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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Водорозчинні біосумісні полімери нелінійної 

молекулярної архітектури та гетерогенні наносистеми на їх основі є 

перспективними матеріалами біомедичного призначення, які можуть 

використовуватись для цільової доставки ліків, як маркери для діагностики, 

як багатокомпонентні наносистеми, які значно підвищують терапевтичний 

ефект при зниженні побічного руйнівного впливу на здорові клітині при 

протипухлинній терапії. Розгалужені полімери у порівнянні з їх лінійними 

аналогами мають певні переваги, так як завдяки особливостям молекулярної 

будови, мають підвищену локальну концентрацію функціональних груп, а 

структура полімеру піддається контролю та регулюванню ще на етапі 

синтезу. Сучасні підходи в полімерній хімії дозволяють створити 

розгалужені полімери з добре визначеною структурою, які здатні реагувати 

на різноманітні фактори, такі як температура, рН, іонна сила, хімічне та 

біологічне оточення. Створення гібридних матеріалів на основі розгалужених 

біосумісніх полімерних матриць, які містять металеві наночастинки з 

певними оптичними властивостями розширюють спектр застосування таких 

наносистем для фотодинамічної та фототермічної протипухлинної терапії.  

Синтез розгалужених полімерів часто потребує застосування дорогих 

реагентів надвисокої чистоти і специфічного лабораторного обладнання. 

Необхідність використання нестійких ініціаторів та регуляторів 

полімеризації практично унеможливлює синтез полімерів складної 

архітектури в значних кількостях, крім того полімерні матриці біомедичного 

призначення повинні мати певний розмір макромолекул, а отже  певну 

контрольовану молекулярну масу. Тому вкрай актуальними є підходи, які 

дозволяють спростити процедуру синтезу полімерних  матеріалів нелінійної 

архітектури, а також  регулювати їх молекулярну структуру.  

При створенні  наносистем біомедичного призначення з використанням 

полімерів необхідно враховувати, що системи мають бути біосумісними, 
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придатними до проникнення крізь біологічні бар’єри, сприяти кращому 

засвоєнню препаратів та зменшувати побічні ефекти токсичних препаратів, а 

також  мають бути придатними до довготривалого зберігання. Комплексне 

вирішення цих проблем є непростим завданням,  так як гібридні 

наноматеріали та полімери розгалуженої будови є складними об’єктами для 

дослідження.  Коректне визначення, аналіз структури та поведінки таких 

багатокомпонентних систем, потребує застосування найсучасніших методів 

та порівняння результатів, отриманих  з використанням різних підходів і 

математичних моделей. Наявність чисельних питань в області синтезу, 

впливу молекулярної структури розгалужених полімерів на формування і 

властивості гібридних металовмісних наносистем спонукала автора даної 

роботи до проведення досліджень в цьому напрямку. 

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

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі хімії високомолекулярних 

сполук хімічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в рамках держбюджетних тем №14БП037-05 

«Наностуктурні високомолекулярні сполуки, композити, їх компоненти та 

комплекси для застосування в інформаційних, біотехнологіях та сонячній 

енергетиці», №16БФ037-04 «Дизайн нових мультифункціональних полімерів, 

наносистем та нанокомпозитів для інноваційних технологій в інформатиці, 

енергозбереженні, екології та медицині», а також за фінансової підтримки 

Міністерства освіти і науки для стажування для студентів в рамках 

“Програми 100+100+100” (2012 р.);  фінансової підтримки проф. М. Равізо 

(Інститут Шарля Садрона, м. Страсбург, Франція) для короткострокового 

стажування (2014 р.) та проф. О.Шийчука з університету м. Бідгощ, Польща 

(2015 р.). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи був синтез  

полімерних біосумісних зіркоподібних матриць з декстрановим ядром та 

прищепленими  ланцюгами різної хімічної природи, а саме кополімерів 

декстран-поліакриамід (Д-ПАА) та декстран-полі-N-ізопропілакриламід (Д-
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ПІПАА); створення на їх основі стійких гібридних наносистем, які містять 

наночастинки  Ag, Au, CdS, Au/CdS; їх характеризування та тестування  на 

активність для протипухлинної терапії. 

У відповідності до поставленої мети вирішували наступні завдання: 

 Синтез та аналіз молекулярних характеристик та структури розгалужених 

зіркоподібних кополімерів декстран-поліакриламід (Д-ПАА) та декстран-

полі-N-ізопропілакриламід (Д-ПІПАА) з різним розміром декстранового 

ядра та різною кількістю прищеплених ланцюгів.  

 Дослідження процесу конформаційного переходу в області нижньої 

критичної температури розчинення (НКТР) для кополімерів Д-ПІПАА. 

 Синтез наночастинок срібла та золота в матрицях Д-ПАА з 

використанням  різних відновників (в тому числі “зеленій синтез”); 

визначення розмірів та спектральних характеристик наночастинок в таких 

системах, пошук оптимального методу аналізу наносистем, що містять 

декілька компонентів одночасно.  

 Синтез наночастинок Au/CdS в матриці Д-ПАА; дослідження структури 

та оптичних властивостей цих наносистем. 

 Дослідження процесів конформаційного переходу в наносистемі Д-

ПІПАА із наночастинками золота та срібла; виявлення впливу наявності 

металевих наночастинок на особливості температурного переходу. 

 Дослідження біосумісності полімерів Д-ПАА. Тестування наносистем із 

вмістом токсичного протипухлинного препарату цисплатин на лейкозних 

клітинах. Застосування наносистем із вмістом наночастинок золота та 

фотосенсибілізатора для фотодинамічної терапії  in vitro та in vivо. 

Об’єкт дослідження: оптимізація процесу синтезу розгалужених 

полімерів Д-ПАА та Д-ПІПАА; зв’язок між молекулярною структурою та 

конформацією прищеплених ланцюгів; властивості гібридних наносистем 

полімер-металічні наночастинки у водному розчині, а також протипухлинна 

активність гібридних наносистем. 
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Предмет дослідження: прищеплені полімери Д-ПАА та Д-ПІПАА, 

металовмісні наносистеми на їх основі. 

Методи дослідження було обрані таким чином, щоб забезпечити 

виконання поставлених завдань. Для характеристики полімерів 

використовували гель-проникну хроматографію (SEC), оснащену 

детекторами світлорозсіювання (LS), рефрактометром (Rf) та віскозиметром, 

ЯМР спектроскопію. Просвічуючу електронну мікроскопію (ТЕМ), 

динамічне світлорозсіювання (DLS),  UV-Vis спектроскопію поглинання, 

фотолюмінісцентну спектроскопію; малокутове розсіювання рентгенівських 

променів (SAXS) використовували для аналізу розмірів об’єктів в складі 

наносистем. Числові методи розрахунку у комбінації зі спеціальним 

програмним забезпеченням було використано для математичної та 

статистичної обробки отриманих даних. 

