.  6.16. представлено залежності часу напівпереходу в кожен 

проміжний стан бактеріородопсину від концентрації холестерину в 

мембрані при температурі 20 °С. Точками одного кольору позначено час 

напівпереходу в одним і той самий проміжний стан білка в різних зразках. 

Лінії проведені для зручного сприйняття експериментальних даних.  

Аналіз залежностей на Рис.  6.16 показує, що за відсутності 

холестерину в мембрані фотоцикл бактеріородопсину суттєво 

сповільнюється у порівнянні з тим випадком, коли бактеріородопсин 

знаходиться в своїй природній мембрані. В роботі [293] проведено аналіз 

значної кількості експериментальних даних, які свідчать, що перехід білка 

в найбільш пізній проміжних стан при температурі 20°С відбувається вже 

через 20-30 мс після збудження лазерним променем. Згідно даних, 

отриманих під час виконання даної роботи, перехід білка в найбільш пізній 
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проміжний стан при аналогічній температурі при відсутності холестерину в 

мембрані ДПФХ відбувається не раніше, ніж через 100 мс після збудження 
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Рис.  6.16. Залежності часу напівпереходу в кожен проміжний стан 

бактеріородопсину від концентрації холестерину в мембрані за 

температури 20°С. Точками одного кольору позначено відповідні значення 

часу напівпереходу в різних зразках. 

 

. При збільшення концентрації холестерину в мембрані фотоцикл 

бактеріородопсину систематично пришвидшується. Вже при концентрації 

холестерину 35% перехід в найбільш пізній проміжних стан відбувається за 

70 мс. Пришвидшення фотоциклу із зростанням кількості холестерину в 

мембрані ДПФХ є системним, цей процес також спостерігається при 

температурах 10°С, 30°С та 40°С.  

Слід зазначити, що холестерин не входить до складу бактеріальних 

мембран, тобто не є природнім компонентом для білка бактеріородопсину. 
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Враховуючи це, з високою долею імовірності можна стверджувати, що 

пришвидшення фотоциклу бактеріородопсину не пов’язане з його 

безпосередньою взаємодією з холестерином. Тому головною причиною 

зміни кінетики є зміна структури самої мембрани в результаті додавання до 

неї холестерину.  

В роботі [296] автори досліджували вплив бактеріородопсину на 

температуру головного фазового переходу в фосфоліпідних мембранах з 

використанням методу диференціальної скануючої калориметрії. Було 

показано, що для мембран димеристоїлфосфатидилхоліну (ДМФХ) при 

додаванні до них бактеріородопсину спостерігалось збільшення 

температури головного фазового переходу на 5°С. Автори пояснюють це 

явище з точки зору співвідношення розмірів гідрофобної частини 

бактеріородопсину та товщини ліпідної мембрани. Гідрофобна частина 

бактеріородопсину має більшу товщину, це викликає штучне збільшення 

товщини мембрани навколо білка, що можливо лише при максимально 

витягнутих ліпідних хвостах. Тому для розплавлення хвостів ліпідних 

молекул, які знаходяться навколо білка, потрібно більше енергії, ніж для 

молекул, що не межують з білком. Автори зазначають, що ефект збільшення 

температури головного фазового переходу в присутності 

бактеріородопсину спостерігався також для мембран на основі ДПФХ, але 

різниця температур була меншою, оскільки ці мембрани мають більшу 

товщину, ніж мембрани ДМФХ. 

Використання методу непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення для дослідження двокомпонентних ліпідних систем показало, 

що при додаванні холестерину в ліпідну мембрану відбувається спонтанне 

формування ліпідних комплексів, які складаються з декількох пар ДПФХ-

холестерин та мають розмір, що не перевищує 1 нм. При цьому, товщина 

таких комплексів, порівняно з товщиною однокомпонентної мембрани, є 

дещо більшою.  
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Спираючись на ці дані, можна пояснити сповільнення фотоциклу 

бактеріородопсину за відсутності холестерину в мембрані тим, що товщина 

ліпідного бішару ДПФХ дещо менша, ніж гідрофобна частина білка (Рис.  

6.17). Тому білок взаємодіє з мембраною, штучно збільшуючи її товщину. 

При цьому, сила такої взаємодії на стільки значна, то температура фазового 

переходу ліпіду збільшується. 

 

 
Рис.  6.17. Бактеріородопсин в ліпідній мембрані ДПФХ, що не містить 

холестерин. Товщина гідрофобної частини білка більша, ніж товщина 

мембрани 

 

Перехід білка між проміжними станами, як і фазовий перехід в 

ліпідах, відбувається за рахунок конформаційних перетворень. Тому 

взаємодія білка з ліпідною мембраною діє також і на сам білок, створюючи 

додатковий опір в процесі перекачки протону. При додаванні холестерину в 

мембрану утворюються ліпідні домени, що мають більшу товщину. 

Згаданий процес схематично зображено на Рис.  6.18. Ці домени з більшою 

товщиною групуються навколо білка, зменшуючи сили взаємодії між 

білком та мембраною, що призводить до скорочення тривалості фотоциклу 

білка, який в своїй природній мембрані працює значно швидше, ніж в 
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мембрані ДПФХ. Нагадуємо, що результати проведених досліджені 

відображають не фотоцикл однієї окремої білкової молекули, а усереднений 

фотоцикл цілого ансамблю молекул. Тому поступове збільшення 

концентрації холестерину призводить до поступового збільшення 

швидкості фотоциклу бактеріородопсину. 

