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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

1. Скорочення: 

ППР  поверхневий плазмонний резонанс 

ПППР  поверхневий плазмон-поляритонний резонанс 

ЛППР  локалізований поверхневий плазмонний резонанс 

СІТ  соєвий інгібітор трипсину 

УФ  ультрафіолетовий 

ПВС   полівініловий спирт 

БСА  бичачий сироватковий альбумін 

ДНК    дезоксирибонуклеїнова кислота 

метод КРЧО  метод кінцевих різниць у часовій області 

ФБС   фосфатний буфер сольовий 

ПММА    поліметилметакрилат 

ДДА    дискретна дипольна апроксимація 

 

2. Параметри чутливого елемента ПППР-сенсора, біомолекулярних шарів, 

осаджених на поверхню цього елемента та фізичні параметри: 

   зсув фаз між p- і s- компонентами вектора поляризації 

   азимут відновленої лінійної поляризації 

n   показник заломлення 

   показник поглинання 

   кут падіння світла 

   оптична провідність 

ПППР   кутове положення мінімума ПППР-кривої 

D   оптична густина 

md   товщина m  шару 

m   фазова товщина m  шару 

mn   комплексний показник заломлення mшару 
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( 1)m mr    френелівський коефіцієнт відбивання для межі поділу m  – 1m  

( 1)m mt    френелівський коефіцієнт пропускання для межі поділуm  – 

1m  

mL   матрицяm  шару 

( 1)m mI     матриця яка відповідає межі поділу середовищ m  та 1m  

S   характеристична матриця багатошарової системи 

ефn   ефективний показник заломлення досліджуваного шару 

1n   показник заломлення навколишнього середовища 

2n   показник заломлення біомолекул 

f   фактор заповнення 

pR   коефіцієнт відбивання р- поляризованого світла 

багатошаровою системою 

мA   поляризовність сферичної молекули 

   циклічна частота падаючого світла 

   довжина хвилі світла 

ПN   поверхнева концентрація біомолекул на чутливій поверхні 

ПППР-сенсора 

ефn   зміна ефективного показника заломлення досліджуваного шару 

ефd   зміна ефективної товщини досліджуваного шару 

E   фермент 

S   субстрат 

P   продукт 

V   швидкість ферментативної реакції 

t   час 

максV   максимальна швидкість ферментативної реакції 

мK   константа Міхаеліса 
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3. Параметри плазмонно-біомолекулярних наноструктур на основі Au та 

Ag і фізичні параметри: 

екст   переріз екстинкції 

T   пропускання 
0
еф   ефективна діелектрична проникність 0 шару 

буфер   діелектрична проникність буферного розчину 

біо   діелектрична проникність біомолекул 

0
біоf   фактор заповнення біомолекул у буферному розчині 0 шару 

біоC   концентрація розчину біомолекул 

біо   густина біомолекул 

полімер   діелектрична проникність полімеру 

оболонкаf   фактор заповнення наночастинок срібла, покритих 

біомолекулярним шаром, у полімерній плівці 

оболонка
без біо

f   фактор заповнення непокритих наночастинок срібла у полімері 

1d   товщина композитної плівки з врахуванням набухання 

1
id   початкова товщина композитної плівки 

Agf   фактор заповнення срібної наночастинки у системі 

наночастинка - біомолекулярна оболонка 

біоd   товщина біомолекулярного шару на наночастинці, в одиницях 

радіусу наночастинки золота 

оболонка   комплексна діелектрична проникність наночастинок, покритих 

біомолекулами 

1
біоf   фактор заповнення біомолекул у полімерній плівці 

буферf   фактор заповнення буферного розчину у полімерній плівці 

Ag   комплексна діелектрична проникність срібної наночастинки 

еф   ефективний час релаксації електронів 

1Ag   дійсна частина діелектричної проникності наночастинки срібла 
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2 Ag   уявна частини діелектричної проникності наночастинки срібла 

1Ag мас   дійсна частина діелектричної проникності масивного срібла 

2 Ag мас   уявна частина діелектричної проникності масивного срібла 

p   плазмова частота 
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ВСТУП 

 
Актуальність теми. Початок ХХІ ст. пов’язаний із практичним 

впровадженням нанотехнологій, якими наповнене наше сучасне життя. 

Результатами наукових досліджень наностуктурованих матеріалів та систем за 

останні десятиліття стало їхнє впровадження в багатьох галузях, зокрема, у 

медицині, промисловості, комп’ютерних технологіях. Для розв’язання 

важливих задач, пов’язаних із підвищенням безпеки праці, всебічним 

екологічним моніторингом, впровадженням новітніх підходів до охорони 

здоров’я та розробкою елементів інформаційних систем нових типів, 

застосовуються як біомолекулярні, так і плазмон-підтримуючі наносистеми 

(тонкі плівки металів та наночастинки), а також плазмонно-біомолекулярні 

наносистеми (композитні плівки, що містять наночастинки благородних 

металів з адсорбованими біомолекулярними покриттями). Дослідження 

оптичних властивостей біомолекулярних шарів, а також впливу на них 

зовнішніх чинників є актуальним у зв’язку з перспективою практичного 

застосування у біофізиці та медицині при діагностиці захворювань та розробці 

нових методів терапії. 

Тонкі плівки та наночастинки благородних металів у колоїдних розчинах, 

на твердотільних підкладках та в полімерних матрицях використовуються для 

створення біо- та хемосенсорів, які функціонують завдяки перебігу в них явищ 

поверхневого плазмон-поляритонного резонансу (ПППР) та локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР). Також наночастинки 

благородних металів застосовуються для реалізації різних типів спектроскопії з 

поверхневим підсиленням, а саме гігантського комбінаційного розсіяння світла, 

поверхнево-підсиленої флуоресценції, поверхнево-підсиленої інфрачервоної 

спектроскопії поглинання, поверхнево-підсиленої генерації другої гармоніки, 

що дозволяє значно підвищити чутливість діагностичних та аналітичних 

методів у ряді фундаментальних та практичних областей, серед яких 

матеріалознавство, фармацевтика, дослідження навколишнього середовища, 

виявлення отруйних, вибухових та наркотичних речовин для потреб судової та 
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безпекової діяльності. 

Зважаючи на перспективу широкого практичного застосування 

вищезазначених плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем, 

одним із актуальних завдань для дослідників є з’ясування оптичних 

властивостей наноструктурованих біомолекулярних шарів, плазмонних та 

композитних плазмонно-біомолекулярних систем на основі Au та Ag в умовах 

виникнення поверхневого плазмонного резонансу (ППР). 

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

виконувалась в рамках наукових тем № 06БФ051-10 “Оптичні та 

магнітооптичні властивості поверхневих шарів та плівок з різним типом 

провідності”, номер державної реєстрації 0106U006391, та № 11БФ051-01 

“Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і 

елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ 

новітніх технологій”, номер державної реєстрації 0111U004954 (підрозділ 11 

“Діагностика поляризованим світлом функціональних шарів матеріалів 

оптотехніки”). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у з’ясуванні характеру 

змін оптичних властивостей плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих 

систем на основі Au та Ag у реальному часі, викликаних дією зовнішніх 

чинників і пов’язаних зі специфічним перебігом збуджень в електронній 

підсистемі носіїв заряду у вигляді коливань плазмонного та плазмон-

поляритонного типу, та встановленні взаємозв’язку між оптичними 

властивостями таких систем та їхніми структурними параметрами. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі: 

1. З’ясувати механізм зміни оптичних властивостей біомолекулярних 

шарів на прикладі трипсину та соєвого інгібітору трипсину (СІТ) внаслідок їх 

опромінення світлом ультрафіолетового (УФ) діапазону. 

2. З’ясувати вплив термічної дії на перебіг ферментативної реакції 

казеїноген-реннін за допомогою ПППР-сенсора. 
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3. Визначити оптичні властивості біомолекулярного шару з врахуванням 

його внутрішньої структури за допомогою функції Гріна та теорії ефективного 

середовища Бруггемана. 

4. Визначити оптичні властивості нанопризм золота, нанесених на скляну 

підкладку, та композитних плівок полівінілового спирту (ПВС) зі срібними 

наночастинками. 

Об’єкт дослідження – взаємодія оптичного випромінювання з 

наноструктурованими біомолекулярними шарами, плазмонними та 

композитними плазмонно-біомолекулярними системами в умовах виникнення 

ППР. 

Предмет дослідження – спектральні та часові залежності оптичних 

характеристик наноструктурованих біомолекулярних шарів, плазмонних та 

композитних плазмонно-біомолекулярних систем в умовах виникнення ППР. 

Методи дослідження. У роботі застосовувались наступні методи 

дослідження: 

- спектральна еліпсометрія; 

- спектроскопія поверхневого плазмон-поляритонного резонансу в режимі 

кутового сканування при фіксованій довжині хвилі; 

- фотолюмінесценція; 

- оптична спектроскопія в режимі пропускання; 

- спектроскопія локалізованого поверхневого плазмонного резонансу; 

- оптична мікроскопія; 

- електронна мікроскопія; 

- комп’ютерне моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

1. Вперше за допомогою матричного підходу до опису біомолекулярного 

шару з використанням теорії ефективного середовища Бруггемана знайдено 

значення кута ПППР, що відповідає адсорбованому на чутливу поверхню 

ПППР-сенсора біомолекулярному шару. 
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2. Вперше показано шляхом вимірювання спектрів люмінесценції та 

оптичної густини, що завдяки ПППР-методу можливо реєструвати 

конформаційні зміни, які відбуваються з біомолекулами внаслідок впливу 

ультрафіолетового випромінювання. 

3. Вперше показано, що за допомогою ПППР-методу можна реєструвати 

вплив термічної дії на перебіг ферментативної реакції. 

4. Вперше з використанням теорії ефективного середовища Максвелл-

Гарнетта змодельовано спектри екстинкції композитних плівок полівінілового 

спирту зі срібними наночастинками, покритими шаром білку бичачого 

сироваткового альбуміну (БСА). 

5. Вперше зареєстровано зміщення піку оптичної густини композитних 

плівок полівінілового спирту зі срібними наночастинками в сторону менших 

довжин хвиль при додаванні до них розчину біомолекул БСА, а також 

підтверджено даний ефект запропонованою моделлю досліджуваної плівки, в 

якій враховано її внутрішню структуру. 

Практичне значення одержаних результатів: 

1. Розроблена модель розрахунку оптичних констант біомолекулярних 

шарів, яка враховує їхню внутрішню структуру і дає можливість визначення 

таких важливих параметрів біомолекулярного шару, як фактор заповнення та 

поверхнева концентрація, котрі характеризують щільність утвореного шару. 

2. Запропоновано механізм, який пояснює зміну оптичних властивостей 

біомолекулярних шарів на прикладі трипсину та СІТ, які відбуваються 

внаслідок зміни конформаційного стану біомолекул, індукованої 

ультрафіолетовим випромінюванням. 

3. Виявлено експериментальним шляхом здатність ПППР-сенсора 

реєструвати конформаційні зміни біомолекул, що виникають внаслідок УФ-

опромінення, та вплив термічної дії на перебіг ферментативних реакцій. 

4. Розроблено теоретичну модель для розрахунку спектрів екстинкції 

композитних полімерних ПВС-плівок зі срібними наночастинками із 

застосуванням теорії ефективного середовища Максвелл-Гарнетта. 
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5. Показано, що для нанопризм золота тригранної та шестигранної форми, 

нанесених на скляну підкладку методом хімічного синтезу, можливим є 

збудження ЛППР та використання даних зразків в якості чутливого елемента 

біосенсора на основі ЛППР чи в спектроскопії з поверхневим підсиленням. 

Особистий внесок здобувача. Головна ідея та напрямок досліджень були 

запропоновані науковим керівником. Особистий внесок здобувача полягає у 

виготовленні частини зразків; підготовці зразків до процесу вимірювання; 

проведенні вимірювань за допомогою спектральної еліпсометрії, спектроскопії 

поверхневого плазмон-поляритонного резонансу в режимі кутового сканування 

при фіксованій довжині хвилі, оптичної спектроскопії в режимі пропускання, 

спектроскопії локалізованого поверхневого плазмонного резонансу, оптичної 

мікроскопії; комп’ютерному моделюванні. Автор безпосередньо займалася 

розробкою математичних моделей із застосуванням теорій ефективного 

середовища, проводила розрахунки та приймала активну участь в інтерпретації 

отриманих результатів. Також автор представляла матеріали дисертації на 

конференціях і наукових семінарах кафедри та брала безпосередню участь у 

написанні, оформленні статей та тез доповідей. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися на конференціях: Ukrainian-German Symposium on 

Nanobiotechnology (м. Київ, Україна, 2006 р.), 8th-10th, 15th, 16th International 

Young Scientists Conferences “Optics and High Technology Material Science”, SPO 

2007-2009, 2014, 2015 (м. Київ, Україна, 2007-2009, 2014, 2015 рр.), 6-та 

Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології» (СЕМСТ-6, м. Одеса, Україна, 2014 рр.), The 3rd 

Ukraine-Korea Seminar on Nanophotonics and Nanophysics NANOPHOTONICS-

NANOPHYSICS-2008 (м. Київ, Україна, 2008 р.), 7th, 14th International 

Conference on Global Research and Education INTER-ACADEMIA 2008, 2015 

(м. Печ, Угорщина, 2008 р., м. Хамамацу, Японія, 2015 р.), II, IV International 

Conference “Nanobiophysics 2011, 2015: Fundamental and Applied Aspects” 

(м. Київ, Україна, 2011, 2015 рр.). 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових робіт, у 

тому числі 7 статей та тези 12-ти доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів основного тексту, висновків та списку використаних джерел (137 

посилань). Повний обсяг дисертаційної роботи складає 131 сторінку, 53 

ілюстрації і 3 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Практичне використання явища поверхневого плазмон-

поляритонного резонансу 

 
Оптичні біосенсори на основі поверхневого плазмон-поляритонного 

резонансу являють собою найбільш успішну та розвинуту біосенсорну 

технологію, яка не застосовує мітки та працює в режимі реального часу. ПППР-

біосенсори стали основним інструментом для вивчення біомолекулярних 

взаємодій та набули широкого використання у галузі реєстрації  хімічних та 

біологічних аналітів [1]. Сенсори такого типу використовують різні методи 

оптичного збудження поверхневих плазмон-поляритонів. Серед них метод 

порушеного повного внутрішнього відбивання (призмовий) [2-4] та метод, що 

використовує дифракційні ґратки (ґратковий) [5-7]. Найбільш загальновживані 

підходи, що використовуються у високочутливих сенсорах, засновані на 

скануванні довжини хвилі [2, 4] або кута падіння світла [3, 5]. Також широко 

використовуються амплітудні вимірювання, зокрема, у ПППР-технологіях, 

пов’язаних з побудовою зображення. Хоча чутливість амплітудних ПППР-

сенсорів, зазвичай, нижча, ніж у випадку звичайної ПППР-спектроскопії, 

останні успіхи у методиці ПППР із побудовою зображення продемонстрували, 

що розвиток високочутливих ПППР-сенсорів на основі амплітудної модуляції 

також можливий [8, 9]. Авторами робіт [10, 11] було запропоновано декілька 

конфігурацій ПППР-сенсорів на основі фазової модуляції. Хоча ці сенсори і 

показали високу чутливість, вона, як правило, не перевищує чутливості 

звичайних ПППР-сенсорів. Впродовж останніх років найкращі зразки ПППР-

сенсорів на основі традиційних методів збудження поверхневих плазмон-

поляритонів досягли рівня чутливості в перерахунку на найменші зміни 
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показника заломлення досліджуваного розчину, що реєструється сенсором, 

який складає 10-7 одиниць показника заломлення [12]. 

Разом з тим, ПППР-сенсори продовжують активно розвиватись в напрямку 

прикладних розробок [13-15]. Серед численних застосувань ПППР найбільш 

поширеними є біологічні. Наприклад, у роботі [16] розглянуто продуктивність 

методу ПППР в порівнянні з іншими для застосування у біосенсорах. Показано, 

що в поєднанні з інтерферометрією метод ПППР здатен реєструвати білки з 

роздільною здатністю такою ж, як і метод, заснований на люмінесценції, 

причому, без застосування міток. Одним із основних біологічних застосувань 

ПППР-сенсора є дослідження взаємодій типу «антиген – антитіло». Для цих 

досліджень також часто використовують метод флуоресцентної спектроскопії, 

який дає результати з прийнятною точністю [17]. На противагу цій технології, 

ПППР-метод не використовує міток [18], і дозволяє проводити дослідження в 

режимі реального часу. Ця особливість методу є дуже зручною, адже процес 

нанесення мітки вимагає додаткової витрати часу та у деяких випадках може 

пошкодити біомолекулу. 

Явище ПППР також може використовуватись у біомедичній галузі для 

вимірювання параметрів гібридизації ДНК та взаємодій типу «фермент – 

субстрат», для характеризації поліклонального антитіла, складання зображення 

специфічної частини антигена, яка реагує з антитілом (епітопу) та імуноаналізу 

без застосування міток. Причому, для цих застосувань може бути використаний 

не лише традиційний метод ПППР, а й ПППР у поєднанні з колоїдними 

частинками золота, що надає певні переваги, зокрема, підсилює відгук [19]. 

Як показано у роботі [20], за допомогою ПППР можна досліджувати 

конформаційні зміни біомолекул, спричинені зміною рН середовища. Проте, 

було б цікаво дізнатися, чи здатен біосенсор на основі явища ПППР 

реєструвати конформаційні зміни у біомолекулярних шарах, спричинені 

ультрафіолетовим випромінюванням. Порівняльний аналіз переваг та недоліків 

методик ПППР та кварцових мікровагів для дослідження структури та 

гібридизації ДНК наведено у роботі [21]. Шляхом проведення одночасних 
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вимірювань авторами показано, що метод на основі ПППР більш придатний для 

кількісного аналізу частини зв’язаного ДНК, а також для оцінки кінетики 

процесу гібридизації ДНК. 

Необхідно зазначити, що явище ПППР також застосовується для 

дослідження біологічних об’єктів у поєднанні з іншими методиками, 

наприклад, еліпсометрією та еліпсометрією повного внутрішнього 

відбивання [22, 23], інфрачервоною Фур’є-спектроскопією [24] та мас-

спектрометрією [25]. 

Значні можливості застосування ПППР-методу як для фізичних (тонких 

органічних та неорганічних моношарів або бішарів), так і біологічних 

(біомолекулярних структур, ДНК та вірусів, ліпідних бішарів, перехідних 

біосумісних шарів, біомолекулярних взаємодій, біосумісності тощо) досліджень 

розглянуто у роботі [26]. У ній багато уваги приділяється теорії явища ПППР, 

зокрема, наведено схему конфігурації Кречмана, за допомогою якої 

відбувається збудження поверхневих плазмон-поляритонів не межі поділу 

металева плівка – рідина (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Конфігурація Кречмана для збудження поверхневих плазмон-

поляритонів [26]. 

 

З рис. 1.1. видно, що поверхневі плазмон-поляритони збуджують на межі 

поділу металева плівка – діелектрик з використанням призми з високим 
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показником заломлення для досягнення рівності горизонтальної проекції 

хвильового вектора падаючого світла хвильовому вектору поверхневого 

плазмон-поляритону. Світло спрямовується на призму під кутом, який більший 

за граничний кут повного внутрішнього відбивання. Металева плівка 

наноситься або безпосередньо на призму, або на скляну підкладку, яка 

вводиться в оптичний контакт зі скляною призмою за допомогою спеціальної 

імерсійної рідини. 

Також у даній роботі описано розрахунок кінетичних констант асоціації та 

дисоціації, які є важливими параметрами специфічних міжмолекулярних 

взаємодій. Дані константи розраховуються наступним чином. Швидкість 

специфічної міжмолекулярної взаємодії визначається рівнянням [26]: 

[ ]
[ ][ ] [ ],a д

d AB
K A B K AB

dt
    (1.1) 

де aK  – константа асоціації, дK  – константа дисоціації, [ ]A  – концентрація 

лігата, [ ]B  – концентрація вільного ліганда, [ ]AB  – концентрація зв’язаного 

комплексу лігат-ліганд. Максимальна зміна кута ПППР максR  пропорційна до 

загальної концентрації ліганду ([ ] [ ]B AB ), різниця максR R  пропорційна до 

концентрації вільного ліганда[ ]B ,концентрація лігата [ ]A  може бути позначена 

як константа C , так як ця величина однозначно визначається умовами протоку. 

Тоді рівняння (1.1) може бути переписане у наступному вигляді [26]: 

  ( )a макс д a макс a д
dR K C R R K R K CR K C K Rdt        (1.2) 

Відповідні константи асоціації та дисоціації визначаються за допомогою 

апроксимації залежності (R)
dR

dt
 прямою. 

Застосовність ПППР-методу для визначення кінетичних констант показано 

також у роботі [27], де наведено порівняльний аналіз методу ПППР та інших 

методів для визначення кінетичних констант зв’язування біомолекул. 

Біосенсори на основі поверхневого плазмон-поляритонного резонансу 

часто використовуються в якості імуносенсорів. У роботі [28] описані саме такі 

імуносенсори, принципи їх роботи та застосування. Автори зазначають, що 
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імуносенсори даного типу є одними з найбільш популярних, що зумовлено 

їхньою зручністю та високою чутливістю до найменших змін показника 

заломлення, спричинених біологічними процесами, що відбуваються на 

чутливій поверхні сенсора. 