Наукова новизна. В процесі виконання роботи вперше було 

синтезовано прищеплені кополімери Д-ПІПАА із визначеною молекулярною 

будовою, високою молекулярною масою та низькою полідисперсністю, а 

також  досліджено їх поведінку у розчині в температурному інтервалі 

конформаційного переходу. Також вперше було синтезовано зіркоподібні 

кополімери Д-ПАА з малим декстрановим ядром (Mw=6000 г моль-1). 

Вперше було проведено порівняльний аналіз даних UV-vis 

спектроскопії, DLS та SAXS щодо розмірних розподілів в складних 

багатокомпонентних наносистемах. вдосконалено процедуру розрахунку 

розмірного розподілу за даними, отриманими методом DLS та UV-vis 

спектроскопії. Показано, що полімери Д-ПАА є ефективними матрицями для 

синтезу стабільних наночастинок золота, срібла та сульфіду кадмію. 

Показано вплив наявності металевих наночастинок на процес 

температурного переходу Д-ПІПАА в області НКТР. Виявлено вплив 

природи металевої частинки на положення НКТР та складний характер 

переходу. 
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Продемонстровано біосумісність кополімерів Д-ПАА. Кополімери Д-

ПАА із вмістом наночастинок золота вперше було використано та 

протестовано як носії для препаратів протилейкозної дії; досліджено 

ефективність наносистем (в in vitro та in vivо) для фотодинамічної 

протипухлинної терапії.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані 

показали, що полімери Д-ПАА, Д-ПІПАА та наносистеми на їх основі є 

перспективними матеріалами біомедичного призначення як наноносії для 

доставки протипухлинних препаратів. Тестування наоносистем було 

проведено в Інституті молекулярної біології та генетики НАНУ (д.б.н. Г.Д. 

Телегєєв) та в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є. Кавецького НАНУ (проф. Н.Ф. Гамалія). Дослідження проводились 

in vivo та in vitro. Нанокомпозиція, яка містила наночастинки золота та 

сенсибілізатор рекомендована до доклінічних випробувань для 

фотодинамічної терапії.  

Кополімери Д-ПАА продемонстрували здатність до стабілізації 

наночастинок та контролю за процесом росту наночастинок. У 2016 р. 

подано заявку на винахід та корисну модель “Спосіб одержання 

висококонцентрованих колоїдних розчинів наночастинок золота”. 

Особистий внесок здобувача. Синтез кополімерів Д-ПІПАА, аналіз 

макромолекулярних параметрів Д-ПАА та Д-ПІПАА за даними SEC, DLS 

було проведено особисто дисертантом. Автором було синтезовано та 

досліджено методами TЕМ, UV-vis спектроскопії та DLS наносистеми Д-

ПАА із вмістом наночастинок Ag, Au, CdS, Au/CdS та наносистеми Д-ПІПАА 

із наночастинками  Au і Ag. Особисто здобувачем розроблено нове 

програмне забезпечення та вдосконалено вже відоме (із відкритим кодом) для 

розрахунків за даними DLS та UV-Vis розмірних розподілів (теорія Mi) з 

використанням методу розкладу за сингулярними членами із можливістю 

врахування рівня шуму.  
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Синтез серії кополімерів з декстрановим ядром Мw=2×105 та 7×105 

г×моль-1, Д20(70)-ПАА, відповідно, та деяких наносистем на їх основі 

проведено д.х.н. Н.В. Куцевол та к.х.н. М.Ю. Безуглим. Серійні DLS 

експерименти проведено А.І. Марініним (Національний університет 

харчових технологій). Ефективність цисплатину в складі комплексу з 

полімером проведено д.б.н. Г.Телегеєвим (Інститут молекулярної біології і 

генетики НАН України). Експерименти по проведенню фотодинамічної 

терапії на біологічних об’єктах проведено к.б.н. І.Штонь під керівництвом 

д.б.н. М.Ф. Гамалії (Інститут експериментальної патології, онкології і 

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України). Інтерпретацію отриманих 

даних та підготовку публікацій проведено спільно з науковим керівником 

дисертаційної роботи д.х.н. Н.В. Куцевол. Інтерпретацію даних та підготовку 

деяких публікацій проведено спільно із співавторами: проф. М. Равізо 

(Інститут Шарля Садрона, Франція; SEC та ТЕМ); академік Л.Булавін, к.ф.-

м.н. Д. Соловйов (SAXS); проф. О.Шийчук (Університет м. Бидгощ, Польша; 

«зелений синтез;   к. ф.-м.н. Н.П.Науменко, д.ф-м.н. О. А. Єщенко;  

дослідження оптичних властивостей СdS та наносистеми Au/Cds). В 

проведенні експериментів та математичній обробці даних приймали участь 

студенти Ю. Гарагуц та І. Виноградська.  

Апробація результатів дослідження. Результати роботи представлено 

на 40 конференціях та симпозіумах. Серед  них: International and 

Interdisciplinary NRW Symposium “Biomaterials and Biomechanics, 

Fundamentals and Clinical Applications” (Essen, March 17-19, 2010), The 

International Summer School “Nanotechnology: from fundamenral research to 

innovation” and International research and practice conference "Nanotechnology 

and nanomaterials" (25 August - 1 September, 2013, Bukovel, Ukraine), 9-th 

International Conference ”Electronic Processes in Organic Materials” (May20-24, 

2013, Ternopil), Baltic Polymer Symposium (September 18-21, 2013, Trakai, 

Lithuania), 6-th International Conference “Physics of Liquids Matter: Modern 

problems” (23-25 May, 2014, Kiev, Ukraine), Summer School and International 
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Research and Practical Conference: “Nanotechnology and nanomaterials” (23-30 

August, 2014, Yaremche-Lviv, Ukraine), VIII Ukrainian-Polish Conference 

“Polymer of Special Applications” (October 1-4, 2014, Bukovel, Ukraine), 

Research and Practice Conference: “Nanotechnology and nanomaterials” (26-29 

August, 2015, Lviv, Ukraine), 4th International Caucasian Symposium on Polymer 

and Advanced Materials (1-4 July, 2015, Batumi, Georgia,), Technical Seminar on 

Enviromental Contamination and Response (2-4 June, 2015, Canada, Vancouver), 

7th International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems” (27-31 

May, 2016, Kyiv, Ukraine), 4th International Research and Practice Conference 

“Nanotachnology and Nanomaterials (August 24-27, 2016, Lviv, Ukraine. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 7 

розділів, висновків, переліку літературних джерел та додатку. 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 13 статей та 40 тез 

доповідей. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПОЛІМЕРИ НЕЛІНІЙНОЇ БУДОВИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ МАТРИЦІ В 

НАНОТЕХНОЛОГІЯХ 

 

Останні 10 років в наукових виданнях по фізиці, хімії, біології значне 

місце займають публікації, присвячені синтезу, дослідженню та 

використанню складних металовмісних наносистем на основі полімерів 

різної хімічної природи та молекулярної архітектури. Це обумовлено 

можливістю використання таких наносистем у наномедицині та фармакології 

для цільової доставки ліків за рахунок здатності полімерів-носіїв реагувати 

на зміну багатьох факторів, таких як температура, pH та іонна сила 

середовища, хімічне оточення, наявність деяких білкових макромолекул 

тощо [1-3]. Слід зазначити, що є тенденція до ускладнення досліджуваних 

наносистем, це обумовлено досягненнями в області синтезу полімерів зі 

складною керованою макромолекулярною архітектурою (блок кополімерів, 

розгалужених полімерів, супрамолекулярних структур), а також  

вдосконаленням фізичних методів дослідження складних полімерних систем 

та наносистем. 