 

 
Рис.  6.18. Збільшення товщини мембрани навколо білка за рахунок 

формування доменів, що містять холестерин 

 

 

Підсумки розділу 

За допомогою методу флеш фотолізу проведено дослідження 

фотоциклу мембранного білка бактеріородопсину в діапазоні температур 

(10 ÷ 40) °С в залежності від концентрації холестерину в мембрані. Для 

цього була створена установка флеш фотолізу, що дозволяє вимірювати 

залежність пропускання світла різних довжин хвиль через зразок в 

широкому діапазоні часу з роздільної здатністю не гірше, ніж 50 нс.  
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Показано, що відсутність холестерину в мембрані ДПФХ суттєво 

сповільнює фотоцикл бактеріородопсину, що пов’язано з різницею в 

товщині мембрани та гідрофобної частини бактеріородопсину.  

Не зважаючи на те, що холестерин не є природнім компонентом 

бактеріальних мембран, його додавання в мембрану ДПФХ призводить до 

прискорення фотоциклу за рахунок розташування доменів навколо білка.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Методами малокутового розсіяння рентгенівського випромінення, 

диференціальної скануючої калориметрії, непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення та флеш фотолізу досліджено вплив 

домішок на фазові переходи та властивості ліпідних мембран. 

2. За допомогою методу малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінення вивчено вплив домішок на структуру ліпідних 

мембран. Показано, що додавання нітрату срібла приводить до 

зменшення періоду повторення ліпідної мембрани в гель фазі, але 

в рідкокристалічній фазі до його збільшення. Разом з тим, 

додавання уроканової кислоти збільшує період повторення 

мембрани як в гель фазі, так і в рідкокристалічній фазі. Доведено, 

що додавання гліцерину приводить до немонотонної зміни 

товщини ліпідної мембрани в гель фазі як функції його 

концентрації. Максимум товщини мембрани спостерігається за 

концентрації гліцерину ~60%. При цьому, товщина бішару в 

рідкокристалічній фазі збільшується при зростанні концентрації 

гліцерину. Знайдено, що додавання оксіетиленгліколю в ліпідну 

мембрану завжди приводить до зменшення її товщини. Показано, 

що перевищення порогових концентрацій гліцерину або 

оксіетиленгліколю в ліпідній мембрані приводить до зникнення 

ріпл фази ліпіду. 

3. За допомогою методу диференціальної скануючої калориметрії 

вивчено вплив домішок на температуру головного фазового 

переходу ліпідної мембрани. Показано, що додавання нітрату 

срібла, уроканової кислоти та оксіетиленгліколю в мембрану 

збільшує температуру плавлення ліпіду, в той час як додавання 

гліцерину будь-якої концентрації залишає температуру плавлення 

незмінною.  
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4. Методом непружного розсіяння рентгенівського випромінення 

високої роздільної здатності вивчені дисперсійні криві ліпідних 

мембран. Доведено існування в ліпідних мембранах акустичних 

поздовжніх та поперечних фононних мод, які свідчать про 

наявність в них двох різних механізмів розповсюдження звуку. 

5. Знайдено, що при нагріванні ліпіду вище температури головного 

фазового переходу поперечна акустична мода розривається, що 

пояснюється з існуванням в мембрані областей локального 

впорядкування, час життя яких становить декілька пікосекунд. 

Запропоновано модель структури ліпідної мембрани, згідно з якою 

пасивний транспорт молекул крізь мембрану реалізується шляхом 

проходження їх між областями локального впорядкування. 

6. Досліджено колективні коливання молекул в двокомпонентних 

ліпідних мембранах з холестерином. Доведено існування в таких 

системах оптичної фононної моди, яка пов’язана з протифазними 

коливаннями молекули ліпіду та молекули холестерину в ліпідній 

парі.  

7. Вперше знайдено, що оптична фононна мода в ліпідній мембрані 

має розрив, що пояснюється наявністю ліпідних комплексів, які 

складаються з декількох згаданих ліпідних пар. Поява ліпідних 

комплексів має пороговий характер при збільшенні концентрації 

холестерину в мембрані. Час існування таких ліпідних комплексів 

визначається швидкістю дифузії молекул ліпіду в мембрані. 

8. Досліджено дисперсійні криві трикомпонентних ліпідних 

мембран. Доведено, що оптична фононна мода існує лише в рідкій 

впорядкованій фазі мембрани. Показано, що збільшення числа 

ліпідних компонент мембрани приводить до збільшення кількості 

можливих ліпідних пар, до складу яких входять молекули двох 

різних ліпідів. При цьому, кожен тип ліпідних пар створює на 
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дисперсійній кривій свою оптичну фононну моду. Енергія кожної 

такої моди залежить від маси кожної компоненти ліпідної пари.  

9. Запропоновано модель структури багатокомпонентної ліпідної 

мембрани, згідно якої будь-який домен складається із однакових 

ліпідних комплексів сталого розміру. 

10. Методом спектроскопії з розділенням в часі (флеш фотолізу) 

проведено дослідження часу фотоциклу мембранного білка 

бактеріородопсину в залежності від концентрації холестерину в 

мембрані та її температури. Показано, що відсутність холестерину 

в мембрані суттєво сповільнює фотоцикл бактеріородопсину. 

Такий факт може бути пояснено спостереженою різницею в 

товщинах мембрани та гідрофобної частини білка, що створює 

умови для сповільнення проходження протону з клітини на зовні. 

На основі отриманих даних про непружне розсіяння 

рентгенівського випромінення в ліпідах доведено, що додавання 

холестерину в мембрану призводить до прискорення фотоциклу 

бактеріородопсину за рахунок формування доменів. 
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