Як бачимо, ПППР-спектроскопія має багато потенційних застосувань у 

галузі науки про поверхню і поверхневі шари. Це одна з вимірювальних 

технологій, яка може безпосередньо реєструвати процес адсорбції біомолекул 

на поверхню, занурену у біомолекулярний розчин, з високою часовою 

роздільною здатністю. Для відслідковування процесів адсорбції повинні бути 

розроблені удосконалені методи, які дадуть можливість за наявним ПППР-

відгуком отримати певні кількісні характеристики адсорбованого шару. 

Більшість традиційних методів моделювання базуються на обчисленні 

характеристичної матриці багатошарової системи, яка вважається сукупністю 

однорідних плоско-паралельних шарів з певними ефективними показниками 

заломлення та товщинами, що знаходяться між напівнескінченними 

середовищами [29, 30]. Але такий спосіб розрахунку має суттєвий недолік, а 

саме, він не враховує внутрішню структуру шару. Тому постала задача 

модифікувати даний підхід, розглянувши внутрішню структуру 

біомолекулярного шару даної системи за допомогою формалізму функції 

Гріна [31, 32] та теорії ефективного середовища Бруггемана [33]. 

 

1.2. Теорії ефективного середовища для моделювання оптичних 

властивостей плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем 

 
Для опису багатокомпонентних середовищ часто використовують теорії 

ефективного середовища, наприклад такі, як теорія Лорентц-Лоренца, теорія 

Максвелл-Гарнетта, симетрична та несиметрична теорії Бруггемана, які 

застосовують в залежності від топології гетеросистеми. 

У роботі [34] ефективні оптичні константи тонких композитних плівок 

Ag/SiO2 розраховувалися за допомогою теорії ефективного середовища 
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Бруггемана. Використовуючи даний підхід, було розраховано еліпсометричні 

параметри, а саме, зсув фаз та азимут відновленої лінійної поляризації 

досліджуваних плівок. Використовуючи підгонку шляхом мінімізації квадрату 

різниці між виміряними та розрахованими значеннями еліпсометричних 

параметрів, було розраховано ефективні показники заломлення та поглинання 

композитних плівок Ag/SiO2. Показано, що показник заломлення залежить від 

розміру срібних наночастинок та їхнього розподілу в матриці SiO2. 

А. Лутіч зі співавторами у роботі [35] застосували узагальнену теорію 

ефективного середовища Бруггемана для моделювання залежності величини 

двопроменезаломлення від пористості поруватого оксиду алюмінію. 

Експериментально та теоретично показано, що величина 

двопроменезаломлення зростає із збільшенням пористості в області малої 

пористості. Результати моделювання добре узгоджуються з 

експериментальними даними, що вказує на можливість застосування теорій 

ефективного середовища для поруватих систем. 

Автори роботи [36] моделюють спектр локалізованого поверхневого 

плазмонного резонансу (ЛППР-спектр) у наночастинках срібла в матриці ZnO 

за допомогою теорії Мі та теорій ефективного середовища Максвелл-Гарнетта 

та Бруггемана. З’ясовано, що при наближенні наночастинок сферою теорії 

ефективного середовища дають недостатнє узгодження з експериментом, але 

при врахуванні розподілу частинок за формами вищезазначені теорії досить 

добре описують експериментально отримані ЛППР-спектри. 

Використовуючи теорію ефективного середовища, автори роботи [37] 

проаналізували спектр порушеного повного внутрішнього відбивання призми, 

на поверхню якої нанесено профільовану тонку металеву плівку, що утворює 

ґраткову структуру. Також авторами було досліджено цю конфігурацію для 

застосування у якості сенсора показника заломлення, що використовується у 

біосенсориці. Порівняння результатів даного сенсора зі стандартним сенсором 

на поверхневих плазмон-поляритонах із суцільною металевою плівкою 

показало, що ґратковий сенсор дає покращені результати по відношенню до 
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звичайного ПППР-сенсора. А саме, для малих змін показника заломлення 

ґратковий сенсор має кращу кутову роздільну здатність. 

Автори роботи [38] розглядають можливості застосування алюмінію для 

плазмоніки. Так як алюміній окислюється, то алюмінієві нанодиски 

розглядаються як двокомпонентна гетеросистема, що складається з чистого 

алюмінію та його окислу, і моделюють її за допомогою теорій ефективного 

середовища Бруггемана та Максвелл-Гарнетта. Показано, що теорія Бруггемана 

краще описує залежність оптичного відгуку алюмінієвих нанодисків від 

ступеню окислення. 

С. Курбітц зі співавторами в роботі [39] розрахували розміри та 

концентрацію наночастинок міді у скляній матриці, використовуючи теорію 

Бруггемана. А в роботі [40] було досліджено оптичні властивості острівцевих 

металевих плівок на поверхні напівпровідників, застосовуючи для інтерпретації 

даних наближення ефективного середовища Максвелл-Гарнетта при малих 

покриттях наночастинками та симетричне наближення ефективного 

середовища Бруггемана при великих покриттях. 

 

Рис. 1.2. Експериментальні (точки) та розрахункові спектри (лінії) відбивання 

RP(λ) системи Au/GaAs при (a) fAu=0.02, fGaAs=0.98, deff=58 нм, та (б) fAu=0.35, 

fGaAs=0.37, deff=18.3 нм при кількох кутах падіння світла на зразок. Розрахунок 

проведено за моделлю Бруггемана (пунктирна лінія) та за модифікованою 

моделлю Максвелл-Гарнетта (суцільна лінія) [40]. 
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На рис. 1.2 зображено експериментальні та теоретично змодельовані за 

допомогою теорій ефективного середовища Максвелл-Гарнетта та Бруггемана 

спектри відбивання р-поляризованого світла для острівцевих плівок золота на 

поверхні GaAs  [40]. 

У роботі [41] узагальнена теорія Максвелл-Гарнетта застосовується для 

опису діелектричних сумішей з металевими включеннями у формі 

нанострижнів, які розглядались у вигляді витягнутих сфероїдів зі статистично 

нормальним розподілом їх ексцентриситетів. Показано, що параметри законів 

розподілу впливають на частотні характеристики сумішей на оптичних 

довжинах хвиль. 

Автори роботи [42] розглядають оптичні властивості тонких плівок 

наночастинок золота, покритих діоксидом кремнію, в залежності від їхнього 

фактора заповнення. Для визначення позиції плазмонного піку в даній роботі 

використовувались теорії ефективного середовища Максвелл-Гарнетта та 

Бруггемана. Показано, що теорія Максвелл-Гарнетта дає краще узгодження з 

експериментом. 

Л. Бернард та ін. у роботі [43] застосували теорію Мі у поєднанні з теорією 

ефективного середовища Максвелл-Гарнетта для опису червоного зсуву у 

спектрі локалізованого ППР для двовимірних впорядкованих масивів 

наночастинок золота, покритих алкантіолами, осаджених на поверхню Si/SiO2 

методами самозбірки та мікроконтактного друку. 

Як видно з вищезазначених робіт, теорії ефективного середовища мають 

широке застосування для вивчення оптичних властивостей композитних 

гетеросистем. Біомолекулярні шари теж можуть бути розглянуті як двофазна 

гетеросистема, яка складається з самих біомолекул та буферного розчину, в 

якому вони знаходяться (адже адсорбція молекул на поверхню сенсора 

відбувається з розчину). Саме такий підхід і буде використано для 

моделювання біомолекулярних шарів, адсорбованих на чутливу поверхню 

ПППР-сенсора, у даній роботі. 
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1.3. Вплив зовнішніх чинників на оптичні властивості адсорбованих 

на чутливу поверхню ПППР-сенсора біомолекулярних шарів 

 

Серед численних застосувань методу ПППР важливе місце посідають 

задачі, пов’язані із дослідженням різноманітних впливів зовнішніх чинників 

(ультрафіолетове випромінювання, термічна дія, прикладене електричне поле, 

тощо) на біомолекулярні шари та біомолекулярні взаємодії. В даній роботі 

розглядається вплив ультрафіолетового випромінювання на біомолекулярні 

шари та вплив термічної дії на перебіг ферментативної реакції. Чинник УФ 

випромінювання було обрано тому, що воно входить до спектрального складу 

випромінювання Сонця, відповідно, воно суттєво впливає на живі організми і 

процеси, які в них відбуваються. Пояснення змін оптичних властивостей 

біомолекулярних шарів під впливом опромінення ультрафіолетом є особливо 

актуальним для сучасної біомедицини, оскільки є висока ймовірність того, що 

біомолекули в “здорових” та “хворих” клітинах поводяться по-різному під дією 

УФ випромінювання внаслідок певних структурних змін [44, 45]. Зважаючи на 

це, їхні оптичні відгуки також відрізнятимуться між собою. Пояснення 

біофізичних процесів, які спричиняють такий відгук, сприятиме кращому 

розумінню таких змін при діагностиці онкозахворювань [44]. 

В даній роботі зроблена спроба визначитись, як впливають на оптичні 

властивості біомолекулярних шарів, осаджених на поверхню ПППР-сенсора, 

процеси, які відбуваються в окремих молекулах різного (рослинного та 

тваринного) походження при їх опроміненні ультрафіолетом. Деякі кроки в 

цьому напрямку вже були зроблені [46-49]. Так, в роботі [49] автори описують 

оптичні процеси, які відбуваються у хромофорах (чутливих до світла частинах 

біомолекул), таких як триптофан. В роботі [48] вперше з використанням ПППР-

методу був розглянутий вплив УФ випромінювання на специфічний зв’язок між 

парою біомолекул бичачий сироватковий альбумін (БСА) – антитілo до нього 

(анти-БСА). На рис. 1.3 наведено збільшену частину сенсограми, що відповідає 

утворенню специфічного комплексу БСА-антиБСА з подальшим його УФ-
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опроміненням [48]. З рис. 1.3 видно, що УФ-опромінення даної специфічної 

пари біомолекул призводить до ослаблення і аж до повного зникнення 

специфічного зв’язку «антиген – антитіло». 

 

 

Рис. 1.3. Збільшена частина сенсограми, що відповідає специфічному 

зв’язуванню (зростаюча частина) та вимиванню (спадаюча частина) для різних 

значень часу УФ-опромінення специфічного комплексу: 1 хв. (1); 3 хв. (2); 

7 хв. (3). 

 

В межах даного дисертаційного досдідження розглянуто вплив УФ-

опромінення на структуру шарів білкових молекул трипсина та соєвого 

інгібітору трипсина [50]. При цьому вперше зареєстровано ефект зміщення 

кутової позиції мінімума залежності інтенсивності відбитого випромінювання 

від кута падіння світла (ПППР-кривої) в сторону менших кутів падіння 

лазерного випромінювання (негативний відгук) для пари біомолекул зі 

специфічним зв’язком. Запропоновано підхід стосовно пояснення негативного 

відгуку ПППР-сенсора на УФ-опромінення біомолекулярних шарів з 

врахуванням механізму електронних переходів, які відбуваються в 

біомолекулах під впливом УФ, а також розраховано оптичні параметри таких 

біомолекулярних шарів як перед УФ-опроміненням, так і після. Зважаючи на 

достатньо складний для характеризації лише ПППР-методом процес 

конформаційних змін в біологічних структурах, дослідження доповнено 

вимірюваннями спектрів поглинання та індукованої фотолюмінесценції. 
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Поряд із УФ випромінюванням, важливим чинником, який може значно 

впливати на процеси в різноманітних біологічних системах, є термічна дія. 

Адже температура навколишнього середовища постійно змінюється і для 

різних процесів, які відбуваються на біомолекулярному рівні, може бути різна 

оптимальна температура. Наприклад, відомо, що перебіг ферментативних 

реакцій значно залежить від умов навколишнього середовища, зокрема, 

температури [51, 52], оскільки від цього залежить активність фермента. 

Зокрема, в роботі [53] авторами показано, що температура оптимальної 

каталітичної активності деяких ферментів значно підвищується при 

іммобілізації на поверхню, по відношенню до оптимальної температури цих же 

ферментів, що знаходяться у розчині. Наприклад, для трипсину та 

хімотрипсину ця зміна температури становить 25ºC та 30ºC , відповідно [53]. М. 

Калантарі та ін. у роботі [54] підтверджують цю тенденцію. Максимум 

гідролітичної активності фермента ліпази, іммобілізованого на поверхню 

нанокомпозитних частинок кремнію, збільшився зі значення 40 ºC (для 

ферменту у розчині) до значення 45 ºC (для ферменту на поверхні). Також 

іммобілізована ліпаза підтримує вищу активність, ніж вільна ліпаза при 

більших температурах. 

Поки що розглядалися лише сенсори на основі поверхневого плазмон-

поляритонного резонансу, їхнє застосовування, способи моделювання відгуку, 

також проаналізовано літературу стосовно впливу зовнішніх чинників на їхній 

оптичний відгук. Разом з тим, впродовж останніх років значна увага науковців 

приділяється явищу локалізованого поверхневого плазмонного резонансу у 

металевих наноструктурах та побудові сенсорів на його основі. Тому у 

наступному підрозділі розглядаються саме ці сенсори, їхні галузі застосування, 

переваги та недоліки. 
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1.4. Сенсори на основі локалізованого поверхневого плазмонного 

резонансу 

 

Наночастинки золота використовувались у якості барвників впродовж 

майже 2000 років, в основному, у вітражному склі, кераміці, гончарних 

виробах, покритих емаллю, а також як фіолетовий барвник для одягу [55]. 

Незважаючи на це, до ХІХ ст. не було розуміння механізмів, що лежать в основі 

кольорового забарвлення колоїдних розчинів наночастинок. У своїх роботах 

1904 та 1906 років [56, 57] Максвелл-Гарнетт пояснив деякі ефекти розсіяння 

світла та зміни кольору при взаємодії з металовмісними стеклами, плівками та 

розчинами. Але описати кількісно оптичні властивості металевих сфер в 

залежності від їхнього розміру вдалося вже у 1908 вченому Мі [58]. 

Зараз добре відомо, що кольорове забарвлення колоїдних розчинів 

наночастинок благородних металів спричинене виникненням локалізованого 

поверхневого плазмонного резонансу. ЛППР – це колективні осциляції 

електронів провідності у металевій наноструктурі, що резонансно збуджуються 

падаючим світлом. Когерентні осциляції електронного газу спричиняють 

сильне розсіяння та унікальний спектр екстинкції світла високопровідними 

нанорозмірними металевими структурами. Інтенсивність, положення та ширина 

піку у спектрах екстинкції, що виникає внаслідок збудження ЛППР, сильно 

залежать від форми наночастинок, їхнього розміру, відстані між частинками, 

ступеню їхньої впорядкованості [59], а також від показника заломлення 

навколишнього середовища. Враховуючи зв’язок між сигналом ЛППР та 

вищезазначеними чинниками, а також той факт, що частоти ЛППР 

наночастинок благородних металів лежать переважно у видимій області 

спектра, багато вчених зацікавлені в розробці високочутливих хімічних та 

біологічних сенсорів на основі металевих наноструктур [60]. 

Існує ряд переваг сенсорів на основі явища ЛППР в порівнянні з 

сенсорами, що використовують інші явища. Наприклад, сильне розсіяння 

світла, спричинене виникненням ЛППР в наночастинках благородних металів, 
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дало можливість оптичного спостереження окремих наночастинок дуже малих 

розмірів, а саме, 20 нм для срібних та 30 нм для золотих наночастинок, за 

допомогою мікроскопії темного поля [61]. Цікавий результат отримали також 

С. Шульц та ін. у роботі [62]. Вони показали, що потік розсіяння світла 

окремою срібною наносферою розміром 80 нм при освітленні білим світлом 

еквівалентний потоку розсіяння молекул флуоресцеїну у кількості 5×106  або 

потоку розсіяння типових квантових точок у кількості 105. Володіючи такими 

цікавими оптичними властивостями, металеві наноструктури, особливо золоті 

та срібні, почали широко використовуватись в якості яскравих кольорових 

просторових міток при побудові біологічних зображень [63-66], та заміняти 

попередні методи флуоресцентного, хемілюмінесцентного та радіоактивного 

мічення біологічних об’єктів. На додачу до використання в якості міток, 

плазмонні металеві наночастинки застосовуються для передачі інформації про 

зв’язування молекул через зміни у спектрах екстинкції або розсіяння світла, що 

використовується, зокрема, для реєстрації біомолекул. Оскільки показники 

заломлення органічних та біологічних молекул вищі за показники заломлення 

типових буферних розчинів, зв’язування таких молекул з наночастинками 

спричиняє підвищення локального показника заломлення, що призводить, 

зазвичай, до червоного зсуву піків у спектрах екстинкції та розсіяння світла [67, 

68]. На противагу ПППР, що виникає на межі поділу тонка металева плівка – 

діелектрик, і має досить велику глибину локалізації (сотні нанометрів) [69], 

глибина локалізації ЛППР в наносенсорах значно менша (десятки 

нанометрів) [70-72]. Відповідно, спектральний відгук ЛППР чутливий до змін 

показника заломлення лише в області нанорозмірного оточення металевої 

наночастинки. Ця обставина дає можливість застосовувати ЛППР-сенсори для 

відслідковування в режимі реального часу локальних змін показника 

заломлення, спричинених подіями біомолекулярного зв’язування поблизу 

поверхні наночастинки [73]. 

Крім колоїдних розчинів наночастинок [61] та масивів наноструктур на 

поверхні твердого тіла [69], в якості чутливого елемента ЛППР-сенсора також 
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використовують металеві наночастинки в полімерних матрицях. Наприклад, 

автори роботи [74] розглянули оптичні властивості наночастинок золота у 

матриці полівінілового спирту; спектри оптичної густини для даної системи 

наведено на рис. 1.4 [74]. 

 

 

Рис. 1.4. Спектр оптичної густини сферичних наночастинок золота у матриці 

полівінілового спирту. Середній діаметр наночастинок від 8 нм до 25 нм в 

залежності від температури відпалу [74]. 

 

Як видно з рис. 1.4, в спектрі оптичної густини сферичних наночастинок 

золота, що вміщені до матриці полівінілового спирту, спостерігається 

максимум оптичної густини на довжинах хвиль від 560 нм до 610 нм, в 

залежності від температури відпалу плівки. Цей максимум пов’язаний з 

виникненням локалізованого поверхневого плазмонного резонансу у 

наночастинках золота, що дозволяє використовувати дані структури в якості 

чутливого елемента ЛППР-сенсора. Проте, інтенсивність вищезгаданого 

максимума досить низька, що є несприятливим фактором при побудові сенсора, 

в першу чергу з точки зору шумових характеристик. Тому варто спробувати 

замінити наночастинки золота наночастинками срібла, що, ймовірно, 

підвищить інтенсивність ЛППР-піка та зсуне його в сторону менших довжин 

хвиль. Це може підвищити чутливість даних структур при застосуванні в 

ЛППР-сенсорах. 
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Крім сенсорних застосувань, наночастинки благородних металів також 

застосовуються у спектроскопії з поверхневим підсиленням, зокрема, у 

поверхнево-підсиленому або гігантському комбінаційному розсіянні 

світла [75]. У даній роботі авторами було виявлено, що сигнал комбінаційного 

розсіяння від піридину, адсорбованого на шорсткий срібний електрод, 

приблизно в мільйон разів вищий, ніж від розчину цих самих молекул. Але 

підсилення за допомогою наноструктурованої поверхні застосовується не лише 

до явища комбінаційного розсіяння світла, а також і до флуоресценції, генерації 

другої гармоніки, інфрачервоної спектроскопії поглинання. Відповідні 

методики називають поверхнево-підсиленою флуоресценцією [76], поверхнево-

підсиленою інфрачервоною спектроскопією поглинання [77] та поверхнево-

підсиленою генерацією другої гармоніки [78]. 

 

1.5. Чисельні методи моделювання оптичних властивостей 

наноструктур 

 

Зважаючи на перспективність застосування металевих наночастинок та 

плазмонно-біомолекулярних систем на їхній основі для розробки новітніх 

хімічних і біологічних сенсорів та покращення чутливості спектроскопічних 

методів, важливим етапом у дослідженні таких наноструктур є математичне 

моделювання їхніх оптичних властивостей. А саме, внаслідок вищезгаданої 

складної залежності властивостей ЛППР металевих наночастинок від 

сукупності геометричних параметрів і оптичних констант наноструктур та 

їхнього оточення, для кожного конкретного застосування необхідно проводити 

попередні розрахунки взаємодії електромагнітного випромінювання з 

плазмонними наноструктурами. В результаті застосування теоретичних 

підходів отримуються оптимальні параметри плазмонно-біомолекулярних 

систем, які можуть бути використані в якості орієнтирів на етапі складання 

протоколів виготовлення та під час синтезу наноструктур, а також беруться до 
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уваги при проектуванні та розробці відповідних приладів або 

експериментальних методик. 

Аналіз літературних джерел показав, що найбільш універсальними для 

опису плазмонних наносистеми є методи чесельної електродинаміки, серед 

яких ефективними для розв’язання поставленої фізичної задачі є метод 

кінцевих різниць у часовій області (КРЧО), метод дискретної дипольної 

апроксимації (ДДА), пакет програм для моделювання фізичних задач Comsol 

Multiphysics на основі методу скінченних елементів. Розглянемо їх більш 

детально, починаючи з методу КРЧО. 