Тому завданням літературного огляду було проведення аналізу сучасних 

даних щодо: 

- синтезу полімерів складної архітектури, особливо розгалужених 

полімерів; 

- властивостей полімерів, здатних змінювати молекулярні 

характеристики під дією різних умов («розумні» полімери); 

- методів дослідження полімерів у розчині, тому що саме особливість 

поведінки складних макромолекул у розчині  може визначати специфіку їх 

застосування в області медицини;  

- синтезу та досліджень наносистем із вмістом металевих наночастинок 

та напівпровідників. 
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1.1. Основні підходи до синтезу полімерів нелінійної будови  

 

Класична вільно-радикальна полімеризація один із поширених методів 

синтезу полімерів нелінійної будови, проте слід зазначити, що  цим методом 

досить важко отримати нелінійні полімери з вузьким молекулярно-масовим 

розподілом і контрольованою молекулярною структурою [4-5]. 

«Контрольовані/живі» полімеризаційні методи, а саме катіонна, аніонна 

полімеризація, полімеризація із розкриттям циклів, та у деяких випадках 

координаційна полімеризація, надає  набагато більше можливостей для 

контролю основних макромолекулярних параметрів цільового продукту 

полімеризації [6-8].  

«Жива» іонна полімеризація проходить  із відсутністю спонтанних 

процесів обриву та передачі ланцюга. В такому процесі кожна молекула 

ініціатора створює один активний центр полімеризації, на якому проходить 

ріст ланцюга до тих пір, поки реакцію не буде припинено. Іонною 

полімеризацією було синтезовано модельні макромолекули нелінійної 

будови, в тому числі прищеплені полімери [9-10].  

Існує два основних підходи до синтезу прищеплених полімерів методом 

живої полімеризації: 1) кінець живого ланцюга реагує із відповідними 

функціональними групами молекули/поверхні, на яку прищеплюється 

ланцюг – «прищеплення-на» (‘grafting onto’), або живі активні центри 

формуються на молекулі/поверхні для ініціювання полімеризації прищеплень 

– «прищеплення-від» (‘grafting from’) [11] (Рисунок 1.1.). Слід зазначити, що 

іонна полімеризація може бути застосована для обмеженої кількості 

мономерів.  

Конвенціональна вільно-радикальна полімеризація може бути 

застосована для набагато більшої кількості мономерів. Характерною рисою 

вільнорадикальної полімеризації є повільне ініціювання. Це призводить до 

наявності продуктів диспропорціювання та рекомбінації у кінцевому 

продукті реакції. Ось чому вільно-радикальна полімеризація не є придатною 



 

для синтезу прищеплених полімерів із низькою полідисперсністю і 

регулярною структурою.

Рисунок 1.1. Схема, яка ілюструє 3 концептуальні підходи до синтезу 

прищеплених кополімерів.

 

Починаючи із 1990 р., декілька модифікацій контрольованої радикальної 

полімеризації, заснованих на рівновазі між активними та неактивними 

частинками (це ATRP 

радикальна полімеризація з перенесенням атома, RAFT 

addition−fragmentation chain

оборотним процесом приєднання

генеруються контролюючим агентом, отримали широке застосування в 

синтетичній практиці. Ця рівновага сприяє тому, що концентрація активних 

молекул є постійною, 

радикали, такі як похідні 2,2,6,6

різні сполуки сірки, виявилися придатними для підтвердження ефективності 

стабільної радикальної полімеризації (SFRP). Термінальні ковалентні зв’язки 

C–ON або CS є здат

зростаючий ланцюг. Було доведено, що цей варіант полімеризації є 

щеплених полімерів із низькою полідисперсністю і 

регулярною структурою. 

Рисунок 1.1. Схема, яка ілюструє 3 концептуальні підходи до синтезу 

прищеплених кополімерів. 

Починаючи із 1990 р., декілька модифікацій контрольованої радикальної 

нованих на рівновазі між активними та неактивними 

частинками (це ATRP - Atom-transfer radical-полі

радикальна полімеризація з перенесенням атома, RAFT 

−fragmentation chain-transfer поліmerization –

оротним процесом приєднання-фрагментації ланцюга та інші), які 

генеруються контролюючим агентом, отримали широке застосування в 

синтетичній практиці. Ця рівновага сприяє тому, що концентрація активних 

постійною, а також обмежує швидкість обриву

радикали, такі як похідні 2,2,6,6-тетраметилпіперидиноксилу (ПЕМПО) та 

різні сполуки сірки, виявилися придатними для підтвердження ефективності 

стабільної радикальної полімеризації (SFRP). Термінальні ковалентні зв’язки 

ON або CS є здатними до оборотної термічно активованої

зростаючий ланцюг. Було доведено, що цей варіант полімеризації є 
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Рисунок 1.1. Схема, яка ілюструє 3 концептуальні підходи до синтезу 

Починаючи із 1990 р., декілька модифікацій контрольованої радикальної 

нованих на рівновазі між активними та неактивними 

поліmerization, тобто, 

радикальна полімеризація з перенесенням атома, RAFT - Reversible 

– полімеризація із 

фрагментації ланцюга та інші), які 

генеруються контролюючим агентом, отримали широке застосування в 

синтетичній практиці. Ця рівновага сприяє тому, що концентрація активних 

обриву ланцюга. Стабільні 

тетраметилпіперидиноксилу (ПЕМПО) та 

різні сполуки сірки, виявилися придатними для підтвердження ефективності 

стабільної радикальної полімеризації (SFRP). Термінальні ковалентні зв’язки 

оборотної термічно активованої конверсії в 

зростаючий ланцюг. Було доведено, що цей варіант полімеризації є 



17 
 

ефективним для великої кількості мономерів та підходить для синтезу 

прищеплених кополімерів.  

Радикальна полімеризація із перенесенням атома [12], в якій 

алкілгалогеніди в присутності галогенідів металів як каталізаторів, широко 

застосовується для синтезу прищеплених полімерів. Полімеризація 

контрольована шляхом зворотного додавання – фрагментації RAFT агентів 

[13-14] все частіше використовується для синтезу прищеплених полімерів, 

особливо із використанням підходу «прищеплення-від».  

 

1.2. Ce4+ як ініціатор для синтезу прищеплених полімерів 

Одним із завдань представленої роботи було запропонувати простий 

спосіб для синтезу водорозчинних прищеплених кополімерів із високою 

молекулярною масою і низькою полідисперсністю. Беручи до уваги відносно 

невисоку ціну та необхідність використання мінімуму додаткових речовин, 

увагу було зосереджено саме на Ce4+  як ініціатору полімеризації 

«прищеплення-від» із використанням ядра з високим вмістом гідроксилних 

груп. Цей ініціатор у складі Церій амоній нітрату в кислому середовищі 

неодноразово показав себе як ефективний реагент для синтезу прищеплених 

полімерів. 

З використанням Ce4+  синтезували цілий ряд кополімерів різного 

призначення, серед них інулін-ко-поліакриламід [15], целюлоза-ко-

поліакрилонітрил [16],  целюлоза-ко-полі-N-ізопропілакриламід [17] та інші 

прищеплені кополімери. Також відомі наночастинки із вмістом декстрану та 

зшитого поліакриламіду або полі-N-ізопропілакриламіду із термочутливими 

та pH-чутливими властивостями. 

 Синтез прищеплених кополімерів методом окисно-відновного 

ініціювання з використанням Ce4+ проходить достатньо легко і не потребує 

особливих умов, використання дорогих реактивів, специфічної технології 

виділення та очистки полімерних продуктів. Тому прищеплені кополімери, 

синтезовані таким методом, зазвичай використовуються як модельні для 
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вивчення фундаментальних фізико-хімічних властивостей розгалужених  

полімерних систем. У роботі [18] наведено дані щодо синтезу та 

характеристики метилметакрилату та бутилметакрилату прищепленого на 

амілазу, а також вивчено різницю у внутрішньомолекулярній будові 

статистичних полімерів і прищеплених кополімерів.  

Механізм ініціювання полімеризації іонами Сe4+, описано в роботі [19].  

Базуючись на ІЧ дослідженнях, автори запропонували механізм ініціювання з 

розривом С-С зв’язку в полісахаридах: 

 

 

Однак існують відомості про те, що при ініціюванні іонами Сe4+ не 

відбувається розриву С-С зв’язку [20]. 

Слід зазначити, що часто авторами подібних робіт ставиться завдання не 

синтезувати високомолекулярний полімер з певною молекулярною 

структурою, а створити колоїди, що містять полімерні наночастинки  на 

основі природних полімерів широкого спектру призначення [21]. 

Представлена робота ставить задачу саме синтезувати водорозчинні 

розгалужені полімери з певною макромолекулярною архітектурою, 

молекулярною масою та полідисперсністю.  

 

1.3. Фізичні властивості розгалужених полімерів 

 

1.3.1 Ключові параметри розгалужених полімерів 
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Окрім базових макромолекулярних параметрів, таких як середня 

молекулярна маса та полідисперсність, слід виділити також такі важливі 

характеристики розгалуженого полімеру, як: 

 товщина шару прищепленого полімеру L, що 

розраховується за формулою HL D R  , де DH -

гідродинамічний діаметр макромолекули в розчині; R - 

розмір ядра [11]; 

 контурна довжина прищеплення cL , яка може бути 

визначена при відділенні прищеплень від поверхні (але це 

не завжди можливо); 

 густина щеплень, що визначається за формулою 

( ) /A nL N M  , де   - густина полімеру в масі, nM , та AN  - 

середньочислова молекулярна маса та число Авогадро, 

відповідно [22]; 

 ml  - довжини однієї мономерної ланки ядра; 

 pl - перcистентна довжина сегменту прищепленого ланцюга 

 

1.3.2. Фізичні властивості розгалужених полімерів в розведеному 

розчині 

 

Важливо одразу зазначити, що вплив молекулярної структури полімеру 

на вищезгадані параметри не є до кінця зрозумілим, тому сучасні літературні 

джерела містять певні протиріччя. Деякі теорії пропонують, що існує зв’язок 

між довжиною прищеплення і pl . Якщо pl  зростає швидше, ніж товщина 

шару прищеплень L , то очікується ліотропне упорядкування циліндричних 

полімерних щіток [23-24]. Т. Бірштейн та співавтори [25] показали, що 

співвідношення pl  до L залишається константою, що означає пропорційне 

зростання pl  зі збільшенням бокового ланцюга. Комп’ютерна симуляція 
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щіток із гнучкими боковими ланцюгами підтвердила це припущення. Також 

було передбачено, що персистентна довжина сегменту ядра прямує до 

довжиною бокового ланцюга [26, 27], що унеможливлює встановлення 

ліотропного упорядкування в таких системах. Однак, це передбачення 

стосується молекулярних систем з пружними боковими ланцюгами та 

великими функціональними групами. Також в теоретичних роботах [28, 29] 

показано, що співвідношення pl  до L зростає: pl /L ∼ N9/8, де N це ступінь 

полімеризації бокового ланцюга [30]. Якщо це припущення є вірним, то 

система буде асимптотично наближатися до ліотропного впорядкування зі 

зростанням довжини бокового ланцюга. 

Експериментальні результати також не дозволяють зробити чіткий 

висновок щодо взаємного впливу параметрів прищеплених полімерів на їх 

фізичні властивості, але дозволяють перевірити теоретичні припущення і 

розрахунки стосовно впливу молекулярної будови розгалуженої 

макромолекули на її поведінку в розчині. Деякі дослідження вказують на 

збільшення як pl  так і ml  зі збільшенням L та термодинамічної якості 

розчинника [31,32]. Інші дослідження навпаки не виявили зв’язку між pl , ml  

та L   [33]. В роботі [34] показано, що pl  збільшується зі збільшенням 

довжини бокового ланцюга, а ml  ≅ 0.25 нм залишається постійним і не 

залежить від L. Як зростання жорсткості ланцюга, так і повне випрямлення 

ланцюга, до якого проводиться прищеплення, узгоджується з теоретичними 

передбаченнями про сили відштовхування порядку декількох kT  на 

мономерну ланку при високій густині щеплень [35]. 

Відсутність кореляції при вимірюванні розміру бокових ланцюгів та 

пружних розмірів і радіусу інерції макромолекул [31,32], робить 

застосування співвідношення / Lpl  ,як критерію для характеристики 

макромолекул, некоректним. Неузгодженість в експериментальних даних 

може бути викликано різними жорсткостями ланцюгів бокових відгалужень 
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та складностями у розділенні вкладу у розсіювання прищеплень та ядра, а 

також невідомими форм-факторами. Іншою причиною неузгоджень 

експериментальних даних може бути вузький діапазон застосованих  

cL   ≅ 100нм, що є досить близьким до pl  ≅ 50 нм [31]. Довжина ланцюга, до 

якого прищеплені відгалуження, має бути суттєво більшим (10–100 pl  ) для 

досягнення асимптотичної границі ліотропного упорядкування [36]. Однак, 

слід також враховувати, що при збільшенні основного ланцюга, визначення 

конформації у Θ-точці зводиться до проблеми 3-х тіл, що призводить до 

експоненційного закону спадання кореляції в розташуванні сегментів і до 

ускладнення точно розрахувати pl  [37]. В розчиннику pl  важко визначити, 

оскільки цей параметр залежить від якості розчинника і не може бути 

характерною персистентною довжиною.  