У роботі [79] автори застосовували підхід КРЧО для обчислення спектра 

перерізу розсіяння срібного нанодиска на напівнескінченній кремнієвій 

підкладці для випадку, коли нанодиск знаходиться безпосередньо на поверхні 

кремнію, і випадку, коли вони розділені проміжним шаром оксиду кремнію. 

Було показано, що в даній системі збуджуються 2 типи резонансних мод. 

Перший тип – це моди, локалізовані на поверхні наночастинки (переважає на 

коротких довжинах хвиль), а другий - на інтерфейсі між наночастинкою і 

підкладкою – поверхневі плазмон-поляритонні моди, що переважають у 

довгохвильовій області. Саме збудження поверхневих плазмон-поляритонів у 

випадку, коли наночастинки розташовані безпосередньо на поверхні підкладки 

з високим показником заломлення, значно підвищує переріз розсіяння, що 

може бути використано для підвищення ефективності захоплення світла у 

сонячних елементах. 

Автори роботи [80] застосували метод кінцевих різниць у часовій області 

для опису деформації та підсилення лазерного пучка на поверхні золотої 

наносфери. У даному випадку підсилений лазерний імпульс використовувався 

для наношаблонування поверхні кремнію за допомогою золотих наносфер. 

Теоретично та експериментально було досліджено ефект впливу підкладки, 

розміру сфери, енергії і поляризації збуджуючого лазера, та кута падіння світла 

на утворені наноособливості. Експерименти по наношаблонуванню були 

проведені для трьох різних матеріалів підкладки: кремній, поліімід, 
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поліметилметакрилат (ПММА). У випадку ПММА при опроміненні золотих 

наносфер не виникало наноособливостей, таких як для кремнію та полііміду. Це 

підтверджує той факт, що дані особливості виникають саме внаслідок 

збудження плазмонів, а не внаслідок звичайного нагрівання підкладки. У ході 

експерименту було використано сфери різних розмірів (40 нм та 250 нм). Для 

сфер розміром 40 нм утворені наноособливості були співрозмірні з діаметром 

самої сфери, а для сфер розміром 250 нм розмір утворених особливостей був 

порядку 100 нм. Було встановлено, що наноособливості утворюються лише при 

збудженні р-поляризованим світлом, що розповсюджується у напрямку 

поверхні підкладки. Дані результати збігаються з результатами, отриманими за 

допомогою методу КРЧО. 

У роботі [81] Денисюк М. С. запропонував модифікацію КРЧО-методу для 

тривимірної області, яка дозволяє збільшити точність розрахунку векторів 

електричного та магнітного полів на межах поділу середовищ. Ця модифікація 

полягає у заміні в КРЧО-методі комірки Йі на запропоновану в даній роботі та 

введені в систему рівнянь Максвелла ефективної діелектричної проникності. 

Даний метод реалізується у вигляді алгоритму, який виконується до початку 

розрахунку за КРЧО-методом. Результатом роботи алгоритму є масив значень 

ефективної діелектричної проникності. Окрім того, в алгоритмі, що реалізує 

КРЧО-метод, необхідно реалізувати індексацію масивів компонент 

напруженості полів запропонованим в роботі методом. Ця модифікація 

дозволяє моделювати процеси збудження та розповсюдження поверхневих 

плазмонних хвиль на поверхні металевих конструкцій довільної форми без 

додаткових втрат точності. У роботі описано метод розрахунку ефективної 

діелектричної проникності для особливих випадків, які виникають при 

моделюванні складних тривимірних моделей. Недоліками методу є часткове 

перекриття контурів інтегрування, що призводить до збільшення часу 

розрахунку. 

Автори роботи [82] застосували метод кінцевих різниць у часовій області 

для пояснення фізичного походження піків ЛППР у спектрі ансамблю срібних 
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нанокубів у воді, а також окремого срібного нанокуба на скляній підкладці. 

Експериментально отримані спектри для цих двох випадків дуже відрізнялися: 

спектр окремого срібного нанокуба на скляній підкладці складався з двох 

окремих піків, а спектр ансамблю частинок у воді містив лише один пік. Саме 

для того, щоб пояснити цю різницю, проводилось моделювання ЛППР-спектра 

куба в різних навколишніх середовищах за допомогою методу КРЧО. Цікаво, 

що КРЧО-моделювання для обох випадків дало спектр, що складається з двох 

піків, що може бути пояснено багатомодовим резонансним походженням піків.  

Дослідження окремих металевих наночастинок значно полегшило 

відокремлення чинників, що впливають на ЛППР-спектр, зокрема ефекту 

присутності середовища з високим показником заломлення, наприклад такого, 

як підкладка. 

У роботі [83] автори зробили порівняння результатів основних чисельних 

методів для опису оптичних властивостей металевих наночастинок. Для методу 

КРЧО автори вказують такий недолік: для об’єктів сферичної форми можливі 

неточності внаслідок розбиття сферичного об’єкту кубічною сіткою, бо межа 

об’єкта стає ступінчатою. Таким чином, для зменшення похибки необхідним є 

використання дрібної сітки, що збільшує час моделювання. 

Автори роботи [84] розрахували спектр перерізу екстинкції для золотого 

декаедра у диметилформаміді і, порівнявши його з експериментально 

отриманим, побачили, що метод дискретної дипольної апроксимації дає добре 

узгодження з експериментом. У порівнянні з методом ДДА, метод КРЧО буде 

більш корисним у випадку, коли необхідно знати розподіл поля в наносистемі у 

різні моменти часу. Серед переваг обох методів автори відзначають просту 

параметризацію. Для КРЧО-методу важливо також те, що отримується повний 

спектр за один запуск програми. Необхідно зазначити, що для ДДА 

проводиться дискретизація тільки об’єму частинки, а для КРЧО – потрібна 

параметризація об’єму зовні частинки, а також задання граничних умов, що 

може збільшити затрати часу на розрахунок. Обидва методи вимагають великих 

часових затрат, що є спільним недоліком чисельних методів. 
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У роботі [85] Джейн та ін. використовують метод дискретної дипольної 

апроксимації для обчислення оптичної екстинкції, поглинання та ефективності 

розсіяння у випадку, коли напрямок розповсюдження падаючого світла 

перпендикулярний до осі нанострижня. У даному випадку золотий 

нанострижень розглядався як циліндр, закритий з кінців двома напівсферами. 

Було розраховано спектри поглинання, розсіяння та екстинкції для випадків, 

коли фіксується ефективний радіус нанострижня, а співвідношення осей 

нанострижня змінюється, і навпаки. Показано, що плазмонний максимум для 

нанострижнів знаходиться в бажаній близькій інфрачервоній області, що 

робить золоті нанострижні корисними для застосувань in vivo. 

Автори роботи [86] перевіряли точність методу ДДА для розрахунку 

розсіяння та поглинання ізольованими однорідними наносферами та системами, 

що складаються з двох суміжних наносфер. Було показано, що даний метод 

найбільш ефективний для об’єктів з показником заломлення, близьким до 

одиниці, а із збільшенням показника заломлення точність методу знижується. 

Показано, що для діелектричних матеріалів метод ДДА дозволяє проводити 

розрахунки з точністю до кількох відсотків. 

Автори роботи [87] застосували метод ДДА для опису оптичних 

властивостей несферичних наночастинок благородних металів, а також 

розширили цей підхід, врахувавши ефект наявності розчину та підкладки. Було 

розраховано спектри ефективності екстинкції для зрізаного срібного тетраедра 

на підкладці та без неї, і порівняно їх з експериментальними даними. В 

результаті було виявлено значний зсув у сторону більших довжин хвиль у 

змодельованому спектрі екстинкції, що виникає внаслідок присутності 

підкладки. Цей зсув добре узгоджується з експериментальними даними. 

У роботі [88] автори використовують метод дискретної дипольної 

апроксимації для розрахунку спектра оптичної густини нанокомпозиту золото-

ПММА (нанокомпозит вміщував сферичні наночастинки золота розміром 

близько 30 нм). У процесі моделювання відстань між диполями була обрана 

рівною кільком десятим нанометрів, що в результаті дало близько 72000 
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диполів, кількість яких є достатньою для наслідування структури сферичної 

частинки та досягнення необхідної збіжності моделювання. В результаті було 

показано, що змодельовані за допомогою методу ДДА спектри добре 

узгоджуються з експериментальними, а також з розрахованими за допомогою 

теорії Мі. 

Автори роботи [89] застосували пакет програм Comsol Multiphysics 

(Сomsol Inc., США) для моделювання спектрів відбивання системи скло-

золото-оксид кремнію-золоті нанокільця в залежності від кута падіння світла та 

поляризації. З результатів моделювання видно, що р- та s-резонанси показали 

зсуви в сторону менших та більших довжин хвиль, відповідно, як і в 

експерименті, а от мінімум відбивання, на противагу експериментальним 

даним, ставав глибше із збільшенням кута падіння світла. Це можна пояснити 

випадковим розподілом наночастинок у зразках, що сприяє неоднорідному 

розсіянню, яке найбільш суттєво виражено для великих кутів падіння, коли 

розмір світлової плями збільшується. Показано, що добротність сенсора 

показника заломлення на основі відбивання світла може бути збільшена у 

випадку, коли, крім інтенсивності відбитого світла, вимірюється ще й фаза. 

У роботі [90] автори використовують Comsol Multiphysics для 

моделювання підсилення електричного поля в нанопроміжку між 

наночастинкою та підкладкою в залежності від довжини хвилі та радіусу 

наночастинки. Область розрахунку містить в собі окрему сферичну 

наночастинку відокремлену від напівнескінченної квадратної площини, 

товщиною 30 нм повітряним проміжком товщиною 0,6 нм (типова величина для 

сканувального тунельного мікроскопа). Товщина підкладки, більша, ніж 

глибина скін-шару золота, була обрана для того, щоб виключити будь-які 

залежні від товщини ефекти для енергій збудження локалізованого 

поверхневого плазмону. Розрахункові ЛППР-моди нанопроміжку можуть бути 

експериментально збуджені шляхом запису спектра випромінювання 

сканувального тунельного мікроскопу із зондами порівняного радіуса. В роботі 

встановлено, що розрахункові енергії ЛППР-мод узгоджуються з 
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експериментально отриманими. Результати обчислень показали, що зі 

збільшенням радіусу наночастинки ЛППР-моди зсуваються в сторону більших 

довжин хвиль, а загальне підсилення електричного поля значно збільшується за 

абсолютним значенням. Також було виявлено, що поперечна зміна 

електричного поля в нанопроміжку має природу осцилятора з експоненційним 

поперечним затуханням. 

Автори роботи [91] застосували Comsol Multiphysics для моделювання 

спектра поглинання розміщеного на скляній підкладці двовимірноого масиву 

зрізаних срібних сфероїдів висотою 5 нм та шириною 7 нм з відстанню між 

їхніми центрами 14 нм, що був покритий шаром органічного напівпровідника із 

високою дисперсією діелектричної проникності, що мав товщину 10, 14, 18, 22 

або 30 нм і плоску горизонтальну поверхню. Світло розповсюджувалось з боку 

напівнескінченної скляної підкладки. В результаті розгляду змодельованих 

спектрів авторами був зроблений висновок про те, що розміщення всередині 

шару органічного напівпровідника срібних наночастинок викликає появу 

багатьох смуг поглинання, які виникають внаслідок дипольних ЛППР-

резонансів, що може бути застосовано для розширення спектрального діапазону 

сенсорів на основі металевих наночастинок. Крім того, підсилення поглинання 

органічного напівпровідника внаслідок виникнення ЛППР в срібних 

наночастинках, що поміщені в цьому напівпровіднику, може застосовуватись в 

органічних сонячних елементах, де підсилення поглинання на червоному схилі 

спектра поглинання органічного напівпровідника дає підсилення фотоструму. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Огляд сучасних літературних джерел за темою роботи показав, що 

біомолекулярні шари та композитні плазмонно-біомолекулярні наносистеми є 

актуальними об’єктами для сучасних галузей науки, зокрема, біофізики та 

медичної фізики, для досліджень в яких широко застосовуються явища 

поверхневого плазмон-поляритонного резонансу та локалізованого 
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поверхневого плазмонного резонансу. Проте, залишається ряд нез’ясованих 

питань, а саме:  

1) врахування внутрішньої структури біомолекулярного шару, 

адсорбованого на чутливу поверхню ПППР-сенсора, при моделюванні 

оптичних властивостей такого шару; 

2) необхідність додаткового роз’яснення для механізму зміни оптичних 

властивостей біомолекулярних шарів, осаджених на поверхню чутливого 

елемента ПППР-сенсора, внаслідок дії на них зовнішніх чинників (УФ-

опромінення, термічна дія); 

3) незважаючи на те, що оптичні властивості плазмонних наноструктур 

зараз дуже активно досліджуються, недостатньо вивченими залишаються 

оптичні властивості саме тригранних та шестигранних нанопризм благородних 

металів, а також композитних плазмонно-полімерних плівок, що складаються з 

полівінілового спирту та срібних наночастинок, які можуть бути використані 

для біосенсорики. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Для сформульованої у першому розділі фізичної задачі, що нагально 

потребує свого розв’язання, потрібно реалізувати комплексний підхід, який 

включає в себе кілька основних експериментальних та теоретичних методів 

досліджень, а також окремі допоміжні методи для отримання результатів і 

підтвердження певних модельних розрахунків оптичних властивостей 

наноструктурованих плазмонно-біомолекулярних систем на основі Au та Ag. 

 
2.1. Еліпсометричні методи дослідження оптичних властивостей 

поверхневих шарів та тонких металевих плівок 

 

В межах даного дослідження в якості чутливого елемента ПППР-сенсора 

використовувалась тонка плівка золота (45 нм), нанесена на скляну підкладку, з 

адгезійним підшаром хрому (до 5 нм). Щоб визначити оптичні властивості 

біомолекулярних шарів, що на неї наносяться, необхідно спочатку дослідити 

оптичні властивості самої золотої плівки, що можна реалізувати різними 

оптичними методами. Чільне місце серед них посідають еліпсометричні 

методи [92]. Основними їхніми перевагами є висока точність [93], доступність, 

а також те, що вони є неруйнівними. Еліпсометричні методи базуються на 

аналізі характеристик еліптично поляризованого світла, якими є зсув фаз   між 

р- і s- компонентами вектора поляризації та   – азимут відновленої лінійної 

поляризації. Ці характеристики можуть вивчатись в залежності від різних 

параметрів: 1) кута падіння світла , за допомогою кутової еліпсометрії; 2) 

азимутального кута, тобто кута повороту площини зразка відносно нормалі до 

його поверхні, за допомогою азимутальної еліпсометрії; 3) довжини хвилі 

падаючого світла   (спектральна еліпсометрія). Для дослідження оптичних 

сталих металевої плівки, точне визначення яких конче необхідно знати для 

реалізації в подальшому ПППР-методу, найкращим чином відповідають методи 
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спектральної (метод Бітті-Конна) та кутової еліпсометрії. Розглянемо їх більш 

детально. 

Для вивчення оптичних властивостей металевих плівок у залежності від 

довжини хвилі падаючого світла застосовувався метод Бітті-Конна [94]. Цей 

метод побудований на основі схеми PSA (Р – поляризатор, S – зразок, А – 

аналізатор) і є ненульовим, тобто базується на визначенні величини 

інтенсивності світла після проходження системи PSA. Спрощена схема 

спектрального еліпсометра, побудованого за даною схемою, наведена на 

рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Спрощена схема спектрального еліпсометра: ДС – джерело світла, М – 

монохроматор, Р – поляризатор, S – зразок, А – аналізатор, СР – система 

реєстрації. 

 

Для того, щоб виміряти спектральні залежності еліпсометричних 

параметрів поляризатор встановлюють під кутом 45º (тоді у падаючому світлі

p sE E  ), потім вимірюють інтенсивність відбитого зразком світла при трьох 

положеннях аналізатора 0 0 , 450 , 90 0  ( 0I , 45I , 90I ) на даній довжині хвилі. При 

цьому кут падіння світла на зразок обирають рівним головному, тобто такому 

куту падіння світла, при якому зсув фаз між p- і s- компонентами вектора 

поляризації становить 90º. Розраховують еліпсометричні параметри за 

формулами: 

0

90

I
tg

I
   

(2.1) 
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45 0 90

0 90
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I I I

I I

 
   (2.2) 

Після цього розраховують оптичні сталі, а саме показник заломлення n і 

показник поглинання κ досліджуваного матеріалу за формулами (в наближенні 

двох напівнескінченних середовищ):  

 

cos 2
sin

1 sin 2 cos
n tg


  

  
 (2.3) 

sin 2 sin
sin

1 sin 2 cos
tg

 
   

  
 (2.4) 

 

Відомо [95], що найвища точність визначення еліпсометричних 

параметрів, а, отже, і оптичних сталих металів, для спектральної еліпсометрії 

досягається при кутах, близьких до головного. Даний кут можна визначити за 

допомогою кутової еліпсометрії. За допомогою даного типу еліпсометрії також 

можна проконтролювати однорідність поверхневого шару досліджуваного 

зразка, перевірити наявність анізотропії оптичних властивостей та рівень 

стабільності оптичних властивостей під час дії зовнішніх чинників, що і було 

зроблено на прикладі багатокомпонентних композитних матеріалів перед 

всебічною діагностикою золотої плівки як основи ПППР-сенсора і 

вимірюванням оптичних сталих цієї плівки та її товщини для проведення 

прецизійних ПППР-експериментів. 

 

2.1.1. Спектроеліпсометричний контроль поверхні матеріалів 

композитного типу 

Розвиток сучасних технологій та техніки вимагає значного підвищення 

експлуатаційних характеристик машин та механізмів, які можуть працювати в 

екстремальних умовах (високі температури, хімічно-агресивні середовища, 

значні механічні навантаження) та зменшення їхньої ваги й енергетичних втрат 

на виготовлення. Низька термічна стабільність та недостатня хімічна стійкість 

обмежують використання металів та сплавів за таких умов. Перспективними 
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матеріалами є композитні керамічні матеріали, виготовлені на основі карбіду 

кремнію та бориду титану. Вироби з керамічного SiC широко використовують в 

техніці високих температур в якості вогнетривкого електроізоляційного 

матеріалу та як абразивний та ріжучий інструмент. В зв’язку з цим вивчення 

фізичних і, зокрема, оптичних та електронних властивостей керамічних 

матеріалів є актуальним завданням як з теоретичної, так і з практичної точок 

зору. 

Тому була поставлена задача: враховуючи технологію виготовлення 

зразків, з’ясувати 1) рівень однорідності структури поверхневого шару шляхом 

порівняння оптичних властивостей по всій площі зразків; 2) величину 

анізотропії еліпсометричних параметрів поверхневого шару; 3) рівень 

стабільності оптичних властивостей після кріогенної обробки зразків. 

Було виконано кутові, спектральні та азимутальні еліпсометричні 

вимірювання для поверхонь 3 масивних зразків [96]: 

- TiB2+C (А1), поверхня якого має форму прямокутника розміром 40×5 мм2; 

- 2TiB2+3SiC (А2), поверхня якого має також форму прямокутника розміром 

40×10 мм2; 

- 2HfB2+3SiC (А3),поверхня якого має квадратну форму розміром 40×40 мм2; 

- 2TiB2+1,5SiC+1,5C (А4); 

- 2TiB2+SiC+2C (А5). 

Контроль однорідності структури по поверхні композитних матеріалів 

здійснювався за допомогою 2-х методик. 

Способом спектральної еліпсометрії зразок А2 досліджувався на 2-х 

ділянках його поверхні.Отримані спектральні залежності оптичної провідності 

наведено на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Спектральна залежність оптичної провідності  зразка 2TiB2+3SiC у 

двох різних точках його поверхні (криві 1, 2). 

 

З рис. 2.2 видно, що поверхня зразка А2 не є однорідною, бо розбіжність 

між значеннями   на ділянках зразка в області енергій фотонів h  =1,5 еВ 

складає біля 10%. 

Однорідність структури визначено для зразків А3, А4 та А5, які 

досліджено за допомогою методу кутової еліпсометрії в кількох ділянках 

поверхні (не більше 4-х). На рис. 2.3 наведено кутові залежності 

еліпсометричних параметрів  та  в якості прикладу тільки для зразка А3. 
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Рис. 2.3. Кутові залежності еліпсометричних параметрів  (а) та  (б) для 

ділянок 1-4 зразка 2HfB2+3SiC. 
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Отримані залежності ( )   та ( )   (  – кут падіння світла на зразок) 

свідчать про неоднорідність структури поверхневого шару зразка в різних 

ділянках його поверхні, бо відмінність між значеннями   та  в цих ділянках є 

досить значною. 

Наявність анізотропії еліпсометричних параметрів поверхневого шару 

контролювалось за допомогою методу азимутальної еліпсометрії (коли зразок 

виміряно при двох азимутальних положеннях   (=295º та =25º) у власній 

площині відносно умовного напрямку, що пов’язаний з видовженням зразка, 

котрі відрізняються на =90º) на зразках А1 (в центральній області) та А2 (в 

центральній області після кріогенної обробки). 

Кутові залежності   та  для зразка А1 наведені на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Кутові залежності еліпсометричних параметрів (а) та  (б) для зразка 

TiB2+C у центральній області. 