Поєднання методів розсіювання та комп’ютерного моделювання 

макромолекул  є необхідним для коректного визначення конформації 

основного і бокового ланцюгів. В роботі [38] додатково до методів 

розсіювання застосовувати атомно-силову мікроскопію для визначення 

довжини сегмента N-iзопропілакриламіду (ПIПAА) в складі щіток.  

 

1.3.3. Особливості конформаційних переходів в розгалужених 

полімерних системах  

 

Однією із особливостей розгалужених полімерних систем є 

неможливість суттєвої зміни конформації під дією зовнішніх факторів, що 

спричиняється відштовхуванням між боковими ланцюгами. Під впливом 

деяких факторів (температура, хімічне оточення) молекулярні щітки можуть 

переходити від циліндричної до глобулярної конформації. Можливість 

розгалужених полімерів контрольовано реагувати на ці зміни надає додаткові 

можливості для їх практичного використання. При наявності деяких бічних 
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функціональних груп з’являється можливість використовувати такі системи 

як сенсори, агенти для цільової доставки ліків тощо.  

Одним з факторів, який може впливати на конформацію полімерних 

щіток є температура. Наприклад, ПIПAА, прищеплений на довгий 

полімерний ланцюг, який має НКТР, змінював радіус інерції gR  від 61 нм при 

20°C до 25 нм при 32°C (Рисунок 1.2.). Вплив структури розгалуженого 

полімеру на його поведінку в області НКТР  є одним із предметів 

дослідження в рамках даної дисертаційної роботи.  

 

 

Рисунок 1.2. Залежність молекулярної маси, радіуса інерції (круги) та 

гідродинамічного радіуса (трикутники) від температури для розгалуженого 

ПIПAА. 

 

1.4. Методи дослідження конформаційних переходів в розгалужених 

полімерних системах.  

 

Незважаючи на те, що полімерні щітки є досить складними об’єктами 

дослідження, сучасні фізичні методи дозволяють аналізувати будову таких 

систем. Електронна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія - це прямі 

методи дослідження, які дозволяють візуалізувати макромолекули є, а методи 



23 
 

розсіювання дають інформацію про закономірності проходження 

конформаційних змін в таких системах, їх поведінку при різних 

концентраціях, при зміні рН тощо. 

 

1.4.1 Прямі методи дослідження полімерних щіток 

 

Кріо-ПЕМ (просвічуюча електронна мікроскопія при низьких 

температурах) базується на тому, що розчинник можна швидко заморозити. 

У роботі [41] кріо-ПEM було використано для спостереження за 

поліелектролітними полімерними щітками. Рис. 1.3. демонструє типовий 

кріо-ПЕМ малюнок полімерної щітки у розчині. Контраст може бути 

посилений важкими протиіонами, такими як цезій,  або поглинанням 

альбуміну. 

 



24 
 

Рисунок 1.3. Кріо-ПЕМ поліелектролітної полімерної щітки 

поліакрилової кислоти.  

У роботі [41] методом кріо-ПЕМ змогли зафіксувати утворення 

комплексу сферичних поліелектролітних (ПЕ) щіток з ПАР 

цетилтриметиламоній бромідом (ЦТАБ). На Рис. 1.4 спостерігається  

формування агрегатів при співвідношенні ПЕ до ПАР 1:1.  

 

Рисунок 1.4. Кріо-ПЕМ щіток поліакрилової кислоти у комплексі з 

ЦТАБ у співвідношеннях 1:0.6 (ліворуч) та 1:1 (праворуч). Білим пунктиром 

виділена гідродинамічна сфера (радіус визначено методом DLS), що включає 

прищеплені ланцюги, чорним – радіус інерції ядра. 

 

Прямі методи дослідження наглядно демонструють структуру 

розгалужених полімерних систем у розчині і можуть допомогти при аналізі 

конформаційних переходів в таких системах. Проте ці методи потребують 

тривалої пробопідготовки та високовартісного обладнання. Також слід 

зазначити, що аналізуючи досить невелику кількість частинок в полі зору 

мікроскопу, складно зробити коректні висновки щодо конформаційних 

переходів в системі і дослідити динаміку цього процесу. 
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 Атомно-силова мікроскопія (АFM) дозволяє вивчати конформацію 

полімерів, адсорбованих на деяких поверхнях. На Рис. 1.5. представлено 

АFM зображення амфіфільного блок кополімеру полістирол-блок-

поліакрилова кислота [42]. Цей блок-кополімер продемонстрував здатність 

до самоорганізації в деяких органічних розчинниках, що було зафіксовано 

методом АFM.  

 

Рисунок 1.5. Схематичне зображення (ліворуч) та АFM мікрофотографія 

полістирол-блок-поліакрилової кислоти.  



 

Рисунок 1.6. АFM

блок-кополімерів у різних перерізах  (вкладені рисунки (а

деяких фізичних параметрів макромолекул (в

 

Також були отримані АFM

кополімеру з блоками, здатними до кристалізації

[43]. АFM експеримент дозволив підтвердити, що стратегія синтезу 

виявилася вдалою та показав існування двох конф

(Рис. 1.6, а ) та гантелеподібної (Pис. 1.6,

 АFМ також дозволяє кількісно оцінити деякі параме

щіток. На Рис. 1.6. (в, г) наведено кількісні оцінки в двох вимірах, а саме 

контурну довжину, ширину щітки, кривизну основного ланцюга та довжину 

сегменту, радіус інерції та інші.

 

1.4.2. Методи розсіювання для дослідження розгалужених полімерів

FM мікрофотографії (а-б);  та схематичне зображення 

полімерів у різних перерізах  (вкладені рисунки (а

деяких фізичних параметрів макромолекул (в-г). 

Також були отримані АFM зображення для гетероланцюгового бл

кополімеру з блоками, здатними до кристалізації, та аморфними блоками 

експеримент дозволив підтвердити, що стратегія синтезу 

виявилася вдалою та показав існування двох конформацій: квіткоподібної 

(Рис. 1.6, а ) та гантелеподібної (Pис. 1.6, б)  

М також дозволяє кількісно оцінити деякі параме

1.6. (в, г) наведено кількісні оцінки в двох вимірах, а саме 

контурну довжину, ширину щітки, кривизну основного ланцюга та довжину 

сегменту, радіус інерції та інші. 