 

За умови, коли залежності ( )   є незмінні у межах похибки експерименту 

(рис.2.4а), саме розбіжність між кутовими положеннями мінімума кривих ( )   

та самими мінімальними значеннями (рис. 2.4б) вказує на анізотропію 

оптичних властивостей скін-шару цього зразка, що може бути викликана 

пружно-напруженим станом сформованого поверхневого шару. Така 

анізотропія може бути викликана тільки технологічними факторами 

виготовлення поверхні зразка, а саме тим, що стискання порошкової маси в 
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цьому процесі проводиться не за ізостатичним типом, і тоді сформованому 

поверхневому шару стають притаманні залишкові напруги. 

Зміну оптичних властивостей поверхневого шару зразка А2 після 

кріогенної обробки (після перебування зразка в рідкому азоті кілька годин) 

також було оцінено за допомогою методу азимутальної ( при зміні  ) 

еліпсометрії.  

Кутові залежності   та  для зразка А2 наведені на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Кутові залежності еліпсометричних параметрів (а) та  (б) для зразка 

2TiB2+3SiC в області 1 (до та після кріогенної обробки). 

 

Отримані залежності свідчать про те, що і після кріогенної обробки в 

поверхневому шарі не зникає притаманна йому анізотропія, хоча перепад 

температур для стрічок фольг аморфних металевих сплавів на основі кобальту в 

аналогічних умовах призводить до додаткової гомогенізації структури 

поверхневого шару і, відповідно, до зменшення анізотропії [97], викликаної 

деформаційним фактором. Очевидно, у випадку композитних матеріалів 

додаткова гомогенізація структури, і перш за все поверхневого шару, не 

досягається кріогенною обробкою зразків. 

Методами кутової та азимутальної еліпсометрії було досліджено зразки 

2TiB2+1,5SiC+1,5C та 2TiB2+SiC+2C. Їм також притаманні оптична 

неоднорідність поверхні та анізотропія еліпсометричних параметрів скін-шару, 

які можуть бути лише наслідком технологічних умов виготовлення зразків. 

У результаті проведених досліджень з’ясовано, що: 
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- структура поверхневого шару зразків 2TiB2+3SiC, 2TiB2+1,5SiC+1,5C, 

2TiB2+SiC+2C, і 2HfB2+3SiC є неоднорідною; 

- скін-шару зразків TiB2+C, 2TiB2+1,5SiC+1,5C, 2TiB2+SiC+2C і 2TiB2+3SiC 

притаманна анізотропія оптичних властивостей, викликана залишковими 

напругами в сформованих поверхневих шарах, які зумовлені технологічними 

умовами виготовлення зразків та їхнім подальшим шліфуванням та 

поліруванням для створення дзеркальної поверхні; 

- анізотропія оптичних властивостей скін-шару зразка 2TiB2+3SiC (А2) не 

зникає навіть після кріогенної обробки. 

Таким чином, на прикладі боридів перехідних металів з добавками SiC 

було продемонстровано застосовність еліпсометричних методів для визначення 

оптичних властивостей поверхневих шарів композитних матеріалів, бо 

з’ясувалося, що еліпсометрична методика в такій її реалізації трьома типами 

експериментів здатна у повній мірі охарактеризувати оптичні властивості 

поверхневої структури композитного матеріалу. Тому в наступному пункті 

описано застосування цієї методики для прецизійного визначення оптичних 

сталих чутливого елемента ПППР-сенсора. 

 

2.1.2. Еліпсометричні вимірювання параметрів чутливого елемента 

ПППР-сенсора 

За допомогою спектрального еліпсометра було виміряно спектральні 

залежності еліпсометричних параметрів тонкої плівки золота (45 нм), нанесеної 

на скляну підкладку з адгезійним підшаром хрому. Кут падіння світла було 

обрано рівним головному куту, який визначався за допомогою кутових 

еліпсометричних вимірювань, величина цього кута для досліджуваної плівки 

золота становить 64º. Результат вимірювань наведено на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Спектральні залежності еліпсометричних параметрів (а) tg  та 

(б) cos  плівки золота, нанесеної на скляну підкладку. 

 

З даних залежностей, використовуючи характеристичну матрицю 

багатошарової системи, було розраховано спектральні залежності показника 

заломлення та поглинання досліджуваної системи рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Спектральні залежності а) показника заломлення n  та б) показника 

поглинання   плівки золота, нанесеної на скляну підкладку. 

 

Оптичні константи плівки золота практично не відрізняються від тих, що 

наведені в роботі [98], що свідчить про хорошу точність еліпсометричного 

експерименту. З експериментально отриманих залежностей можна визначити 

необхідні оптичні константи досліджуваної плівки на робочій довжині хвилі 

ПППР-сенсора. На довжині хвилі 650 нм комплексний показник заломлення 
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плівки золота дорівнює 0,3+3,55і. Дана величина буде використовуватись в 

якості попередньо заданого параметру при підборі констант плівки золота по 

базовій лінії ПППР-сенсора шляхом моделювання для кожного зразка окремо. 

 

2.2. Метод поверхневого плазмон-поляритонного резонансу 

 
2.2.1. Теоретичне підґрунтя явища поверхневого плазмон-

поляритонного резонансу 

Останнім часом методика поверхневого плазмон-поляритонного резонансу 

досить швидко розвивається і вдосконалюється. Наприклад, у роботі [99] 

описано метод детектування поверхневого плазмон-поляритонного резонансу з 

високою роздільною здатністю. Також виникають нові теоретичні підходи до 

явища ПППР: інвертований поверхневий плазмон-поляритонний 

резонанс [100], абсорбційний ПППР [101]. 

При певних умовах на межі поділу двох середовищ можливе існування 

поверхневих плазмових хвиль, квантами енергії яких є поверхневі плазмон-

поляритони (ППП) [102]. Поверхнева плазмова хвиля – поперечно-магнітна 

хвиля, яка характеризується хвильовим вектором ПППk


 [103], що має значення 

М ДППП
ППП

М Д

k
с

 
 

  


, (2.5) 

де ППП  – циклічна частота поверхневого плазмон-поляритону, c – 

швидкість світла у вакуумі, Д  – діелектрична проникність діелектрика, М  – 

дійсна частина діелектричної проникності металу. Дане співвідношення 

справедливе, коли затухання поверхневого плазмон-поляритону в напрямку 

поширення незначне (уявна частина діелектричної проникності металу набагато 

менша, ніж модуль дійсної частини). 

За допомогою ПППР-сенсора вимірюється інтенсивність відбитого від 

сенсорного покриття світла в залежності від кута падіння. При деякому куті 

ПППР , який називається резонансним, виникає поверхневий плазмон-

поляритонний резонанс. Умовою виникнення поверхневого плазмон-
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поляритонного резонансу є рівність горизонтальної проекції хвильового 

вектора р-поляризованої падаючої світлової хвилі на межу поділу золото – 

проба k  модулю хвильового вектора поверхневого плазмон-поляритону ПППk


 

(2.5). Причому sin ПППРk n
c


  , де n  – показник заломлення скляної призми 

сенсора,   – циклічна частота падаючої світлової хвилі. Таким чином, умови 

виникнення поверхневого плазмон-поляритонного резонансу виглядають так: 

ППП   , (2.6) 

sin М Д
ПППР

М Д

n
 

 
  

. (2.7) 

Виникнення поверхневого плазмон-поляритонного резонансу призводить 

до різкого зменшення інтенсивності відбитого світла, тому залежність 

інтенсивності відбитого світла від кута падіння (ПППР-крива) для 

дистильованої води має наступний вигляд, зображений на рис. 2.8 (крива 1). 
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Рис. 2.8. Залежності інтенсивності відбитого світла від кута падіння (ПППР-

криві) для дистильованої води (крива 1) та розчину біомолекул трипсину 

(крива 2). 

 

Як видно з вищезазначеної формули (2.7), ПППР-сенсор є чутливим навіть 

до невеликих змін діелектричної проникності, та відповідно, показника 
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заломлення досліджуваного розчину біля поверхні сенсора. Присутність 

біомолекулярного шару на поверхні сенсора виявляється у збільшенні кутової 

позиції ПППР-мінімума (рис.2.8, крива 2). Тому спостереження за зміщенням у 

часі позиції мінімума ПППР-кривої дає можливість відслідковувати зміни 

показника заломлення середовища (в даному випадку біомолекулярного шару), 

яке знаходиться на поверхні чутливого елемента сенсора (золотій плівці). Для 

пояснення процесів, які при цьому відбуваються, досліджувану систему разом з 

біомолекулярними шарами, іммобілізованими на поверхню ПППР-сенсора 

можна уявити як багатошарову структуру, яка складається з однорідних 

плоскопаралельних шарів. Коефіцієнт відбивання такої системи можна 

теоретично розрахувати за допомогою підходу на основі характеристичної 

матриці. Так як для збудження поверхневих плазмон-поляритонів 

використовується р-поляризоване світло, то розраховується лише р-компонента 

коефіцієнту відбивання. 

 

2.2.2. Опис експериментальної установки 

В даній роботі використовувався кутовий двоканальний ПППР-біосенсор 

“NanoSPR 321” (довжина хвилі збуджуючого світла лазера складає 650 нм) з 

відкритою стаціонарною та проточною кюветами. Спрощена схема сенсорного 

блоку (з відкритою кюветою) ПППР-сенсора наведена на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Спрощена схема оптичного блоку ПППР-сенсора. 
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Шар вакуумно-напиленого на скляну підкладку золота товщиною 45 нм з 

адгезійним підшаром хрому товщиною 5 нм використовувався в якості чутливої 

поверхні сенсора. Поверхневі плазмон-поляритони збуджувались у золотій 

плівці за допомогою р-поляризованого лазерного випромінювання методом 

порушеного повного внутрішнього відбивання у геометрії Кречмана. Прилад 

реєструє залежність інтенсивності відбитого випромінювання від кута падіння 

світла. 

При дослідженні адсорбції білків використовувався проточний режим 

вимірювань, швидкість протоку складала 10 мкл/хв. При дослідженні впливу 

УФ випромінювання на трипсин та СІТ був використаний непроточний 

стаціонарний режим вимірювань. В якості джерела УФ випромінювання 

використовувалась ртутна лампа ПРК-4 з фільтром УФС-1. 

В розрахунках оптичних сталих біомолекулярних шарів були використані 

такі параметри плівок: комплексний показник заломлення хрому Crn  = 3,66 + 

4,365і [104], комплексний показник заломлення золота підбирався за 

допомогою моделювання для кожної пластинки окремо по базовій лінії ПППР-

сенсора для відповідного експерименту. 

 

2.3. Метод локалізованого поверхневого плазмонного резонансу 

 

Оптичні властивості наночастинок благородних металів зазвичай 

визначаються такими величинами, як переріз поглинання погл , переріз 

розсіяння розс  або перерізом екстинкції екст . Дані величини у випадку 

сферичних частинок розраховуються за допомогою теорії Мі [105]: 

 2
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де m  – відношення показника заломлення металевої сфери n  до показника 

заломлення навколишнього середовища, x  – розмірний параметр, що задається 

співвідношенням 2 /mn R   , де R  – радіус частинки,   – довжина хвилі світла, 

n  та n  – функції Рікатті-Бесселя, штрих означає першу похідну за аргументом 

в дужках. 

Проте, для наночастинок, форма яких відрізняється від сферичної, 

викладені вище співвідношення не можна застосовувати. В таких випадках 

зазвичай користуються чисельними методами розрахунку, наприклад методом 

кінцевих різниць у часовій області, який буде описано у наступному підрозділі. 

Теоретично розрахований спектр перерізу екстинкції у даній роботі буде 

порівнюватись з експериментально виміряним спектром оптичної густини 

0

lg
I

D
I

  , де I  - інтенсивність світла після зразка, 0I  - інтенсивність падаючого 

світла. Хоча переріз екстинкції та оптична густина – це не одна і та сама 

величина (вони мають також різні розмірності D  – безрозмірна величина,  екстQ

=м2), вони пов’язані співвідношенням extD C Q d   , де C  – концентрація зразка, 

d  – його товщина, тому їхні спектральні особливості будуть ідентичними. 

Виникнення локалізованого поверхневого плазмонного резонансу 

призводить до появи піку у спектрі поглинання (оптичної густини), 

зображеного на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Прояв ЛППР у спектрі оптичної густини колоїдного розчину 

сферичних наночастинок золота розміром 13 нм. 

 

Локалізовані поверхневі плазмони (ЛПП) пов’язані з колективними 

коливаннями газу вільних електронів у наночастинці (рис. 2.11). ЛППР для 

наночастинок благородних металів, таких як срібло та золото, знаходиться у 

видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні, що дає можливість 

використовувати їх в якості чутливих елементів для сенсорів, що працюють в 

даному спектральному діапазоні. 

 

Рис. 2.11. Збудження ЛППР у сферичній металевій наночастинці. 

 

Резонансна частота залежить від розміру, геометрії, а також 

діелектричного оточення цих наночастинок.  
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Спрощена схема сенсора “Nanoplasmon-003” на основі явища ЛППР, що 

використовувався у роботі, зображена на рис. 2.12. 

 

Рис. 2.12. Спрощена схема ЛППР-сенсора: 1 – досліджуваний розчин, 2 – 

наночастинки благородного металу, 3 – скляна підкладка. 

 

Світло від джерела з широким спектром потрапляє на досліджуваний 

зразок, що знаходиться у проточній кюветі, щільно притиснутій до поверхні 

чутливого елементу сенсора. В якості чутливого елемента даного сенсора 

можуть бути використані різноманітні наночастинки благородних металів, 

нанесені на скляну підкладку. Після проходження зразка та чутливого елемента 

сенсора світло потрапляє через оптичний хвилевід у спектрометр, який 

реєструє спектр оптичної густини досліджуваної системи. Виникнення ЛППР 

призводить до появи піку у вищезазначеному спектрі. При додаванні розчину 

біомолекул пік спектра оптичної густини зсувається в напрямку більших 

довжин хвиль. По даному зсуву можна обчислити параметри утвореного 

біомолекулярного шару. 

 

2.4. Метод кінцевих різниць у часовій області 

 

Для реалізації методу кінцевих різниць у часовій області у роботі була 

використана пробна версія комерційно доступного пакету Lumerical FDTD 

Solutions (Lumerical Solutions, Inc., Канада). Даний підхід належить до методів 

чисельної електродинаміки. Він полягає у розбитті моделі просторовою сіткою, 
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у вузлах якої проводиться розрахунок системи дискретних рівнянь Максвелла 

для кожної компоненти електричного та магнітного полів на кожному кроці за 

часом [81]. 

В якості елементарної комірки сітки розбиття використовується так звана 

комірка Йі (Yee) [106] (рис. 2.13). Комірка Йі являє собою елементарний об’єм, 

обмежений елементарними контурами інтегрування для знаходження 

циркуляції електричного (у випадку електричної підгратки) або магнітного (у 

випадку магнітної підгратки) поля. 

 

Рис. 2.13. Комірка Йі [81]. 

 

Електрична та магнітна підгратки зміщені одна відносно одної на вектор 

, ,
2 2 2

x y z   
 
 

 (рис. 2.14), де , ,x y z    – кроки дискретизації тривимірної сітки. 

На цьому рисунку проілюстровано взаємне розташування електричної та 

магнітної підграток, де виділено контури для визначення циркуляції 

електричного поля в напрямку осі z та циркуляції магнітного поля в напрямку 

осі x. 
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Рис. 2.14. Зчеплення електричної та магнітної комірок Йі [81]. 

 

Особливість підходу Йі полягає у просторовому рознесенні точок, в яких 

розраховуються різні компоненти векторних полів. Це означає, що кожна із 

компонент електричного та магнітного полів має власну сітку розбиття, 

просторово зміщену відносно інших на величину, вдвічі меншу за крок 

дискретизації. 

Граничні умови, які використовувались програмою, задавались наступним 

чином – область моделювання оточувалась шарами, які повністю поглинають і 

не відбивають світло, що на них потрапляє, тобто світло не виходить за межі 

області моделювання. В якості джерела світла було використане так зване 

джерело повного поля, розсіяного поля. Дане джерело є лінійно поляризованим, 

тому для розрахунку повного перерізу екстинкції виконувалося моделювання 

перерізів екстинкції досліджуваних систем для двох ортогональних 

поляризацій падаючого світла. Повний переріз екстинкції світла визначався як 

середнє арифметичне відповідних ортогональних перерізів екстинкції світла. 

Просторова сітка розбиття була обрана неоднорідною. В тій частині 

простору, де знаходилась металева наночастинка та її межі поділу з 

діелектриком, сітка розбиття мала менший однорідний крок (1 нм), а в 
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навколишньому середовищі – більший. Для задання необхідного часового 

кроку для моделювання у програмному пакеті використовувалась умова 

Куранта-Фрідріхса-Леві [107]: 

2 2 2

1

1/ 1/ 1/
t

v x y z
 

    
, (2.13) 

де v c   – швидкість світла в середовищі,   – діелектрична проникність 

навколишнього середовища. 

 

2.5. Мікроскопічний, фотолюмінесцентний та абсорбційний (в режимі 

пропускання) аналіз зразків 

 

Для вимірювання спектрів оптичної густини досліджуваних зразків 

використовувався спектрофотометр «UNICO SpectroQuest 4802» UV/VIS 

(United Products & Instruments, Inc., США) з кварцовою кюветою, яка 

наповнювалась тими самими досліджуваними розчинами, що 

використовувались для ПППР-вимірювань, з тією самою концентрацією. 

Спектри фотолюмінесценції вимірювалися за допомогою установки 

Renishaw RM 1000. Довжина хвилі збуджуючого світла складала 632,8 нм. В 

якості зразків для люмінесцентних вимірювань використовувались ПППР-

підкладки з шарами білків, нанесених з вищезгаданих розчинів шляхом 

накапування та з послідуючим висушуванням на повітрі на протязі 5 годин в 

закритому об’ємі. 

Електронна мікроскопія проводилась шляхом використання 

трансмісійного електронного мікроскопу (ТЕМ) JEM 100CX (JEOL, Японія) з 

прискорюючою напругою U=100 кВ. Оптична мікроскопія досліджуваних 

зразків проводилась за допомогою інвертованого оптичного мікроскопа 

OLYMPUS GX-41 (Мелітек, Україна) з використанням об’єктива ×100 (реальне 

збільшення ×1000) у режимі світлого поля. 
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2.6. Досліджувані наносистеми 

 

2.6.1. Біомолекулярні шари бичачого сироваткового альбуміну, 

трипсину, соєвого інгібітора трипсину, казеїногену та ренніну 

Під час експериментів використовувались водні розчини, а також розчини 

у фосфатному буфері сольовому (ФБС) бичачого сироваткового альбуміну, 

трипсину, соєвого інгібітору трипсину, казеїногену та ренніну (Sigmа-Aldrich) з 

концентрацією 250 мкг/мл. Для розрахунків використовувались наступні 

параметри досліджуваних систем: ефективний показник заломлення білків n  = 

1,46 [108], товщина адсорбованих шарів трипсину та СІТ – 5,0 нм [109] та 4,8 

нм [109], відповідно. Показник заломлення води при кімнатній температурі для 

довжини хвилі світла 650 нм дорівнює 1,33103 [104]. 

Трипсин, фермент класу гідролаз [109], синтезується підшлунковою 

залозою у вигляді неактивного попередника (проферменту) трипсиногену. 

Молекула бичачого трипсину (молекулярна маса близько 24 кДа) складається з 

223 амінокислотних залишків, які складають єдиний поліпептидний ланцюг та 

містять 6 дисульфідних зв’язків. Даний фермент має глобулярну форму. Його 

ізоелектрична точка знаходиться при pH 10,8, а оптимум каталітичної 

активності при pH 7,8-8,0. Зображення структури даного ферменту наведено на 

рис. 2.15а. 

 

(а)                                                           (б) 

Рис. 2.15. Структура (а) трипсину, (б) соєвого інгібітору трипсину. 
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В роботі використовувався соєвий інгібітор трипсину Кунітца, виділений зі 

знежиреної соєвої муки в кристалічному вигляді. Молекулярна маса інгібітора 

становить 21,5 кДа, розмір 4,8 нм [109]. Ізоелектрична точка СІТ лежить при 

рН=4,5. Він стабільний у широкому діапазоні рН при низьких температурах. 

Молекула інгібітора містить 194 амінокислотних залишки, 2 дисульфідні 

містки [110] та має глобулярну форму (рис. 2.15б). 

Бичачий сироватковий альбумін – білок, що має форму витягнутого 

еліпсоїда з розмірами 14 нм×4 нм×4 нм, складається з 583 амінокислотних 

залишків. Молекулярна маса БСА становить 66,43 кДа, ізоелектрична точка 

знаходиться при рН 4,7 [111]. БСА дуже широко застосовується у біофізиці та 

імуноаналізі. Зображення його структури показано на рис. 2.16.  

 

 

Рис. 2.16. Структура БСА. 