розсіювання для дослідження розгалужених полімерів

26 

 

хематичне зображення 

полімерів у різних перерізах  (вкладені рисунки (а-б)). Залежності 

зображення для гетероланцюгового блок- 

, та аморфними блоками 

експеримент дозволив підтвердити, що стратегія синтезу 

ормацій: квіткоподібної 

М також дозволяє кількісно оцінити деякі параметри полімерних 

1.6. (в, г) наведено кількісні оцінки в двох вимірах, а саме 

контурну довжину, ширину щітки, кривизну основного ланцюга та довжину 

розсіювання для дослідження розгалужених полімерів 
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1.4.2.1. Рентгенівське та нейтронне розсіювання 

Одними з основних  методів визначення структури полімерів та колоїдів 

в розмірному інтервалі від 5 до 500 Å наразі є малокутове розсіювання 

рентгенівських променів (SAXS) та нейтронів (SANS). SAXS є 

інформативним методом для аналізу співрозташування протиіонів та 

макроіонів в поліелектроліті [44, 45]. Дані, отримані таким методом, мають 

бути порівнені із передбаченнями методом основного наближення. До того 

ж, SAXS є чутливим до флуктуації протиіонів. Однак, порівняння із 

теоретичними передбаченнями потребує розкладу інтенсивності I(q) (q = 

(4π/λ)sin(θ/2)) (q довжина вектору розсіювання, λ довжина хвилі, θ вектор 

розсіювання) на часткові внески розсіювання протиіонів та макроіону. В 

класичному SAXS експерименті ця інформація може бути отримана після 

віднімання внеску обміну протиіонами [46-48]. SANS є альтернативним 

методом, в якому контраст має досягатися використанням дейтерованих 

протиіонів [49]. Систематичні дослідження блок–кополімерів у розчині 

методом SANS було проведено Groenewegen [50]. Показано, що ці 

кополімери формували міцели із гідрофобним ядром та поліелектролітними 

боковими ланцюгами. Для підвищення контрасту було використано 

дейтеровані четвертинні амонійні солі. Однак, заміна протиіонів або великих 

гідрофобних протиіонів, яка має бути проведена для SANS, може призвести 

до суттєвих ефектів, що можуть бути наближеними до електростатичних 

взаємодій в системі.  

В роботі [51,52] показано, яким чином аномальний SAXS (ASAXS) 

можна використовувати для деяких наближень при використанні протиіонів 

рубідію [53]. В такому експеременті K-поглинання може бути досягнуте 

використанням відповідної енергії синхротронного випромінення. Контраст 

Rb+ при цьому падає, а контраст ядра та оболонки лишається постійним. 

Таким чином, використання аномального розсіювання іонів рубідію може 

дозволити реєструвати розсіювання протиіонів окремо від макроіону. ASAXS 
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базується та тому, що фактор розсіювання протиіонів і макроіону набуває 

комплексних значень, якщо проводити вимірювання поблизу смуги 

поглинання відповідних елементів:  

  

Перша складова f0 нерезонансна і відповідає атомному номеру елемента. 

Другий і третій фактори залежать від енергії випромінювання і суттєво 

змінюються лише в області поглинання. Уявна складова f″ безпосередньо 

відноситься до перерізу поглинання. Як f′ , так і f″ пов’язані між собою через 

рівняння Крамера–Кронінга [54], за яким інтенсивність I0(q)містить три 

складові: 

 

Перша складова показує, що  інтенсивність розсіювання є набагато 

нижчою за поглинання. Друга складова часто є основною складовою 

аномального розсіювання. Третій терм є здебільшого набагато менш 

інтенсивним, але може бути визначений, коли абсолютна інтенсивність точно 

виміряна у безпосередній близькості до смуги поглинання. Як було показано 

для сферичних поліелектролітних щіток та паличкоподібних 

поліелектролітів, залежність I0(q) f″ несуттєва, коли вимірювання проводять 

при використанні енергій, що значно відрізняються від енергії поглинання 

[53].  

 Отже, використовуючи SAXS та SANS методи, можна визначити 

макромолекулярні параметри складних полімерних систем, але це потребує 

доступу до синхротронного випромінення, під дією якого можливі зміни в 

зразку, викликані довготривалим опроміненням хвилями високої енергії. Це 

ускладнює або навіть унеможливлює проведення довготривалого 

експерименту для дослідження конфірмаційних змін в широкому інтервалі 

умов. 

 

 

0 '( ) ''( );f f f E if E  

2 2 2 2
0 0 0( ) 2 ' ( ) ( ) ( ' '' ) ( );I F q f F q v q f f v q   
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1.4.2.2. Світлорозсіювання 

 

 Динамічне світлорозсіювання (DLS) є поширеним методом для 

визначення гідродинамічного радіусу та змін цього параметру при дії 

різноманітних факторів. В даному розділі не приводяться дані щодо фізичної 

суті методу, адже це докладно буде описано в Розділі 2. Зазначимо лише, що 

цей метод дозволяє отримати молекулярні характеристики не лише 

індивідуальних частинок, що розсіюють світло, а й багатокомпонентних 

наносистем.  

 

1.5. Наносистеми, що містять макромолекули. 

 

1.5.1. Наночастинки металів в присутності макромолекул 

 

 Металовмісні колоїди в тій чи іншій мірі схильні до агрегації, тому з 

метою стабілізації подібних систем, використовують різноманітні методи, 

серед яких найбільш поширеним є модифікація наночастинок поверхнево - 

активними речовинами та полімерами. Полімери мають значні переваги над 

низькомолекулярними поверхнево-активними речовинами як за 

ефективністю стабілізації колоїдів, так і для подальшого використання таких 

систем [55-60]. При використанні полімерів в якості матриці для генерації 

металічних наночастинок (НЧ) на властивості останніх впливають наступні 

фактори [55-62]: 

 Хімічна природа полімеру і частинки; 

 Молярні співвідношення метал-полімер; 

 Молекулярна маса полімеру; 

 Молекулярна архітектура полімеру; 

 Метод синтезу; 

 Температура. 
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При використанні у якості стабілізуючих агентів полімерів різної 

молекулярної будови видається можливим контролювати форму та розміри 

отриманих наночастинок.  

В роботі [55] авторами були отримані НЧ золота в різноманітних 

полімерних матрицях при відновленні лазером. Було показано, що розмір НЧ 

безпосередньо пов'язаний з хімічною будовою молекул полімерної матриці. 

При використанні етилцелюлози, акрилполіуретану, кополімеру поліестер-

поліуретану та поліамідної кислоти були отримані золоті НЧ із розмірами 

2,5-5 нм, розмірний розподіл яких залежав від використаного полімеру-

стабілізатора. В роботі [55] дослідники синтезували залізні наночастинки в 

матрицях полістиролсульфонату, карбоксиметилелюлози, поліакрилової 

кислоти і поліакриламіду. Результати ПЕМ досліджень показали, що в 

залежності від хімічної будови полімеру утворюються частинки з середніми 

розмірами 60-200 нм.  