 

Реннін – фермент класу гідролаз, який виробляється в шлункових залозах 

ссавців, зокрема людини. Молекулярна маса бичачого ренніну близько 34 

кДа [112]. Молекула ренніну складається з поліпептидного ланцюга з 

переважанням кислих амінокислотних залишків. Виробляється клітинами 

шлунку у формі неактивного профермента. Активується катіонами водню у 

присутності іонів кальцію при pH менше 5. У кислому середовищі це відносно 

стабільний білок, при pH більше 7 втрачає активність. 
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Первинний субстрат ренніну – білок молока казєїноген, який під дією 

ферменту гідролізуєтся і розщеплюється до нерозчинного білка казеїну. В 

результаті основний білок молока залишається в шлунку тривалий час і поволі 

розщеплюється пепсином. 

 

2.6.2. Наноструктури на основі нанопризм золота та композитної 

плівки полівінілового спирту зі срібними наночастинками 

Для досліджень, пов’язаних з локалізованим поверхневим плазмонним 

резонансом, використовувались системи двох типів. Перший тип – 

нанокристали золота, нанесені на скляні підкладки. Для синтезу нанокристалів 

було використано золотохлористоводневу кислоту HAuCl4·3H2O (Sigma-

Aldrich), етиленгліколь, полівінілпіролідон (Sigma-Aldrich), етиловий спирт, 

дистильовану воду, полісахариди мікроводоростей Chlorella vulgaris ЛАРГ-

3 [113, 114]. Утворені нанокристали золота відділяли від дисперсійного 

середовища за допомогою центрифугування (центрифуга ОПН-8, 8000 об/хв, 

60 хв.), промивали дистильованою водою, залишок ресуспендували в 

дистильованій воді. Суспензію відмитих від стабілізатора нанокристалів 

накапували на поверхню скла та висушували при кімнатній температурі. Згідно 

протоколу [113, 114], плоскі призми золота мають форми правильного 

тригранника, шестигранника та зрізаного тригранника з середніми лінійними 

розмірами 100 нм та 10 мкм і висоту 60 нм. 

Другий тип наноструктур – композитні полімерні плівки полівінілового 

спирту зі срібними наночастинками розміром 8,4 нм [115], нанесені на скляні 

підкладки методом спінкоатингу [74]. Протокол виготовлення композитних 

плівок включає змішування розчину полімеру (полівінілового спирту) з 

необхідними концентраціями розчину AgNO3 воді. Результуючий розчин 

наносився на скляну підкладку методом спінкоатингу та відпалювався при 

температурі 100 ºC – 210 ºC на протязі 10 хвилин для формування однорідних 

плівок з товщиною між 80 нм та 250 нм. 
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Висновки до розділу 2 

 

У даному розділі описано теоретичні основи явищ, які застосовуються у 

експериментальних установках, а також надано опис самих установок та 

методів обробки експериментальних даних. Крім цього проведено 

еліпсометричний контроль поверхні композитних матеріалів на основі боридів 

перехідних металів з метою перевірки можливостей еліпсометрії для 

визначення оптичних властивостей чутливого елементу ПППР-сенсора.  

Також описано методи комп’ютерного моделювання, які застосовувалися в 

роботі. Наведено перелік використаних реагентів та матеріалів, надано короткі 

відомості про їхню структуру та методи виготовлення. Показано, що 

загальновідомих окремо взятих методів вивчення оптичних властивостей 

плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем на основі Au та Ag 

виявляється недостатньо, щоб повністю охарактеризувати оптичні властивості 

цих систем, а також вплив на них зовнішніх чинників. Це пов’язано з тим, що 

необхідно враховувати внутрішню структуру та особливості досліджуваного 

шару, і саме розв’язанню цієї задачі і присвячений наступний розділ. 
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РОЗДІЛ 3 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

БІОМОЛЕКУЛЯРНИХ ШАРІВ, АДСОРБОВАНИХ НА ЧУТЛИВУ 

ПОВЕРХНЮ ПППР-СЕНСОРА, ТА ДІЇ НА НИХ ЗОВНІШНІХ 

ЧИННИКІВ 

 

Метод поверхневого плазмон-поляритонного резонансу – це сучасний 

високочутливий оптичний метод, який може бути використаний для 

дослідження властивостей нанорозмірних об’єктів, зокрема, біомолекул та їхніх 

комплексів, які вони утворюють в процесі взаємодії, а також процесів, в яких 

вони беруть участь при дії зовнішніх чинників, таких як ультрафіолетове 

випромінювання, термічна дія, прикладене електричне поле, тощо. Проте, 

інколи виникає проблема у правильній кількісній інтерпретації результатів 

ПППР-вимірювань. Зазвичай досліджувана система моделюється за допомогою 

характеристичної матриці багатошарової системи, в якій усі шари, зокрема, і 

біомолекулярний, вважаються однорідними шарами з деякими ефективними 

значеннями показника заломлення і товщини. Проте, такий підхід не враховує 

внутрішню структуру біомолекулярного шару. Тому необхідно розробити 

метод, який дозволяє врахувати цю структуру та визначити певні кількісні 

параметри досліджуваного шару, які характеризують його щільність. У цьому 

розділі представлені теоретичні підходи та результати, проведених з їхнім 

використанням, розрахунків параметрів внутрішньої структури 

біомолекулярних шарів. 
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3.1. Матричний метод моделювання оптичних властивостей 

багатошарової системи 

 

В даному методі досліджувана багатошарова структура наближається 

системою однорідних плоскопаралельних шарів. Схематичне зображення такої 

системи наведено на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Схематичне зображення досліджуваної багатошарової системи. 

 

Розглянемо структуру, що складається з l  плоскопаралельних шарів між 

двома напівнескінченними середовищами та поширення р-поляризованого 

світла в такій системі. Кожен шар має певну товщину md ; тоді фазовий зсув m , 

який вносить цей шар (його фазова товщина), складатиме величину [116] 

2
cosm m

m m

d n
   


, (3.1) 

де mn  – комплексний показник заломлення m -го шару, m – кут між напрямком 

поширення світла в m -му шарі та перпендикуляром до його меж. Матриця mL , 

яка відповідає цьому шару, матиме вигляд 

0

0

m

m

i

m i

e
L

e



 

 
  
 

. (3.2) 

Матриця, яка відповідає межі поділу середовищ m  та 1m , може бути 

представлена наступним чином: 
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 – френелівський амплітудний коефіцієнт 

відбивання, ( 1)
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 – френелівський амплітудний коефіцієнт 

пропускання. 

Добуток матриць меж поділу та матриць шарів визначає характеристичну 

матрицю, яка пов’язує електричні поля світлової хвилі на вході і виході 

багатошарової структури: 

01 1 12 2 ( 1)... l l lS I L I L L I    . (3.4) 

Ця матриця має розмірність 2 2 і має наступний вигляд: 

11 12

21 22

S S
S

S S

 
  
 

. (3.5) 

Тоді інтегральний енергетичний коефіцієнт відбивання р-поляризованого 

світла багатошарової системи pR  можна представити виразом 

2

21

11
p

S
R

S

 
  
 

. (3.6) 

Використання даного теоретичного підходу дозволяє з достатньою 

точністю моделювати залежність інтенсивності відбитого від багатошарової 

системи p-поляризованого випромінювання від кута падіння світла (так звану 

ПППР-криву). 

Так як біомолекулярні шари – це нанорозмірні системи зі складною 

внутрішньою структурою, а матричний підхід її не враховує, то було 

запропоновано модифікувати даний підхід, описавши біомолекулярний шар за 

допомогою теорії ефективного середовища Бруггемана та формалізму функції 

Гріна та співставити ці результати моделювання з експериментальними. 
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3.2. Несиметрична теорія ефективного середовища Бруггемана 

 

Існує два найзагальніші види гетеросистем [33]. Перший – це матрична 

гетеросистема. У цьому випадку кожен розсіюючий елемент (включення) 

повністю оточений матрицею. Матриця і включення в такій системі 

нерівноцінні. Другий вид – це статистична гетеросистема. Цей вид 

характеризується хаотичним розподілом фаз у просторі, які вважаються 

рівноцінними. Для опису матричних гетеросистем використовуються теорія 

Максвелл-Гарнетта та несиметрична теорія Бруггемана. А для статистичних 

систем – теорія Лорентц-Лоренца та симетрична теорія Бруггемана.  

Найчастіше теорії ефективного середовища застосовуються для опису 

гетеросистем, що містять наночастинки, зокрема, металеві. Але в даній роботі 

одну з цих теорій, а саме несиметричну теорію ефективного середовища 

Бруггемана, буде застосовано для опису біомолекулярного шару, що 

утворюється в процесі адсорбції на поверхню ПППР-сенсора. 

Цю теорію також називають методом самоузгодженого поля. У цьому 

підході замість розрахунку прямих взаємодій між частинками використовують 

деякі статистичні інтуїтивні міркування. Головна ідея полягає в тому, що вплив 

сусідніх зерен на частинку заміняється впливом однорідного ефективного 

середовища. Нехай частка фази 2 (малих куль-біомолекул) спочатку мала, потім 

концентрація цих частинок збільшується. При цьому припускається, що 

сферичні частинки фази 2 додаються до середовища з ефективним показником 

заломлення ефn , що відіграє тепер роль матриці. Тоді співвідношення між 

ефективним показником заломлення двофазної системи ефn , показниками 

заломлення окремих її фаз 1n  та 2n  (води та біомолекул, відповідно) і фактором 

заповнення другої фази f  матиме вигляд [33]: 

3
2 2 2
1 2 2
2 2 3 2
1

1

еф еф

n n n

n n f n

 
    

. (3.7) 
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Змоделювавши біомолекулярний шар за допомогою такого підходу, можна 

отримати наступні його характеристики: фактор заповнення, який характеризує 

щільність утвореного шару, та ефективний показник заломлення. 

 

3.3. Формалізм функції Гріна для біомолекулярного шару на поверхні 

золота 

 

Можливості застосування даного формалізму до біомолекулярних систем 

описано в роботі [31]. Функція Гріна для двовимірної плівки на 

напівнескінченній підкладці визначена в роботі [32]. Відповідно до цього 

підходу, будемо описувати біомолекулярний шар наступними параметрами: 

поверхнева концентрація ПN , поляризовність сферичної молекули мA . 

У цьому випадку вираз для енергетичного коефіцієнта відбивання р-

поляризованої хвилі має вигляд [117]: 
2
0 0
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p p
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(3.8) 

де 0 pR  – енергетичний коефіцієнт відбивання р-поляризованого світла від 

багатошарової системи без молекулярного шару, 
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/ ,xx zz

k
g x n f

n x
     – деякі комбінації хвильового вектора, 

2 2 2
0 1 1 2 0 0k k n sin , x n k k , k

c


     , (3.11) 

2n  показник заломлення молекули, 1n  – показник заломлення навколишнього 

середовища, M  – молекулярна маса молекули білку,   – густина білку, aN  – 

число Авогадро,   – циклічна частота падаючого світла, c  – швидкість світла. 

Враховуючи, що у даній роботі один із досліджуваних білків має еліпсоїдальну 
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форму, формули (3.8)-(3.11) необхідно замінити формулами, представленими у 

роботі [118]. 

 

3.4. Оптичні властивості біомолекулярних шарів, розраховані в 

рамках теорії ефективного середовища Бруггемана та формалізму функції 

Гріна 

 

Моделювання оптичних властивостей біомолекулярних шарів, 

адсорбованих на чутливу поверхню ПППР-сенсора, виконувалось для двох 

типів молекул: наближено сферичний (глобулярний) білок трипсин та 

еліпсоїдальний білок бичачий сироватковий альбумін. За допомогою 2-

канального приладу “NanoSPR 321” з проточною 2-канальною кюветою була 

проведена серія експериментів по адсорбції глобулярного білку трипсину. 

Типова залежність кутової позиції ПППР-мінімума від часу для процесу 

адсорбції трипсину наведена на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Типова часова залежність кутової позиції мінімума кривої ПППР для 

процесу адсорбції трипсину. 

 

Виміряна часова залежність пояснюється наступним чином: початкова 

горизонтальна ділянка відповідає заповненню вимірювальної кювети буферним 
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розчином, а саме фосфатним буфером сольовим. Далі різкий підйом з 

поступовим виходом на насичення відповідає процесу адсорбції трипсину на 

хімічно чисту (не модифіковану) поверхню золота. Після цього зменшення 

кутової позиції ПППР-мінімума відповідає вимиванню неадсорбованого білку з 

поверхні ПППР-сенсора. Аналогічно можна пояснити сенсограму, яка ілюструє 

процес адсорбції еліпсоїдального білку БСА (рис. 3.3). Варто зазначити, що 

кутова позиція мінімума ПППР-кривої зміщується в сторону менших кутів 

значно менше при вимиванні неадсорбованого БСА з чутливої поверхні ПППР-

сенсора, ніж при вимиванні неадсорбованого трипсину. Це може бути 

наслідком того, що молекули БСА значно краще “тримаються” за поверхню 

золота за рахунок хімічної адсорбції, ніж молекули трипсину. 
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Рис. 3.3. Типова часова залежність кутової позиції мінімума кривої ПППР для 

процесу адсорбції БСА. 

 

За даними експериментів було отримано значення кута ПППР-мінімума 

ПППР  для адсорбованих шарів біомолекул трипсину і БСА, а також теоретично 

розраховано (в наближенні щільно запакованого моношару) цей же кут шляхом 

розв’язку прямої задачі за допомогою характеристичної матриці з розглядом 

молекулярного шару з використанням формалізму функції Гріна та 

несиметричної теорії ефективного середовища Бруггемана. При моделюванні 

було використано наступні параметри: довжина хвилі падаючого світла 
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=650 нм, показник заломлення призми 0n =1,61, комплексний показник 

заломлення плівки золота для експерименту з трипсином (підібраний по базовій 

лінії) Aun =0,143+3,732і, товщина плівки золота Aud =45 нм, поверхнева 

концентрація трипсину ПN  = 4,00×1016 м-2, товщина адсорбованого шару 

трипсину d  = 5 нм [109], фактор заповнення трипсину та БСА 0,524f  , 

комплексний показник заломлення плівки золота для експерименту з БСА Aun

=0,14+3,757і, поверхнева концентрація БСА ПN  = 1,79×1016 м-2, товщина 

адсорбованого шару БСА d =4 нм [111] (еліпсоїд лежить довгою стороною 

паралельно поверхні). Поверхнева концентрація та фактор заповнення молекул 

досліджуваних білків розраховувались з геометричних міркувань за відомим 

розміром молекули для випадку щільно запакованого моношару. 

Розраховані значення ПППР-мінімума з використанням вищенаведених 

теоретичних підходів та експериментально отримані значення наведено у 

табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Експериментальний та розрахований теоретично із застосуванням 

різних підходів моделювання біомолекулярного шару кут ПППР. 

 .експ
ПППР , º Грін

ПППР , º .несим .Бр
ПППР , º 

Трипсин 62,77 63,03 62,95 

БСА 62,72 63,39 62,78 

 

Як бачимо з даної таблиці, результати теоретичного моделювання значно 

відрізняються від експериментальних, що може бути пояснено тим фактом, що 

в межах обох підходів біомолекулярний шар розглядається як щільно 

запакований, хоча насправді у більшості випадків маємо справу не зі щільно 

запакованими шарами, а з шарами з певною поверхневою концентрацією 

(фактором заповнення). Тому, змінюючи поверхневу концентрацію (при 

моделюванні біомолекулярного шару з використанням функції Гріна) або 

фактор заповнення (при моделюванні біомолекулярного шару за допомогою 
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несиметричної теорії ефективного середовища Бруггемана) шляхом розв’язку 

оберненої задачі можна підібрати такі їх значення, що змодельовані значення 

кутового положення мінімума ПППР-кривої співпадуть з експериментальними і 

це в результаті дасть можливість отримати важливі параметри адсорбованого 

біомолекулярного шару, а саме його поверхневу концентрацію або фактор 

заповнення. 

Результати розрахунків в наближенні не щільно запакованого шару та, 

відповідно, отримані поверхневі концентрації та фактори заповнення 

біомолекулярних шарів трипсину та БСА, а також їхні ефективні показники 

заломлення Бругг
ефn  наведені в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2. Експериментально отриманий кут ПППР, а також розраховані за 

ним поверхневі концентрації, фактори заповнення та ефективні показники 

заломлення шарів трипсину та БСА, адсорбованих на поверхню золотої плівки. 

Абсолютна похибка показника заломлення складає 0,0002. 

 .експ
ПППР , º ПN ×10-16, м-2 f Бругг

ефn

Трипсин 62,77 1,30 0,191 1,3553 

БСА 62,72 0,40 0,386 1,3804 

 

Як бачимо з даної таблиці, отримані поверхневі концентрації та фактори 

заповнення біомолекулярних шарів трипсину та БСА значно відрізняються від 

аналогічних значень для випадку щільно запакованого шару, що підтверджує 

той факт, що в нашому випадку адсорбовані молекулярні шари не були щільно 

запакованими. З вищенаведених розрахунків можна зробити висновок, що 

модифікація стандартного матричного підходу для розрахунку параметрів 

біомолекулярних шарів, адсорбованих на поверхню золота, шляхом 

використання функції Гріна та теорії ефективного середовища Бруггемана 

добре підходить для моделювання процесів адсорбції біомолекул та дає 

можливість отримати такі важливі параметри шарів, як поверхнева 
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концентрація та фактор заповнення, які характеризують саме внутрішню 

структуру біомолекулярного шару. 

Необхідно зазначити, що на оптичні властивості адсорбованих 

біомолекулярних шарів можуть також впливати численні зовнішні чинники, 

тому вивчення їхнього впливу на оптичні властивості досліджуваних шарів є 

також важливою задачею, адже усі біологічні системи в природі знаходяться 

під впливом різноманітних зовнішніх чинників, зокрема, ультрафіолетового 

випромінювання, термічної дії тощо. Тому пояснення процесів, які 

відбуваються у таких системах під їхнім впливом, є актуальним завданням 

сучасної біофізики. Наприклад, внаслідок УФ-опромінення біомолекули 

можуть змінювати свій конформаційний стан. І тому важливим завданням є 

реєстрація цього процесу, а також пояснення механізму, за рахунок якого це 

відбувається. Розглянемо це питання більш детально на прикладі адсорбованих 

біомолекулярних шарів трипсину та СІТ. 

 

3.5. Конформаційна гіпотеза стосовно дії фізичних чинників на 

біомолекули 

 

Припускається, що дія фізичних чинників може призводити до 

конформаційного ефекту в біомолекулах [119]. Конформаційний ефект полягає 

у зміні конформації (тривимірної просторової структури) біомолекули. 

Прийнято розрізняти чотири рівня структурної організації молекули білку: 

первинну, вторинну, третинну та четвертинну структури. 

Первинну структуру утворюють поліпептидні ланцюги, які складаються з 

ковалентно зв’язаних між собою в певній послідовності амінокислотних 

залишків. Послідовність амінокислотного складу є специфічною для кожної 

білкової молекули та визначає унікальність її будови. 

Під вторинною структурою молекули розуміють регулярну просторову 

конфігурацію поліпептидних ланцюгів, закріплену водневими зв’язками. 
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Окрім згинів, які визначають вторинну структуру в поліпептидних 

ланцюгах білку, як правило, існують нерегулярні (аперіодичні згини), що 

зумовлені внутрішньомолекулярними силами. Це так звана третинна структура 

молекули, яка визначає тип згортання ланцюга білку в цілому. Завдяки такому 

згортанню, молекули багатьох глобулярних білків, хоч і складаються з довгих 

поліпептидних ланцюгів, тим не менш, мають майже сферичну (глобулярну) 

форму. Глобулярний білок може одночасно мати вторинну та третинну 

структуру або яскраво виражену третинну структуру та слабко виражену 

вторинну. 

В багатьох випадках молекула білку містить декілька поліпептидних 

ланцюгів, які називаються субодиницями, кожна з яких має свою конформацію. 

Сукупність субодиниць, які взаємодіють, складає четвертинну структуру білку. 

Генетично кодується лише первинна структура білку, тоді як більш високі 

рівні структурної організації, які відповідають за біологічну активність, 

визначаються вже синтезованою первинною структурою. За нормальних умов 

білок володіє однією конформацією, яка називається нативною. Нативна 

конформація термодинамічно найбільш стабільна. 

Зміна конформації білкових молекул призводить до змін їхніх параметрів, 

зокрема, показника заломлення, та грає суттєву роль у найважливіших процесах 

життєдіяльності. Тому конформаційний ефект може бути одним з механізмів 

впливу різних чинників (фізичних, хімічних) на живий організм. Це досить 

ймовірно, бо білки, які входять до складу певних функціональних структур 

організму, можуть здійснювати кооперативні конформаційні переходи. 

 

3.6. Вплив ультрафіолетового випромінювання на конформаційний 

стан білків 

 

Характер процесів, які відбуваються в білку при ультрафіолетовому 

опроміненні, ілюструє схема [119], наведена на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Схема впливу УФ на білки [119]. 

 

Деструктивно-модифікувальна дія ультрафіолетового світла пов’язана з 

фотохімічними пошкодженнями білкової молекули. Крім того, завдяки 

процесам міграції енергії, світло, яке поглинається білком, може 

використовуватись для ініціації фотохімічних реакцій в інших хромофорах. 

Основні хромофори білків – це залишки ароматичних амінокислот: перш за все, 

триптофан та, в значно меншій мірі, тирозин та фенілаланін. Вони, а також 

цистин, відповідальні за функціонально активне поглинання світла. Кінцевим 

результатом дії ультрафіолетового світла на білки є їхня інактивація, тобто 

втрата ферментативної, регуляторної, гормональної, транспортної та 

імунологічної активностей. 

При довгохвильовому УФ-опроміненні (270-310 нм) в білках переважає 

триптофанова фотоінактивація, а при більш короткохвильовому (240-260 нм) – 

цистинова. У відповідності з цим, білки, інактивовані коротко- та 

довгохвильовим УФ випромінюванням, розрізняються за кінцевим 

конформаційним станом. 
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Розглянемо спочатку триптофанову фотоінактивацію. Первинною 

фотореакцією триптофану у білку є його фотоіонізація – відрив електрона від 

азоту аміногрупи з утворенням катіон-радикалу AH   та сольватованого 

електрону ce  за схемою [119]: 

сAH h AH e   . (3.12) 

При відриві протона H  від катіон-радикалу виникає нейтральний радикал 

A : 

AH A H   . (3.13) 

Інший шлях дезактивації катіон-радикалу – його взаємодія з ОН-іонами з 

утворенням реакційних ОН-аддуктів. 

Далі нейтральний радикал під час взаємодії з сусідніми групами 

поліпептидного ланцюга утворює через проміжні продукти 1P , 2P , ... (рис. 3.4) 

міжмолекулярну ковалентну зшивку – стабільний фотопродукт стP . Потім 

відбувається зміна конформації або руйнування активного центру білку, що в 

свою чергу призводить до втрати ферментативної активності, тобто до 

інактивації. 

Тепер перейдемо до цистинової інактивації. Поглинання квантів УФ 

випромінювання цистином супроводжується виникненням вільних радикалів з 

локалізацією неспареного електрону на атомі сірки. Проведений Дозе аналіз 

фотохімічних продуктів показав, що при фотолізі цистину розриваються S-S та 

C-S зв’язки, що призводить, знову ж таки, до зміни конформації, а зміна 

конформації – до інактивації. Ці процеси, в свою чергу, призводить до зміни 

оптичних властивостей. Тому відслідковувати процеси такого типу можна за 

допомогою оптичних методів, таких як поверхневий плазмон-поляритонний 

резонанс. У даній роботі вплив УФ буде досліджено на прикладі шарів 

трипсину та СІТ. 
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3.7. Вплив ультрафіолетового випромінювання на оптичні властивості 

адсорбованих на поверхню золотої плівки шарів трипсину та соєвого 

інгібітору трипсину 

 

3.7.1. ПППР-реєстрація впливу ультрафіолетового випромінювання на 

оптичні характеристики адсорбованих на золоту поверхню шарів трипсину 

та соєвого інгібітору трипсину 

Оскільки в якості джерела УФ випромінювання була використана ртутна 

лампа ПРК-4 з світлофільтрами УФС-1, УФС-2 та УФС-6, то необхідно 

співставити спектр пропускання даних світлофільтрів з ПППР-відгуком на УФ 

опромінення молекулярного шару із застосуванням цих же світлофільтрів. 

Результат співставлення наведено на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. (а) Спектри пропускання світлофільтрів УФС-1, УФС-2, УФС-6; (б) 

Часові залежності кута мінімума кривої ПППР для адсорбції трипсину у воді з 

наступним УФ-опроміненням з використанням різних світлофільтрів. 

 

Як бачимо, результати ПППР-вимірювань повністю корелюють зі 

спектрами пропускання світлофільтрів. Найбільше зміщення кутової позиції 

ПППР-мінімума при опроміненні УФ адсорбованого шару трипсину 

спостерігається для фільтра УФС-1 і саме цей фільтр, як видно з рис. 3.5.а, 

пропускає найбільш широкий діапазон ультрафіолетового випромінювання. 

Відповідно, надалі для дослідження впливу УФ-опромінення на адсорбовані 

шари трипсину та СІТ буде використовуватись саме цей фільтр. 
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Використовуючи ПППР-метод було отримано часові залежності кутової 

позиції мінімума ПППР-кривої для процесів адсорбції молекул трипсину та СІТ 

на хімічно чисту поверхню золота та впливу УФ-опромінення на адсорбовані 

шари відповідних молекул (рис. 3.6)  [50]. 
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Рис. 3.6. Типові часові залежності кута мінімума ПППР-кривої для адсорбції 

трипсину та СІТ з подальшим УФ-опроміненням. 

 

Отримана часова залежність мінімума ПППР-кривої ілюструє наступні 

процеси: після заповнення вимірювальної комірки дистильованою водою 

протягом 5 хвилин досягається стабілізація процесів на межі поділу поверхня 

плівки золота – рідина. В подальшому від точки А до точки Б відбувається 

зміщення кутової позиції ПППР в сторону більших кутів падіння світла в 

результаті адсорбції молекул білку (трипсину або СІТ, відповідно) на поверхню 

золота з утворенням в точці Б шару біомолекул. Розчин неадсорбованого білку 

з точки Б до точки В вимивається водою. Тобто, в точці В на поверхні золота 

присутній шар відповідного білку в стаціонарному водному середовищі, який, 

починаючи з моменту В до моменту Г підлягає ультрафіолетовому 

опроміненню. 

Необхідно зазначити, що також було проведено порівняльні експерименти 

з дистильованою водою та фосфатним буфером сольовим в якості середовищ 
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для дослідження впливу УФ випромінювання на біомолекулу трипсину. Часова 

залежність кутової позиції мінімума ПППР-кривої для адсорбції трипсину у 

ФБС (суцільна крива) та трипсину у воді (штрихова крива) з подальшим УФ-

опроміненням наведені на рис. 3.7. 

100 120 140 160 180 200 220 240
61,88

61,90

61,92

61,94

61,96

61,98

62,00

62,02
П
оз
и
ц
ія

 м
ін
ім
ум

a 
к
р
и
во
ї П

П
П
Р

, г
р
ад

Час, хв

 Трипсин у ФСБ
 Трипсин у  H

2
O

УФ увімкн.

УФ вимкн.

 

Рис. 3.7. Часова залежність кута мінімума ПППР-кривої для адсорбції трипсину 

у ФБС (суцільна крива) та трипсину у воді (штрихова крива) з подальшим УФ-

опроміненням. 

 

Як видно з отриманих залежностей, відгук трипсину на УФ-опромінення у 

випадку використання дистильованої води більший, ніж у випадку з 

використанням ФБС, що пояснюється властивістю ФБС підтримувати постійне 

значення рН та сприяти стабільному конформаційному стану біомолекул [120]. 

Подальші експерименти проводились у дистильованій воді, яка є природнім 

середовищем для одного з білків, а саме для СІТ. Щоб порівняти ефект впливу 

УФ, логічно використовувати для обох білків один і той же розчинник. Тому і 

для трипсину теж використовувалась дистильована вода.  

В результаті дії УФ-опромінення спостерігається значне зміщення позиції 

мінімума ПППР-кривої в бік менших кутів. Знаючи величину даного зміщення, 

можна, використовуючи характеристичну матрицю багатошарової системи, 

шляхом розв’язку оберненої задачі розрахувати ефективні показники 
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заломлення та товщини шарів трипсину та СІТ до та після опромінення світлом 

ультрафіолетового діапазону. Результати розрахунків наведені у табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3. Розраховані ефективні показники заломлення та товщини шарів 

трипсину та СІТ до (В) та після (Г) УФ-опромінення. Абсолютна похибка 

показника заломлення складає 0,0002. 

 nеф (В) deф (B) nеф (Г) deф (Г) nеф dеф 

Трипсин 1,4150 5,0 1,3774 5,2 0,0376 0,2 

СІТ 1,4002 4,8 1,3847 4,9 0,0155 0,1 

 

З даних розрахунків видно, що ефективний показник заломлення шару 

трипсину зменшився зі значення ефn  = 1,4150 до ефn  = 1,3774, а товщина ефd  при 

цьому збільшилась на 0,2 нм. Результати неодноразових експериментів 

засвідчили, що зменшення показника заломлення є характерним при УФ-

опроміненні шару трипсину, проте у випадку з шаром соєвого інгібітору 

трипсину спостерігається у дещо зміненій формі (рис. 3.6). Видно, що кінцевий 

відгук ПППР-сенсора на процеси, які відбуваються з шаром СІТ внаслідок дії 

ультрафіолету, тобто зменшення ефективного показника заломлення на 

величину ефn  = 0,0155 та збільшення товщини на deф = 0,1 нм, є меншим, ніж 

у випадку із трипсином, де ці зміни становили: ефn  = 0,0376, deф = 0,2 нм, 

відповідно. Це може бути пояснено наявністю в молекулі СІТ всього двох 

дисульфідних містків, на відміну від трипсину, де їх шість [109, 110]. Як 

наслідок, ймовірність розриву S-S містків в цій біомолекулі внаслідок 

фотохімічних реакцій за участю триптофану є значно нижчою.  

Подібнне зменшення показника заломлення шару трипсину внаслідок 

впливу УФ можна пояснити як процесами відокремлення біомолекул від 

чутливого елемента сенсора в результаті ослаблення зв’язків з поверхнею 

металу, так і конформаційними змінами безпосередньо в біомолекулі поблизу 

поверхні металу. Проте, виходячи з результатів, представлених на рис. 3.6, в 
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даному випадку, фактор відокремлення молекул від поверхні золота можна не 

враховувати, оскільки дослід проводився у відкритій непроточній кюветі. 

Тобто, у випадку відокремлення, після припинення дії УФ біомолекули знову 

адсорбувалися б на поверхню золота. А це б спричинило збільшення кута 

ПППР-мінімума, що насправді не спостерігалось, а навпаки – кут ПППР-

мінімума продовжував зменшуватись. В такому випадку доцільно прийняти як 

основний можливий чинник негативного зміщення кутової позиції ПППР 

механізм конформаційних змін у біомолекулі, результатом якого є зменшення 

показника заломлення та невелике збільшення товщини біомолекулярного 

шару. 

 

3.7.2. Вплив ультрафіолетового випромінювання на спектри 

фотолюмінесценції та оптичної густини трипсину і соєвого інгібітору 

трипсину 

Для підтвердження результатів ПППР-вимірювань та припущень про 

конформаційний механізм впливу УФ-опромінення на біомолекулярні шари 

було проведено вимірювання спектрів фотолюмінесценції (довжина хвилі 

збуджуючого світла 632,8 нм) шарів трипсину та СІТ, адсорбованих на 

поверхню золотої плівки, до та після опромінення зразків фотонами УФ 

діапазону. Результати таких вимірювань наведені на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Спектри фотолюмінесценції (а) трипсину та (б) СІТ до та після 5-, 10-, 

15-, 20- хвилинного УФ-опромінення. 
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Як видно з даних залежностей, після опромінення шарів трипсину та СІТ 

на довжині хвилі близько 700 нм з’являється смуга фотолюмінесценції, яка не 

спостерігалась у неопромінених зразках, причому для біомолекулярного шару 

трипсину інтенсивність люмінесценції значно більша, ніж для СІТ. Цим, знову 

ж, підтверджується той факт, що молекула СІТ є більш стійкою до впливу 

ультрафіолетового випромінювання. Поява смуги фотолюмінесценції на даній 

довжині хвилі відображає факт розриву певних хімічних зв’язків та ймовірної 

зміни конформаційного стану біомолекули. 

Також, за вищезазначеними спектрами фотолюмінесценції було 

побудовано часові залежності інтенсивності фотолюмінесценції на довжині 

хвилі 700 нм для процесу УФ-опромінення трипсину та СІТ, які зображені на 

рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Часова залежність інтенсивності фотолюмінесценції на довжині хвилі 

світла 700 нм для СІТ та трипсину в процесі УФ-опромінення. 

 

Ці залежності мають досить складний характер, тому що пов’язані з 

процесом зміни конформаційного стану біомолекул, проте, залежність для СІТ 

певним чином корелює (повторює вигин) з часовою залежністю кута мінімума 

ПППР-кривої для УФ-опромінення біомолекули СІТ (рис. 3.6). 

Вплив УФ-опромінення на трипсин та СІТ було також досліджено за 

допомогою вимірювання спектрів оптичної густини розчинів даних біомолекул 

до та після 5-, 10-, 15-, 20- хвилинного опромінювання біомолекулярних 
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розчинів світлом УФ діапазону. Результати даних експериментів наведені на 

рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Спектри оптичної густини (а) трипсину та (б) СІТ до та після 5-, 10-, 

15-, 20- хвилинного УФ-опромінення. 

 

Як видно з рис. 3.10, в процесі УФ-опромінення спектр оптичної густини 

даних зразків трансформується у згладжену із слабко вираженими піками 

криву. Це можна пояснити конформаційними змінами у відповідних 

біомолекулах. Адже збільшується поглинання на довжині хвилі, яка відповідає 

поглинанню триптофану (280 нм), і значно збільшується також поглинання на 

довжині хвилі, яка відповідає поглинанню дисульфідних містків (250 нм) [49, 

119]. На відміну від трипсину, початкова оптична густина СІТ менша у всьому 

спектральному діапазоні (ймовірно, через меншу кількість триптофану та числа 

дисульфідних містків [109, 110]). Форма спектра оптичної густини розчину СІТ 

майже не відрізняється від форми спектра оптичної густини трипсину. 

Вищезазначені відмінності у спектрах оптичної густини трипсину та СІТ 

під час УФ-опромінення свідчать про те, що конформаційні зміни, які 

відбуваються внаслідок УФ-опромінення у цих молекулах, суттєво 

відрізняються між собою. 

Необхідно також зазначити наявність ще одного фактору впливу на 

адсорбований шар біомолекул, а саме впливу поверхні хімічно чистого 

золота [121], яка сприяє конформаційним змінам. Проте, шляхом вимірювання 
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спектрів оптичної густини досліджуваних розчинів було з’ясовано, що вплив 

хімічно чистої поверхні золота не є основною причиною зміни 

конформаційного стану біомолекули, адже вимірювання спектрів оптичної 

густини розчинів біомолекул проводилися з використанням кварцової кювети, 

за відсутності золота, а ефект зміни конформаційного стану біомолекул 

внаслідок УФ-опромінення був, все ж, присутній (рис. 3.10). 

Більш детально процеси, які відбуваються з біомолекулярними шарами під 

час УФ-опромінення, можуть бути пояснені з використанням класичної схеми 

оптичних переходів в амінокислоті триптофан молекули, наприклад, 

трипсину [49] (рис. 3.11). 

 

 

 

Рис. 3.11. Схема електронних переходів в амінокислоті триптофан при УФ-

опроміненні [49]. 

 

При опроміненні чутливої до УФ випромінювання амінокислоти 

триптофан, яка міститься у молекулі трипсину, світлом ультрафіолетового 

діапазону відбувається її перехід з основного електронного стану S0 в збуджені 

стани S1 або S2. Час життя молекули в збудженому стані малий, тому буде 

відбуватись релаксація електронного збудження. Цей процес в даному випадку 

може проходити наступним чином. Якщо молекула внаслідок збудження 
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перейшла в стан S2, то шляхом внутрішньої конверсії, тобто 

безвипромінювального переходу між станами однакової мультиплетності, вона 

перейде у стан S1 (S2→S1). Після цього існує 2 варіанти подальших 

безвипромінювальних переходів. Перший варіант: молекула трипсину, знову ж 

таки, шляхом внутрішньої конверсії переходить зі стану S1 у стан S0. Другий 

варіант: біля рівня S1 знаходиться близький за енергією метастабільний рівень 

T1. Між цими рівнями може відбуватись міжсистемна конверсія S1→T1 

(безвипромінювальні переходи між станами різної мультиплетності) [119]. В 

останньому випадку відбувається перехід молекули до основного стану 

безвипромінювальним шляхом: T1→S0. Крім того, може відбуватись 

люмінесценція на довжинах хвиль 330 нм та 435 нм, але цей шлях релаксації 

електронного збудження не розглядається, тому що при цьому не буде 

відбуватись зміна конформаційного стану. У випадку ж безвипромінювальних 

переходів енергія може витрачатися на фотохімічні реакції за участю 

триптофану. Фотохімічні реакції можуть призводити до розриву дисульфідних 

зв’язків (S-S містків) між амінокислотами цистеїну у біомолекулі, 

спричиненого близьким розташуванням S-S містків до триптофану. Також, 

дисульфідні містки можуть розриватись безпосередньо внаслідок УФ-

опромінення, адже вони поглинають випромінювання з довжиною хвилі 

близько 250 нм. У вищезазначених випадках з високою вірогідністю 

відбувається зміна конформаційного стану молекули в результаті розгортання 

поліпептидних ланцюгів, збільшення її об’єму (зменшення густини). Це, в свою 

чергу, призводить до зменшення величини її показника заломлення (відповідно, 

зміщення кутової позиції ПППР в сторону менших кутів) і незначного 

збільшення товщини біомолекулярного шару (табл. 3.3). 

Після зміни конформаційного стану біомолекули відстань між її 

енергетичними рівнями може змінюватись [122], в нашому випадку 

зменшуватись, що в свою чергу призводить до зсуву спектрів люмінесценції у 

більш довгохвильову область, так званого, батохромного зсуву. Саме так можна 

пояснити появу смуги фотолюмінесценції на довжині хвилі близько 700 нм, що 
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спостерігалася під час експериментів. Цей зсув також може відбуватись за 

рахунок іншого механізму, а саме депротонізації та фотоактивації залишків 

гістидину. У результаті дії останнього механізму, легко формуються певні 

координаційні зв'язки імідазольної групи з металами і утворюється спільна 

делокалізована система між електронами π-орбіталей гістидину та електронами 

d-орбіталей атомів металу, а саме золота. У випадку такої взаємодії 

відбувається зсув спектрів поглинання та випромінювання у видиму 

область [122]. 

Таким чином, за допомогою вимірювання спектрів фотолюмінесценції та 

оптичної густини досліджуваних зразків до та після УФ-опромінення було 

підтверджено факт зміни конформаційного стану біомолекул, зареєстрований із 

застосуванням ПППР-методу. Отже, вперше було показано здатність ПППР-

сенсора реєструвати такі складні процеси, як зміна конформаційного стану, 

індуковані ультрафіолетовим випромінюванням. 

Іншим чинником, який впливає на перебіг біологічних взаємодій у живих 

організмах, наприклад, на перебіг ферментативних реакцій, є термічна дія. 

Тому в наступному підрозділі буде продемонстровано здатність ПППР-сенсора 

реєструвати вплив термічної дії на перебіг ферментативних реакцій. 

 

3.8. ПППР-реєстрація впливу термічної дії на перебіг ферментативної 

реакції казеїноген-реннін 

 

Відомо, що багато параметрів, які характеризують перебіг ферментативних 

реакцій, залежать від температури [51]. Разом з тим, чутливість ПППР-сенсора 

також залежить від температури; теоретичну модель даної залежності 

розглянуто у роботі [52]. Авторами показано, що саме кутовий ПППР-сенсор, 

який і застосовувався у даній дисертаційній роботі, характеризується 

найкращою температурною стабільністю. Тому у цьому підрозділі 

розглядатиметься здатність кутового ПППР-біосенсора реєструвати 

ферментативні реакції та вплив термічної дії на перебіг даних реакцій. В якості 
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досліджуваного процесу було обрано ферментативну реакцію казеїноген – 

реннін. Для дослідження була обрана саме ця ферментативна реакція, тому що 

вона характеризується не дослідженим досі за допомогою ПППР зменшенням 

маси адсорбованого шару субстрату (казеїногену), на противагу до 

біоспецифічних реакцій типу білок – білок. У випадку ферментативної реакції, 

фермент (реннін) сквашує субстрат (казеїноген). Далі сквашений субстрат 

видаляється з поверхні чутливого елемента ПППР-сенсора, що і реєструється 

приладом. Проаналізуємо цей процес більш детально. 

Ферментативна реакція – це реакція типу «фермент – субстрат», яка 

описується рівнянням E S ES E P     , де E  – фермент, S  – субстрат, ES  – 

комплекс, який вони утворюють в процесі взаємодії, P  – продукт.  

Швидкість ферментативної реакції V  виражається через зміну 

концентрації субстрату [ ]S  та продукту [ ]P  за одиницю часу t   [123]: 

[ ] [ ]d S d P
V

t t
  . (3.14) 

Типова залежність концентрації субстрату (продукту) від часу зображена 

на рис. 3.12. 

  

(а) (б) 

 

Рис. 3.12. Типова часова залежність концентрації (а) субстрату та (б) продукту в 

процесі ферментативної реакції [123]. 
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Рівняння, яке описує залежність швидкості ферментативної реакції від 

концентрації субстрату, називається рівняння Міхаеліса-Ментена і має 

вигляд [124]: 

[S]
,

[ ]
макс

м

V
V

K S



 (3.15) 

де максV  – максимальна швидкість ферментативної реакції, мK  – константа 

Міхаеліса, величина, яка визначає концентрацію субстрату, при якій швидкість 

ферментативної реакції дорівнює половині максимальної швидкості 

ферментативної реакції. Типова залежність швидкості ферментативної реакції 

від концентрації субстрату має вигляд, зображений на рис. 3.13 [123, 124]. 

 

Рис. 3.13. Типова залежність швидкості ферментативної реакції від 

концентрації субстрату [123, 124]. 