За допомогою полігуанідіно-оксонорборнанів та поліаміно-

оксанорборнанів з молекулярними масами 3*103, 15*103 та 25*103 

стабілізували наночастинки срібла [56]. Було виявлено вплив молекулярної 

маси та природи катіонної функціональної групи на стабільність колоїдів 

срібла та розмірні характеристики наночастинок методами електронної 

спектроскопії та квазіпружного світлорозсіювання. Показано, що при більшій 

молекулярній масі полімеру-стабілізатору вдається отримати наночастинки з 

вужчим розмірним розподілом, ніж для випадку малих молекулярних мас. 

Аналогічну залежність спостерігали в роботі [57] для поліакрилової (ПААк) 

та поліметакрилової (ПМАК) кислот різних молекулярних мас. При цьому у 

випадку ПМАК спостерігалося утворення паличкоподібних частинок срібла, 

що підтверджено ПЕМ та електронною спектроскопією. Було досліджено 

вплив полімерної матриці на розмір частинок для випадку ПААк. Показано, 

що при використанні ПААк з низькою молекулярною масою, вдається 

отримати частинки з бімодальним розмірним розподілом, положення 

максимумів якого залежало від різних факторів (концентрація іонів срібла, 
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концентрація полімеру та ін.), у тому числі і від середніх молекулярних мас 

полімерної матриці. Схожі результати були отримані також  в ряді робот [57-

64] для частинок срібла, золота, міді, нікелю, кобальту при використанні 

ПАА, ПМА, ПММА, ПВП, ПВС, декстранів та інших полімерів. 

Спостерігалася тенденція зменшення середніх розмірів металічних частинок і 

їх полідисперсності при використанні полімерів більших молекулярних мас в 

незалежності від хімічної будови макромолекул і природи металічних 

частинок.  

 

1.5.2. Поверхневий плазмонний резонанс металічних наночастинок 

 

 Поверхневий плазмонний резонанс (ППР) або поверхневе плазмонне 

поглинання є характерною особливістю металовмісних наносистем. 

Поверхневий плазмонний резонанс -  явище поглинання електромагнітних 

хвиль на межі перетину фаз метал-діелектрик [65]. Виходячи з того, що ППР 

залежить від природи наночастинок, їх розміру та форми, це явище можна 

використовувати для кількісної та якісної оцінки наночастинок у розчині.  

 Теорія розсіювання Мі дозволяє пояснити розсіювання пласкої 

монохроматичної електромагнітної хвилі однорідною сферою з будь якого 

матеріалу і радіусу, що знаходиться в однорідному середовищі [66]. Проте в 

класичному вигляді ця теорія не пояснює явище плазмонного поглинання.  

 Автори роботи [65] запропонували пояснити ефект ПР не з точки зору 

еластичного розсіювання і поглинання, а внутрішніми особливостями 

металічної сфери, що знаходиться в діелектричному середовищі. Сферичний 

провідник в даному випадку описується, як резонансний контур, що може 

бути охарактеризований дискретністю, резонансною частотою 
' ( )l R , що 

визначається радіусом частинки R для даного металу і даного оточення. 

Проблема вирішується у рамках відсутності зовнішніх полів та носіїв заряду, 

як це мало місце у поясненні для пласкої поверхні в [67]. Проблема має 



32 
 

вирішення лише для комплексної складової частоти, що є розмірно 

залежною.  

 Колективна осциляція густини поверхневого заряду може виникати 

лише у випадку ненульових значень нормалі електромагнітної хвилі до 

ненульової радіальної компоненти електричного поля поверхні провідника. В 

такому випадку існує відповідність між плазмонами на сферичній поверхні і 

плазмонами нескінченно довгої пласкої поверхні [68]. Відомо, що такий 

поверхневий плазмон може існувати лише у поєднанні з p-поляризованою 

електромагнітною хвилею.  P-поляризована («обернена») хвиля містить 

ненульову нормаль до поверхневої компоненти електричного поля, на 

відміну від s-поляризованих.  

 Формально, співвідношення Мі визначають коефіцієнти екстинції для 

плазмонного поглинання: 

 (1.1)  
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 (1.2)  

, (1.3)  

де TMB та TEB – коефіцієнти Мі, що залежать від діелектричної 

проникності середовища і частинок і визначаються за співвідношеннями: 

 (1.4)  

 (1.5.)  

 Окрім розміру частинки, її природи та властивостей середовища, на 

ППР впливає також форма частинок. Рядом дослідників було вивчено 

залежність форми піка та його положення від форми наночастинок срібла і 

золота. В роботі [66] показали, що при переході форми срібних частинок від 
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сферичної до трикутної через гексагональну при близьких лінійних розмірах 

спостерігається суттєвий червоний зсув в спектрах розсіювання (Рис. 1.7.) 

 

Рис. 1.7. Спектри розсіювання колоїдів срібла, що містять наночастинки 

різної форми.  

 Цікаві результати отримано в роботі [69] для наночастинок золота. 

Показано вплив форми частинок на форму кривої плазмонного поглинання 

для сферичних, паличкоподібних, кісткоподібних (Dog-bone like)  та 

арахісоподібних (Peanut like). Крім червоного зсуву, характерного для 

подібних систем при збільшенні розмірної анізотропії, в деяких випадках 

спостерігалася поява другого максимуму в короткохвильовій області. При 

збільшенні співвідношення довжини до товщини наночастинки, як вже 

згадувалося, спостерігається червоний зсув, це підтверджується чисельними 

експериментальними даними. 



 

Рис. 1.8. Спектри поглинання наночастинок срібла різного ступеня 

витягнутості. Числа над максиму

 

При значному відхиленні від сферичної форми спостерігається не лише  

зсув максимуму піка ППР, а й виникнення другого максимуму у 

довгохвильовій області, як це показано у роботах

срібла, отриманих методом мікрохвильового опромінення, мало місце 

зростання лінійних розмірів (довжини) із часом. С

наведено на Рис. 1.9. 

 

1.8. Спектри поглинання наночастинок срібла різного ступеня 

витягнутості. Числа над максимумами – співвідношення довжини до ширини.

При значному відхиленні від сферичної форми спостерігається не лише  

зсув максимуму піка ППР, а й виникнення другого максимуму у 

довгохвильовій області, як це показано у роботах [70-72]. Для наночастинок 

риманих методом мікрохвильового опромінення, мало місце 

х розмірів (довжини) із часом. С
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1.8. Спектри поглинання наночастинок срібла різного ступеня 

співвідношення довжини до ширини. 