 

Швидкості хімічної реакції, що каталізується ферментом, притаманне 

оптимальне значення температури. При перевищенні цієї оптимальної 

температури спостерігається зниження ферментативної активності, що 

відбувається внаслідок термічної денатурації молекули білка. Типова 

залежність швидкості ферментативної реакції від температури навколишнього 

середовища зображена на рис. 3.14 [124]. 
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Рис. 3.14. Залежність швидкості ферментативної реакції від температури 

навколишнього середовища [124]. 

 

Використовуючи ПППР-сенсор, було експериментально отримано часову 

залежність зсуву мінімума ПППР-кривої для прямої реакції казеїноген – реннін 

(рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Часова залежність зсуву мінімума ПППР-кривої для реакції 

казеїноген-реннін. 

 

Як видно з виміряної залежності, у випадку прямої реакції, коли фермент в 

об’ємі взаємодіє із субстратом, спостерігається ферментативна реакція, що 

проявляється у збільшенні негативного зсуву позиції мінімума ПППР-кривої 
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внаслідок вимивання обробленої ферментом частини шару субстрату в умовах 

проточного режиму. Також було отримано, для з’ясування впливу поверхні 

золота на активність фермента, часову залежність зсуву мінімума ПППР-кривої 

для оберненої реакції реннін-казеїноген (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Часова залежність зсуву мінімума ПППР-кривої для реакції реннін-

казеїноген. 

 

Як бачимо з отриманої залежності, специфічна реакція між ферментом і 

субстратом не спостерігалась, що може пояснюватись впливом хімічно чистого 

золота на фермент, адже у випадку оберненої реакції першим на поверхню 

золотої плівки адсорбувався саме фермент реннін. Ймовірно, хімічно чисте 

золото якимось чином пошкодило цей фермент, що призвело до втрати 

ферментативної активності, можливо, в результаті індукованих 

конформаційних змін. 

Розглянемо більш детально часову залежність зсуву мінімума ПППР-

кривої для прямої ферментативної реакції казеїноген – реннін, а саме ту її 

частину, яка відповідає за зменшення маси субстрату внаслідок дії ферменту. 

Дана частина сенсограми у збільшеному вигляді наведена на рис. 3.17. 
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Рис. 3.17. Часова залежність зсуву мінімума ПППР-кривої для реакції 

казеїноген-реннін (збільшена частина). 

 

Кут нахилу окремих ділянок цієї залежності, які можна лінійно 

апроксимувати, показує швидкість перебігу ферментативної реакції. Як бачимо 

з рисунка, при різних температурах ці швидкості будуть відрізнятися. І саме по 

нахилам цих апроксимуючих прямих можна визначити оптимальну 

температуру для даної ферментативної реакції, тобто таку температуру, при 

якій швидкість ферментативної реакції буде найбільшою. У дослідженому 

випадку для реакції казеїноген – реннін ця температура становить 50 ºC. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Теоретично розраховано значення кута ПППР для адсорбованих на 

золоту плівку шарів глобулярного білку трипсину та еліпсоїдального білку БСА 

за допомогою матричного підходу з описом біомолекулярного шару з 

використанням функції Гріна та, вперше, із застосуванням матричного підходу 

з описом молекулярного шару за допомогою теорії ефективного середовища 

Бруггемана в наближенні щільно запакованого моношару. 
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2. Показано, що наближення щільно запакованого моношару в 

дослідженому випадку не підтверджується. Тому, змінюючи поверхневу 

концентрацію або фактор заповнення, можна підібрати такі їхні значення, що 

змодельовані величини кутового положення мінімума ПППР-кривої співпадуть 

з експериментальними і це дає можливість отримати поверхневу концентрацію 

або фактор заповнення адсорбованого біомолекулярного шару. 

3. Запропоновано механізм, що пояснює зміни оптичних властивостей 

біомолекулярних шарів, адсорбованих на чутливу поверхню ПППР-сенсора, 

внаслідок їхнього опромінення світлом УФ діапазону. Дані процеси 

ініціюються механізмом електронних переходів та наступних фотохімічних 

реакцій у біомолекулах, що знаходяться у шарі на металевій поверхні сенсора 

та індуковані ультрафіолетовим випромінюванням. 

4. Розраховано з використанням матричного підходу ефективні 

показники заломлення і товщини шарів трипсину і СІТ до та після УФ-

опромінення. 

5. Показано експериментально, що шар СІТ є більш стійким до впливу 

УФ, ніж шар трипсину, що зумовлено тим, що у молекулі СІТ менша кількість 

дисульфідних містків, які, до того ж, віддалені від триптофану. 

6. За допомогою вимірювання спектрів оптичної густини та 

люмінесценції підтверджено результат ПППР-вимірювань, що свідчить про 

наявність конформаційних змін у досліджуваних шарах біомолекул, 

адсорбованих на поверхню плівки золота. 

7. Вперше показано, що завдяки ПППР-методу можна реєструвати 

конформаційні зміни в біомолекулярних шарах, індуковані ультрафіолетовим 

випромінюванням. 

8. Вперше показано, що із застосуванням ПППР можна досліджувати 

вплив термічної дії на хід ферментативних реакцій. Також показано, що за 

кутом нахилу часової залежності зсуву кутового положення мінімума ПППР-

кривої можливо визначити оптимальну температуру для перебігу 
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ферментативних реакцій. Визначено оптимальну температуру для перебігу 

реакції казеїноген-реннін, що становить 50 °C. 

У даному розділі були з’ясовані питання, пов’язані з теоретичним 

моделюванням оптичних властивостей біомолекулярних шарів, адсорбованих 

на чутливу поверхню сенсора на основі явища ПППР, а також вплив зовнішніх 

чинників на ці властивості. В таких сенсорах в якості чутливого елемента 

виступає тонка плівка золота. Але останнім часом значний інтерес викликають, 

також, сенсори з наноструктурованими чутливими елементами 

(наночастинками благородних металів в колоїдному розчині або на скляній 

підкладці), які працюють на явищі локалізованого поверхневого плазмонного 

резонансу. Найбільш поширеними для застосування у таких сенсорах є 

сферичні наночастинки, оптичні властивості яких вже добре описані та 

змодельовані. Проте, нерозв’язаними залишаються задачі, що стосуються 

моделювання оптичних властивостей нанопризм золота тригранної та 

шестигранної форми, осаджених на скляну підкладку, та композитних плівок 

полівінілового спирту з наночастинками срібла, які можуть використовуватися 

в якості чутливого елемента ЛППР-сенсора. Саме з розв’язанням цих задач і 

пов’язаний наступний розділ. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ЛОКАЛІЗОВАНИЙ ПОВЕРХНЕВИЙ ПЛАЗМОННИЙ РЕЗОНАНС В 

НАНОСТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ Au ТА Ag 

 

Металеві нанокристали є актуальним об’єктом для досліджень сучасної 

біофізики, головним чином за рахунок їхнього використання у сенсорах на 

основі локалізованого поверхневого плазмонного резонансу, а також в якості 

підкладок для реалізації гігантського комбінаційного розсіяння світла. Тому 

вивчення їхніх оптичних властивостей, а також порівняння експериментальних 

характеристик з теоретично змодельованими є важливою задачею. 

Композитні полімерні плівки з металевими наночастинками також є 

актуальними об’єктами для біофізичних досліджень, оскільки вони можуть 

використовуватись в якості чутливого елемента для сенсорів на явищі ЛППР. 

Для такого застосування необхідно знати оптичні властивості даної 

композитної плівки та характер їхніх змін при взаємодії з молекулами аналіту. 

Тому однією із задач цієї частини дослідження було вивчити оптичні 

властивості композитної плівки полівінілового спирту зі срібними 

наночастинками та їхню зміну внаслідок взаємодії з біомолекулами теоретично 

та порівняти отримані результати з експериментальними. 

 

4.1. Мікроскопія нанесених на скляні підкладки нанопризм золота 

тригранної та шестигранної форми 

 

Монокристали золота у вигляді плоских нанопризм висотою близько 60 нм 

різної морфології (правильних тригранників, тригранників зі зрізаними 

вершинами, шестигранників) та різних розмірів (100 нм та 10 мкм) були 

отримані способом, описаним у роботах [113, 114], з наступним нанесенням на 

скляну підкладку. Властивості цих кристалів, морфологія та кінетика, і 

механізми їхнього росту детально описані у роботах [125, 126]. 
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Для перевірки структури отриманих зразків було проведено електронну та 

оптичну мікроскопію (збільшення ×1000, режим світлого поля). Отримані 

мікрофотографії наведені на рис. 4.1. 

 

          

         (a)                           (б)                             (в)                           (г) 

  

(д)       (е) 

Рис. 4.1. (а, б) TEM мікрофотографії нанопризм золота (шкала 50 нм); (в) 

зображення в темному полі великого кристалу золота на рис. (б); (г) 

електронограма великого кристалу золота на рис. (б); оптична мікроскопія 

кристалів золота (д) розміром 100 нм, (е) розміром 10 мкм, нанесених на скляну 

підкладку (збільшення ×1000).  

 

Як видно з даних зображень, на скляних підкладках присутні 

монокристали золота у формі тригранних призм, тригранних призм зі зрізаними 
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кутами, правильних шестигранних призм. Також необхідно зазначити, що існує 

великий розкид за розміром даних структур та присутня агрегація нанопризм. 

 

4.2 Локалізований поверхневий плазмонний резонанс у нанесених на 

скляні підкладки тригранних та шестигранних нанопризмах золота 

 

За допомогою спектрофотометра «UNICO SpectroQuest 4802» UV/VIS було 

отримано спектри оптичної густини досліджуваних структур [127]. Спектр 

оптичної густини для нанопризм золота, які згідно протоколу виготовлення 

 [113] мають середні лінійні розміри 100 нм і осаджені на скляну підкладку, 

зображений на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Експериментальний спектр оптичної густини для нанопризм золота з 

середнім лінійним розміром 100 нм на скляній підкладці. 

 

З отриманої залежності видно, що спостерігається широка смуга 

поглинання в спектральній області від 500 нм до 1000 нм з вираженим піком на 

довжині хвилі близько 591 нм. Поява цієї особливості зумовлена виникненням 

локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в наночастинках золота на 

скляній підкладці. Вищезазначена форма ЛППР-спектра може бути пов’язана з 

тим, що існує великий розкид наночастинок за формою і розмірами, а також 
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присутня агрегація наночастинок, що було підтверджено мікроскопією. Мала 

інтенсивність даного піку, швидше за все, є наслідком низької концентрації 

частинок у вихідному розчині.  

Щоб з’ясувати, які саме розмір і форма наночастинок можуть спричиняти 

виникнення максимума в ЛППР-спектрі на даній довжині хвилі, було 

змодельовано спектри перерізу екстинкції світла для тригранних нанопризм з 

розміром сторони 100 нм (модель 1, рис. 4.3a) та 25 нм (модель 1, рис. 4.3б), а 

також шестигранних золотих нанопризм з розміром сторони 33 нм (модель 2, 

рис. 4.3a) та 8 нм (модель 2, рис. 4.3б), які були утворені шляхом зрізання 

тригранних нанопризм для отримання правильних шестигранних нанопризм. 

Додатково були проведені розрахунки для комбінації тригранної золотої 

нанопризми зі стороною 25 нм та шестигранної золотої нанопризми зі 

стороною 8 нм при міжчастинковій відстані 30 нм (модель 3, рис. 4.3б), що 

демонструють вплив розподілу форм нанопризм на спектр перерізу екстинкції 

світла. В усіх розглянутих моделях нанопризми розташовані на скляних 

підкладках, їхня висота складає 60 нм. Всі розрахунки проводились за 

допомогою КРЧО-методу.  

У межах застосованого методу використовується алгоритм, 

запропонований Йі [81]. Базисом цього алгоритму є два рівняння з системи 

рівнянь Максвелла та початкові умови (в початковий момент часу компоненти 

векторів напруженостей електричного та магнітного полів, а також густина 

струму провідності та об’ємна густина заряду дорівнюють нулю): 

E B
t
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де E


, H


 – вектори напруженості електричного та магнітного поля, відповідно, 

B


 – вектор магнітної індукції, D


 – вектор електричної індукції, J

 – густина 



 

 

94

струму провідності, e  – об’ємна густина заряду. Згідно алгоритму Йі далі 

виконуються наступні кроки: 

1. У рівняннях Максвелла часткові похідні заміняються кінцевими 

різницями. Простір і час дискретизується таким чином, щоб електричні та 

магнітні поля були зміщені одне відносно одного, як у просторі, так і у часі; 

2. Розв’язуються результуючі різницеві рівняння, щоб отримати 

рекурсивні рівняння, що виражають (невідомі) майбутні поля за допомогою 

(відомих) минулих полів. 

3. Визначаються магнітні та електричні поля на один часовий крок вперед і 

вони стають тепер відомими (минулими) полями: 
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 (4.4) 

де n  – номер моменту часу, t n t   – момент часу, t – часовий крок сітки 

розбиття; , ,i j k  – множники, що визначають просторові координати 

, ,x i x y j y z k z      ; x y z     – просторовий крок сітки розбиття; – 

діелектрична проникність комірки, що визначається індексами. 

4. Повторюється попередній крок, доки не отримають поля через 

потрібний проміжок часу. 

Порівняння експериментального спектра оптичної густини та теоретичних 

спектрів перерізу екстинкції світла, змодельованих за допомогою КРЧО-

методу, відповідно до вищезгаданих моделей, наведено на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3. Порівняння між експериментальним спектром оптичної густини 

золотих нанопризм на скляній підкладці та теоретичними спектрами перерізу 

екстинкції для моделей: (a) модель 1 – тригранна золота нанопризма з розміром 

сторони 100 нм; модель 2 – шестигранна золота нанопризма з розміром сторони 

33 нм; (б) модель 1 – тригранна золота нанопризма з розміром сторони 25 нм; 

модель 2 – шестигранна золота нанопризма з розміром сторони 8 нм; модель 3 – 

комбінація тригранної золотої нанопризми з розміром сторони 25 нм та 

шестигранної золотої нанопризми з розміром сторони 8 нм при міжчастинковій 

відстані 30 нм. Всі нанопризми розташовані на скляних підкладках та мають 

висоту 60 нм. 

 

Як видно з рис. 4.3, змодельовані та експериментальні ЛППР-спектри 

відрізняються, як за положеннями максимумів, так і за формою. Це може бути 

пояснено декількома факторами, що пов’язані з тим, що теоретичні спектри 

відповідають окремим наночастинкам, а експериментальний спектр 

характеризує зразок в цілому. Розглянемо ці фактори більш детально. По-

перше, не врахована електромагнітна взаємодія між наночастинками. По-друге, 

у зразках присутня агрегація наночастинок. По-третє, існує значний розкид 

розмірів наночастинок та декілька різних геометричних форм в межах одного 

зразка. Однак, слід зазначити, що найкраще узгодження з експериментом, все-

таки, дає модель 2 (рис. 4.3а). Тому можна зробити висновок про те, що 

основний внесок в експериментальний ЛППР-відгук вносять саме шестигранні 
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золоті нанопризми з розміром сторони 33 нм, хоча вклад золотих нанопризм 

інших розмірів і форм, все ж, залишається значним, з огляду на комплексний 

характер виміряного спектра. 

Також варто відмітити, що спектральне положення ЛППР для золотої 

тригранної нанопризми зі стороною 25 нм співпадає зі спектральним 

положенням ЛППР для комбінації тригранної золотої нанопризми зі стороною 

25 нм та шестигранної золотої нанопризми зі стороною 8 нм при 

міжчастинковій відстані 30 нм, що є зрозумілим, оскільки з рис. 4.3б видно, що 

основний вклад у сумарний спектр нанопризм дає саме тригранна призма зі 

стороною 25 нм. 

Аналогічні вимірювання спектрів оптичної густини були проведені для 

зразків із характерними заявленими розмірами кристалів золота 

10 мкм (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Експериментальний спектр оптичної густини для кристалів золота з 

середнім лінійним розміром 10 мкм на скляній підкладці. 

 

З рис. 4.4 видно, що при збільшенні характерного розміру частинок у 

зразках до мікронних значень спектр оптичної густини значно змінює форму, 

зміщується в червону область, а також зменшується його інтенсивність, що 

може пояснюватись тим, що для мікронних розмірів частинок, зазвичай, вже не 

спостерігається збудження ЛППР у видимому спектральному діапазоні, проте, 
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оскільки в зразках наявний значний розкид за розміром, то, ймовірно, серед 

досліджуваних структур з характерними розмірами 10 мкм все ж присутні і 

наночастинки, хоча їхній вклад є невеликим. 

 

4.3. Просторовий розподіл нормованого квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі на гранях нанопризм золота на скляних 

підкладках 

 

Також вельми цікавим було б отримати просторовий розподіл нормованого 

квадрату напруженості електричного поля світлової хвилі у площинах верхньої 

основи та бічної грані нанопризми. З такого розподілу буде видно місця, де 

існує найбільше підсилення електричного поля завдяки виникненню 

локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в золотій нанопризмі. 

Результати цих розрахунків можуть бути застосовані при виборі розміру і 

форми наночастинок для використання у спектроскопії з поверхневим 

підсиленням та ЛППР-сенсориці. 

Спочатку було розраховано за допомогою методу КРЧО просторові 

розподіли нормованого квадрату напруженості електричного поля світлової 

хвилі у площинах верхньої основи та бічної грані тригранної нанопризми зі 

стороною 25 нм та висотою 60 нм на скляній підкладці для різних напрямків 

поляризації падаючого світла. Необхідно зазначити, що всі розподіли 

розраховувались при нормальному падінні лінійно поляризованого світла з 

двома ортогональними поляризаціями для довжин хвиль світла, що дорівнюють 

спектральним положенням максимумів спектрів перерізу екстинкції 

(положенням ЛППР) для відповідних моделей. Результуючі розподіли 

зображені на рис. 4.5. Як видно з даних розподілів, існує значне підсилення 

квадрату напруженості електричного поля світлової хвилі на кутах нанопризми, 

що дає можливість застосовувати дані структури у спектроскопії з поверхневим 

підсиленням. Варто відзначити, що підсилення квадрату напруженості 
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електричного поля світлової хвилі є помітно більшим біля нижньої основи 

призми, ніж біля верхньої, що узгоджується з літературними даними [128]. 
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Рис. 4.5. Просторові розподіли нормованого квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі у площинах (а, б) верхньої основи та (в, г) 

бічної грані нанопризми при різних поляризаціях падаючого світла для 

тригранної золотої нанопризми зі стороною 25 нм та висотою 60 нм, що 

знаходиться на скляній підкладці. 

 

Найбільша величина підсилення квадрату напруженості електричного поля 

світлової хвилі спостерігається у площині бічної грані нанопризми біля її 

основи для горизонтальної поляризації і становить 1398. Аналогічні розподіли 

було розраховано для нанокристалу у формі шестигранної призми зі стороною 

8 нм та висотою 60 нм (рис. 4.6). Як видно з нижченаведених рисунків, 

величина підсилення квадрату напруженості електричного поля світлової хвилі 
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для випадку шестигранної нанопризми є значно меншою, ніж для трикутної, і 

становить близько 30. 

60 70 80

60

70

80

нм

X, нм 

 Y
, н
м

1

10

(a)

k

E

|E|2

|E
0
|2

 
60 70 80

60

70

80

нм

 X, нм

 Y
, н
м

1

10

(б)

k
E

|E|2

|E
0
|2

 

40 60 80 100

40

60

80

100

X , нм

 Z
, н
м

1

10

(в)

E

k

нм |E|2

|E
0
|2

 
40 60 80 100

40

60

80

100

X, нм

 Z
, н
м

1

10

(г)

k
E

нм |E|2

|E
0
|2

 

Рис. 4.6. Просторові розподіли нормованого квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі у площинах (а, б) верхньої основи та (в, г) 

бічної грані нанопризми при різних поляризаціях падаючого світла для 

шестигранної золотої нанопризми зі стороною 8 нм та висотою 60 нм, що 

знаходиться на скляній підкладці. 

 

Враховуючи, що підсилення електричного поля на кутах є значно більшим 

для тригранної нанопризми ніж для шестигранної, для спектроскопії з 

поверхневим підсиленням краще використовувати наночастинки у формі 

тригранної призми. 

Тепер подивимось, як впливає розмір наночастинок на підсилення 

електричного поля. Для цього змоделюємо із застосуванням методу КРЧО 

просторові розподіли нормованого квадрату напруженості електричного поля 
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світлової хвилі в площинах верхньої основи та бічної грані тригранної 

нанопризми з розміром сторони 100 нм та висотою 60 нм (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Просторові розподіли нормованого квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі у площинах (а, б) верхньої основи та (в, г) 

бічної грані нанопризми при різних поляризаціях падаючого світла для 

тригранної золотої нанопризми зі стороною 100 нм та висотою 60 нм, що 

знаходиться на скляній підкладці. 

 

З вищенаведених рисунків видно, що найбільша величина підсилення 

квадрату напруженості електричного поля світлової хвилі спостерігається у 

площині бічної грані нанопризми біля її основи і становить близько 1,1×105 для 

горизонтальної поляризації, а у площині верхньої основи аналогічна величина 

складає 1,8×104 для вертикальної поляризації, тобто, при збільшенні розмірів 

тригранної призми із 25 нм до 100 нм спостерігається зростання підсилення, 

більш ніж на порядок. Отримані величини підсилення квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі є значно більшими, ніж для сферичних 



 

 

101

наночастинок золота у колоїдному розчині [129] (рис. 4.8), що говорить про 

доцільність використання нанопризм золота саме тригранної форми для 

спектроскопії з поверхневим підсиленням. 

 

Рис. 4.8. Просторовий розподіл нормованого квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі для наносфери золота розміром 100 нм у 

колоїдному розчині [129]. 

 

Тепер варто перевірити, чи спостерігається тенденція збільшення 

підсилення квадрату напруженості електричного поля світлової хвилі при 

збільшенні розміру шестигранної призми. Просторові розподіли нормованого 

квадрату напруженості електричного поля світлової хвилі у площинах верхньої 

основи та бічної грані шестигранної призми зі стороною 33 нм та висотою 

60 нм наведено на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Просторові розподіли нормованого квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі у площинах (а, б) верхньої основи та (в, г) 

бічної грані нанопризми при різних поляризаціях падаючого світла для 

шестигранної золотої нанопризми зі стороною 33 нм та висотою 60 нм, що 

знаходиться на скляній підкладці. 

 

З рис. 4.9 видно, що при збільшенні розміру шестигранної нанопризми із 

8 нм до 33 нм відбувається значне збільшення підсилення електричного поля на 

кутах нанопризми, аналогічно до випадку з тригранною нанопризмою. 

Максимальна величина підсилення квадрату напруженості електричного поля 

світлової хвилі для площини верхньої основи становить 308 для горизонтальної 

поляризації та 1798 для площини бічної грані, біля основи нанопризми, для 

вертикальної поляризації. 

Також було розраховано просторові розподіли нормованого квадрату 

напруженості електричного поля світлової хвилі у тих самих площинах для 

сукупності тригранної нанопризми зі стороною 25 нм та шестигранної 

нанопризми зі стороною 8 нм, розташованих на відстані 30 нм одна від одної. 

Результати розрахунків з використанням методу КРЧО показано на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Просторові розподіли нормованого квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі у площинах (а, б) верхніх основ та (в, г) 

бічних граней нанопризм при різних поляризаціях падаючого світла для 

нанокристалів золота у формі шестигранної нанопризми зі стороною 8 нм та 

висотою 60 нм та тригранної нанопризми зі стороною 25 нм та висотою 60 нм, 

що знаходяться на відстані 30 нм одна від одної на скляній підкладці. 

 

Як видно з рис. 4.10, підсилення електричного поля на кутах, у даному 

випадку, порівняне за величиною з підсиленням на кутах окремої тригранної 

нанопризми розміром 25 нм. 

Таким чином, із усіх розглянутих наноструктур для спектроскопії з 

поверхневим підсиленням та ЛППР-сенсорики найбільш підходящими є 

тригранні нанопризми зі стороною 100 нм, причому, для досягнення 

найбільшого підсилення та кращої повторюваності результатів, бажано, щоб 

вони були впорядковані і мали однаковий розмір. 
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Необхідно зазначити, що результати вищенаведених розрахунків добре 

корелюють з експериментальними даними, що отримали колеги. У роботі [130] 

Бородінова Т.І. та ін. застосували нанопризми золота тригранної та 

шестигранної форми, нанесені на скляну пластинку в якості підкладки для 

спектроскопії комбінаційного розсіяння. На рис. 4.11 зображені спектри 

комбінаційного розсіяння родаміна 6Ж у поліметилметакрилаті, отримані з 

поверхні скла та поверхні відмитих від стабілізатора нанопризм золота. 

 

Рис. 4.11. Спектри комбінаційного розсіяння родаміна 6Ж у ПММА, отримані з 

поверхні скла (крива 1) та поверхні відмитих від стабілізатора нанопризм 

золота (крива 2) [130]. 

 

Як бачимо з рис. 4.11, інтенсивність піка 994 см-1, виміряного з поверхні 

підкладки, що містить нанопризми золота, приблизно у 104 разів перевищує 

інтенсивність такого ж піка, виміряного з поверхні скла, що підтверджує 

доцільність застосування нанопризм такого типу у спектроскопії з поверхневим 

підсиленням. 

В даному підрозділі розглядався локалізований поверхневий плазмонний 

резонанс у золотих нанопризмах тригранної та шестигранної форми, нанесених 

на скляну підкладку. Проте, відомо, що для наноструктур срібла зазвичай 

спостерігається більш інтенсивний ЛППР-пік. Тому необхідно дослідити 
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оптичні властивості срібних наночастинок, зокрема, для застосування в ЛППР-

сенсорах. А щоб їх надійно зафіксувати на підкладці та позбутися ефекту 

окислення срібла в атмосфері, помістимо їх у полімерну матрицю, наприклад, 

матрицю полівінілового спирту, нанесену на скляну підкладку. Саме 

дослідженню оптичних властивостей таких систем, а також їхнім змінам, що 

відбуваються внаслідок адсорбції біомолекул на поверхню наночастинок, і буде 

присвячений наступний підрозділ. 

 

4.4. Вимірювання спектрів оптичної густини плівок полівінілового 

спирту з наночастинками срібла 

 

Експериментально отримані спектри оптичної густини композитних 

полімерних ПВС-плівок зі срібними наночастинками на скляній підкладці при 

додаванні різних концентрацій розчину БСА у ФБС наведено на рис. 4.12 [131]. 
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Рис. 4.12. Експериментальні спектри оптичної густини ПВС-плівки з 

наночастинками срібла на скляній підкладці при додаванні ФБC та різних 

концентрацій БСА у ФБС. 

 

Як видно з виміряних спектрів, положення ЛППР-піка знаходиться на 

довжині хвилі близько 422 нм та є значно зміщеним в сторону менших довжин 

хвиль по відношеню до відповідного положення для наночастинок золота у 
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такій самій матриці (рис. 1.4), як і очікувалось. Варто також відзначити , що цей 

пік інтенсивніший, ніж для наночастинок золота. 

При збільшенні концентрації БСА пік спектра оптичної густини 

зміщується у бік менших довжин хвиль. Експериментально отримана часова 

залежність оптичної густини на довжині хвилі 455 нм для композитних 

полімерних ПВС-плівок зі срібними наночастинками при додаванні різних 

концентрацій розчину БСА у ФБС наведено на рис. 4.13. Необхідно зазначити, 

що часова залежність оптичної густини вимірювалась на правому крилі піку 

оптичної густини. Такий вибір довжини хвилі зумовлений тим, що, згідно з 

проведеними нами у роботі [132] дослідженнями, саме праве крило є найбільш 

чутливим до адсорбції біомолекул на поверхню плазмонної наночастинки. 
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Рис. 4.13. Часова залежність оптичної густини ПВС-плівки зі срібними 

наночастинками на скляній підкладці на довжині хвилі світла 455 нм при 

проходженні над її поверхнею ФБC та різних концентрацій БСА у ФБС. 

 

Зсуви максимума спектра оптичної густини (рис. 4.12) та зміна оптичної 

густини на фіксованій довжині хвилі (рис. 4.13), що спостерігалися у цьому 

експерименті, є наслідком впливу взаємодії між срібною наночастинкою та 

біомолекулами, що її покривають, на умови збудження ЛППР. Як бачимо, 

максимум спектра оптичної густини при збільшенні концентрації розчину БСА 
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все більше зміщується в сторону менших довжин хвиль, що є достатньо 

неочікуваним і може пояснюватись тим, що до гетеросистеми додається 

фракція з меншим показником заломлення (показник заломлення полімера 

складає 1,50, а показник заломлення білку дорівнює 1,46). Тому для більш 

детального пояснення цього факту спектри досліджуваних композитних плівок 

були змодельовані теоретично. 

 

4.5. Теоретичне моделювання спектрів оптичної густини плівок 

полівінілового спирту з наночастинками срібла 

 

Розглянемо багатошарову систему, яка складається з товстої скляної 

підкладки, на яку нанесена плівка полімеру з наночастинками срібла, та 

зовнішнього середовища, розташованого у кюветі – буферного розчину, що 

також може містити біомолекули (рис. 4.14).  

 

Рис. 4.14. Схематичне зображення досліджуваної багатошарової структури: 0 – 

шар буферного розчину з біомолекулами; 1 – шар, що складається з полімеру, 

буферного розчину, біомолекул та наночастинок срібла, покритих 

біомолекулами; 2 – скляна підкладка; 3 – повітря. 
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На систему падає лінійно поляризоване світло перпендикулярно до 

поверхні кювети (нормальне падіння). Пропускання T  такої системи може бути 

розраховане за допомогою наступної формули [133]: 
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де mn  – комплексний показник заломлення m  шару (рис. 4.14); 

( 1)
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2 m
m m
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 – френелівський коефіцієнт пропускання для межі поділуm  – 

1m  [116]; 
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 – френелівський коефіцієнт відбивання для межі поділу m  – 

1m  [116]; 

2 m m
m

d n
 


 – фазовий зсув, який дає m  шар; 

md  – товщина m  шару; 

  – довжина хвилі падаючого світла. 

Так як шари 0 і 1 складаються з декількох компонент, одна з яких може 

бути вибрана як матриця, то ефективні показники заломлення цих шарів 

можуть бути розраховані з використанням моделі ефективного середовища 

Максвелл-Гарнетта [33]. Тому для 0 шару, який складається з буферного 

розчину та біомолекул, ефективна діелектрична проникність обчислюється з 

рівняння [33]: 
0

0
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,                                         (4.6) 

де 0
еф  – ефективна діелектрична проникність 0 шару; 

буфер  – діелектрична проникність буферного розчину; 

біо  – діелектрична проникність біомолекул; 

0

1000
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C
f 

 
 – фактор заповнення біомолекул у буферному розчині 0 шару, 
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де біоC  – концентрація розчину біомолекул, мг/мл; 

біо  – густина біомолекул, г/см3 [134]. 

Розглянемо процес проникнення біомолекул із буферного розчину у 

полімерну плівку, що містить наночастинки срібла. Відомо, що при взаємодії з 

водними розчинами полімерні плівки можуть набухати. Це призводить до 

зростання товщини плівки та появи у ній буферного розчину та біомолекул у 

вигляді включень, а також до утворення на поверхні наночастинок срібла 

біомолекулярного шару. Тому для першого шару, який складається з плівки 

полімеру з наночастинками срібла, що після набухання може також містити 

буферний розчин та біомолекули, ефективна діелектрична проникність 

визначається із застосуванням співвідношення Максвелл-Гарнетта для 

чотирьохкомпонентної системи [33]: 
1
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,   (4.7) 

де 1
еф  – комплексна ефективна діелектрична проникність першого шару; 

полімер  – діелектрична проникність полімеру; 

1

1

1i

оболонка оболонка
без біо Ag

d
f f

d f
  – фактор заповнення наночастинок срібла, покритих 

біомолекулярним шаром, у полімерній плівці, де 

оболонка
без біо

f  – фактор заповнення непокритих наночастинок срібла у полімері [115]; 

1d  – товщина композитної плівки з врахуванням набухання (вважаємо, що при 

контакті з досліджуваним розчином внаслідок набухання полімеру товщина 

композитної плівки збільшується вдвічі); 

1
id  – початкова товщина композитної плівки; 

3
1

1Ag
біо

f
d

 
   

 – фактор заповнення срібної наночастинки у системі 

наночастинка - біомолекулярна оболонка, 

де біоd  – товщина біомолекулярного шару на наночастинці, в одиницях радіусу 

наночастинки золота; 
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оболонка  – комплексна діелектрична проникність наночастинок, покритих 

біомолекулами; 
1 0
біо буфер біоf f f   – фактор заповнення біомолекул у полімерній плівці; 

буферf  – фактор заповнення буферного розчину у полімерній плівці. 

Для визначення вкладу наночастинок срібла з біомолекулярною 

оболонкою у ефективну діелектричну проникність полімерної плівки, у 

вищенаведеній формулі поляризовність сфери варто замінити на 

поляризовність сфери з оболонкою [33], і формула набуде вигляду: 
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,   (4.8) 

де Ag  – комплексна діелектрична проникність срібної наночастинки. 

Варто зазначити, що в межах даного дослідження використовувалися 

оптичні константи наночастинок срібла, які були отримані із комплексного 

показника заломлення масивного матеріалу [135] з врахуванням розмірного 

ефекту зменшення довжини вільного пробігу електронів. Цей ефект починає 

впливати на оптичні властивості наночастинок, розміри яких порівняні або 

менші за довжину вільного пробігу електронів у масивному металі [33]. Для 

срібла ця величина становить 52 нм [136]. А оскільки середній розмір 

використовуваних наночастинок срібла становить 8,4 нм [115], то треба 

обов’язково враховувати вищезазначений розмірний ефект. Для цього 

вводилося поняття ефективного часу релаксації електронів еф  : 

1
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еф Ag мас

V
R A
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,                                        (4.9) 

де 1531 10Ag мас
    с [98] – час релаксації електронів для масивного срібла, 

61,39 10ФV    м/с [104] – швидкість Фермі, R  – радіус сферичної наночастинки та 

A  – константа, яка для даних сферичних наночастинок та ізотропного 

поверхневого розсіяння електронів може бути прийнята рівною 1 [136]. Далі 

ефективний час релаксації електронів був використаний для розрахунку 
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значень дійсної та уявної частини діелектричної проникності матеріалу 

наночастинки у моделі Друде-Лоренца [137]: 
2 2
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де 1Ag  та 2 Ag  – дійсна та уявна частини діелектричної проникності 

наночастинки срібла, відповідно;   – циклічна частота світла; 1Ag мас  та 2 Ag мас  – 

дійсна та уявна частини діелектричної проникності масивного срібла, 

відповідно; 161,36 10p    рад/с [137] – плазмова частота для масивного срібла. 

За допомогою вищезазначеного підходу шляхом розв’язку прямої задачі 

були змодельовані спектри оптичної густини досліджуваної системи в 

залежності від довжини хвилі для різних початкових товщин полімерного шару 

(50 нм, 100 нм, 150 нм, 200 нм) та різних товщин біомолекулярного шару на 

наночастинці (в одиницях радіусу наночастинки від 0 до 2). Результат 

моделювання для початкової товщини полімеру 50 нм наведено на рис. 4.15а. 

Зсуви піку оптичної густини, що спостерігалися у цьому експерименті, є 

наслідком взаємодії між срібною наночастинкою та біомолекулами, що її 

покривають. В межах нашої моделі розглядаємо біомолекулярне покриття як 

однорідну оболонку на срібній сферичній наночастинці.За результатами 

отриманих спектрів була побудована залежність положення піку оптичної 

густини від товщини біомолекулярного шару на наночастинці для різних 

початкових товщин полімеру, що зображена на рис. 4.15б. 

 

 



 

 

112

390 400 410 420 430

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

О
п
ти
ч
н
а 
гу
ст
и
н
а

Довжина хвилі, нм

  0
  0,1
  0,5
  1
  1,5
  2

dбіо:(a)

 
0 1 2

412

414

416

418

П
оз
и
ц
ія

 п
ік

a 
оп
ти
ч
н
ої

 г
ус
ти
н
и

, н
м

dбіо, радіус наночастинки

 50 нм
 100 нм
 150 нм
 200 нм

Початкова товщина полімеру:
(б)

 

Рис. 4.15. (а) Спектри оптичної густини для початкової товщини полімеру 50 

нм при різних значеннях товщин біомолекулярного шару на наночастинці 

срібла біоd ; (б) залежність положення піка оптичної густини від товщини 

біомолекулярного шару біоd  на наночастинці срібла для різних значень 

початкової товщини полімеру. 

 

З даних залежностей видно, що початкова товщина полімеру практично не 

впливає на зсув положення піку оптичної густини, а впливає лише на його 

абсолютне положення, тому більш детально було розглянуто залежність зсуву 

положення піку оптичної густини від товщини біомолекулярного шару на 

наночастинці для початкової товщини полімеру 50 нм, а також проведено її 

порівняння з експериментальними даними. 

На рис. 4.16 наведено теоретично змодельовану залежність зсуву 

положення піку оптичної густини від товщини біомолекулярного шару на 

поверхні наночастинок та нанесені експериментальні значення зсуву 

положення піку оптичної густини для різних концентрацій біомолекул. 
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Рис. 4.16. Теоретично змодельована залежність зсуву положення піка оптичної 

густини від товщини біомолекулярного шару на наночастинці срібла біоd  для 

початкової товщини полімеру 50 нм та експериментальні значення зсуву 

положення піку оптичної густини для різних концентрацій. 

 

Необхідно зазначити, що теоретичні значенння зсуву положення піку 

оптичної густини побудовані в залежності від товщини біомолекулярного шару 

на наночастинці, а експериментально отримані величини зсувів – від 

концентрації, але так як між концентрацією і товщиною біомолекулярного 

шару на наночастинці існує певний пропорційний зв’язок (в цій роботі не 

визначений), то їх можна порівнювати. Також з отриманих результатів видно, 

що напрямки зсуву положення піку оптичної густини, які розраховані 

теоретично та отримані експериментально, співпадають, а самі величини зсувів 

добре співвідносяться, що говорить про те, що представлена теоретична модель 

добре узгоджується з експериментом (як якісно, так і кількісно). 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Показано, що для нанопризм золота тригранної та шестигранної форми, 

нанесених на скляну підкладку методом хімічного синтезу, спостерігається 

збудження ЛППР, параметри якого залежать від розміру та форми нанопризм. 

Положення максимума ЛППР-спектра, отримане експериментально та 
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змодельоване за допомогою методу кінцевих різниць у часовій області, 

відрізняються, що пояснюється значним розкидом за розміром і формою 

нанопризм у межах одного зразка, а також агрегацією нанопризм, що 

підтверджено оптичною мікроскопією. 

2. Розраховано просторові розподіли нормованого квадрату напруженості 

електричного поля світлової хвилі у площинах верхньої та бічної граней 

нанопризм золота при різних поляризаціях падаючого світла для нанопризм 

різного розміру і форми. Показано, що ефект підсилення електричного поля на 

кутах нанопризм золота тригранної та шестигранної форми, нанесених на 

скляну підкладку, найбільш виражений для тригранної нанопризми розміром 

100 нм і становить 1,1×105 для бічної грані та 1,8×104 для верхньої основи 

нанопризми у величинах квадрату напруженості електричного поля світлової 

хвилі. 

3. Доведено, що для використання у спектроскопії з поверхневим 

підсиленням найбільш перспективними із усіх досліджуваних наноструктур є 

тригранні нанопризми зі стороною 100 нм. 

4. З’ясовано на основі порівняння експериментальних спектрів оптичної 

густини композитних полімерних ПВС-плівок зі срібними наночастинками при 

додаванні різних концентрацій розчину БСА у ФБС з теоретично 

змодельованими із застосуванням теорії ефективного середовища Максвелл-

Гарнетта, що обрана теоретична модель добре узгоджується з 

експериментальними даними. 

5. Показано за допомогою розрахованих спектрів оптичної густини для 

різних значень початкової товщини полімеру, що початкова товщина полімеру 

практично не впливає на зсув положення піку оптичної густини, а впливає 

лише на його абсолютне положення. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Показано шляхом розрахунку ефективних показників заломлення та 

товщин шарів трипсину та соєвого інгібітора трипсину до та після УФ-

опромінення, на основі експериментальних даних, що шар соєвого інгібітора 

трипсину є більш стійким до впливу УФ, ніж шар трипсину, і це зумовлено тим, 

що у молекулі соєвого інгібітора трипсину менша кількість дисульфідних 

містків, які, до того ж, віддалені від триптофану. 

2. Вперше показано, що завдяки ПППР-методу можливо реєструвати 

конформаційні зміни в біомолекулярних шарах, індуковані ультрафіолетовим 

опроміненням, та вплив термічної дії на перебіг ферментативної реакції шляхом 

аналізу часових залежностей кутового положення мінімума ПППР-кривої. Це 

дозволило визначити оптимальну температуру для перебігу реакції казеїноген-

реннін, яка становить 50 °C. 

3. Модифіковано матричний підхід для моделювання оптичних 

властивостей адсорбованих на чутливу поверхню ПППР-сенсора 

біомолекулярних шарів з використанням функції Гріна та, вперше, на основі 

несиметричної теорії ефективного середовища Бруггемана, і визначено 

поверхневу концентрацію, фактор заповнення і ефективний показник 

заломлення шарів трипсину та бичачого сироваткового альбуміну. 

4. Показано, що ефект підсилення електричного поля на кутах 

нанопризм золота тригранної та шестигранної форми, нанесених на скляну 

підкладку, найбільш виражений для тригранної нанопризми розміром 100 нм і 

становить 1,1×105 для бічної грані та 1,8×104 для верхньої основи нанопризми у 

величинах квадрату напруженості електричного поля світлової хвилі. 

Встановлено, що різниця між змодельованим за допомогою методу кінцевих 

різниць у часовій області та експериментальним положеннями максимумів 

спектрів оптичної густини для таких наноструктур спричинена розкидом за 

розміром і формою нанопризм у межах одного зразка, а також агрегацією 

нанопризм, що підтверджено даними оптичної мікроскопії. 
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5. З’ясовано, що експериментальні та змодельовані із застосуванням 

теорії ефективного середовища Максвелл-Гарнетта спектри оптичної густини 

плівок полівінілового спирту зі срібними наночастинками при додаванні різних 

концентрацій розчину білку бичачого сироваткового альбуміну, добре 

узгоджуються як якісно, так і кількісно. 
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