При значному відхиленні від сферичної форми спостерігається не лише  

зсув максимуму піка ППР, а й виникнення другого максимуму у 

72]. Для наночастинок 

риманих методом мікрохвильового опромінення, мало місце 

х розмірів (довжини) із часом. Спектри поглинання 
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Рис.1.9. Спектри поглинання колоїдів, отриманих при мікрохвильовому 

опроміненні протягом a) 1; б) 3; в) 6; г) 9 хвилин. 

 

1.6. Наноносії для цільової доставки ліків 

В останнє десятиліття розроблено багато нових систем для цільової 

доставки ліків. Зазвичай носіями є полімери [73]. Серед них важливе місце 

займають спеціально сконструйовані поверхнево-активні полімерні носії, які 

не лише здатні іммобілізувати лікарські сполуки, а і містять спеціальні 

вектори, що забезпечують цільову доставку до патологічних клітин, та 

фрагменти (наприклад, фосфатиділ холін, фолієва кислота, 

поліетиленгліколь), які полегшують подолання клітинної ліпідної мембрани 

[74]. Однак і досі залишаються проблеми, які необхідно вирішувати під час 

створення систем цільової доставки ліків, такі як зменшення токсичності 

ліків, подолання набутої резистентності до них та подолання ними 

гематоенцефалічного бар’єра [75]. Тому молекулярне конструювання 

водорозчинних полімерів, які б, окрім таких характеристик, як нетоксичність 

та біодеградабельність, були універсальними носіями для лікарських засобів 

різної природи та могли долати природні бар’єри в організмі, є актуальним 

завданням.  
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Відомо, що амфіфільні поліетиленглікольвмісні полімери у водних 

розчинах утворюють міцелоподібні структури. Важливою для таких міцел є 

їх здатність солюбілізувати погано розчинні ліки, підвищуючи їх 

біосумісність. Окрім того, перебуваючи у кон’югованій міцелярній формі, 

лікарські речовини захищені від можливих взаємодій з навколишнім 

біологічним середовищем, тому можуть довше перебувати у організмі, не 

втрачаючи стабільності, накопичуватись в органі-мішені, і не спричиняти 

небажаних побічних ефектів [76]. 

 

1.6.2. Фотодинамічна терапія злоякісних пухлин із застосуванням 

наночастинок золота 

 

Медикаментозна терапія при лікування різних видів пухлин дає 

нестійкий клінічний ефект. Крім того, з кожним роком зростає кількість 

лікарських та імунологічних ускладнень. Тому постійний 

пошук альтернативних методів лікування, зокрема з використанням лазеру, 

стає вкрай актуальним. Лазерне випромінювання можна дозувати, змінювати 

його параметри, воно не спричинює больових ефектів, не визиває алергії. 

Метод фотодинамічної терапії (ФДТ) базується на поєднанні лазера та 

барвника для лікування цілого ряду онкологічних захворювань. Цей 

напрямок на Україні розвивав відомий вчений, доктор біологічних наук, 

професор, завідуючий лабораторії Інституту експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім. Р. Кавецкого НАНУ М.Ф. Гамалія. Він працював 

з хіміками та фізиками з різних установ України, проте найкращі результати 

було отримано саме у співробітництві з хімічним факультетом КНУ, де з 

використанням нанотехнологій приготували найефективнішу наносистему 

для ФДТ. 

Суть фотодинамічної терапії полягає в тому, що молекула 

сенсибілізатора в основному стані при опроміненні відповідною довжиною 

хвилі переходить в активний синглетний стан, який при взаємодії із 
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молекулами оточуючого середовища генерує вільні радикали та синглетний 

кисень, який і є основним фактором дії фотодинамічної терапії.  

Зазвичай, гідрофобні препарати можуть ефективно інкапсульовані в 

полімервмісні наночастинки за рахунок полімер-ФС взаємодії. Біодеградуючі 

полімери, такі як полілактид-ко-гілколід часто використовуються для 

інкапсуляції ФС. Ефективна направлена система для доставки ФС для ФДТ 

була розроблена на основі фолієвої кислоти у поєднанні з амфіфільним 

дибоккополімером поліпропіленіколь-ко-полібензил ласпартат. ФС 2,4-

диацетил-дейтеропорфірину диметиловий ефір (PpIX) був поєднаний із 

полімером за рахунок pH-чутливих гідразонових зв’язків. Наночастинки 

проявляли pH-залежне вивіьнення ФС. In vitro дослідження 

продемонстрували високу цитотоксичність при опроміненні наночастинок 

лазером із довжиною хвилі 670 нм. Важливо, що наночастинки були більш 

цитотоксичними у слабо кислому середовищі. Прищеплені кополімери полі-

N-вінілкапролактам-полілактид та полі-N-вінілкапролактам-ко-N-

вінілімідазол-полілактид синтезували для доставки PpIX. PpIX інкапсуювали 

у міцелах на основі кополімерів. Ці міцели продемонстрували  високу 

цитоплазматичну локалізацію в злоякісних клітинах. In vivo дослідження 

показали високу локалізацію міцел в пухлині. Флуоресцентні полімерні 

наночастинки на основі ПЕГ із 4 відгалуженнями, функціоналізовані 

біотином та кумариновим флуорофором були синтезовані для візуалізації 

ФДТ.  

Золоті наночастинки мають високу питому поверхню, біосумісність та 

здатність до функціоналізації із використанням тіольних груп. До того ж, 

виходячи з того, що золоті наночастинки мають унікальні оптичні 

властивості: максимуми поглинання та розсіювання залежать від форми та 

розміру частинок. Деякі типи золотих наночастинок (палички та оболонки) 

широко дослідженні для ФДТ, тому що поглинають в ближньому ІК 

діапазоні, що є оптимальним для практичної ФДТ. Виходячи з високої 

біосумісності та відносно легкої здатності до функціоналізації поверхні, 
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золоті наночастинки застосовуються як для діагностики так і для терапії 

пухлин.  

Таким чином, проведений літературний огляд показав, що для синтезу 

наносистем, які є потенційно придатними для створення наноносіїв для 

цільової доставки лікарських препаратів, необхідно використовувати полімер 

зі складною молекулярної архітектурою та властивостями, що можуть 

мінятися під впливом різноманітних факторів. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для синтезу наносистем було використано полімери, які було 

синтезовано раніше д.х.н. Н.В. Куцевол  та к.х.н. М.Ю. Безуглим, а саме 

зіркоподібні кополімери декстран-поліакриламід з 5 та 20 прищепленими 

ланцюгами. Поліакриламідні ланцюги прищеплювали на декстранове ядро з 

Мw=20000 та 70000 г моль-1 [79]. Кополімери надалі позначено як Д20(70)-

ПAA5(20).  В роботі також використовували аніонні похідні цих кополімерів  

[80] та синтезований раніше лінійний поліакриламід (ПАА). 

Молекулярні параметри лінійного ПАА, кополімерів декстран-

поліакриламід представлено в Табл.2.1. Аніонні похідні полімерів було 

отримано лужним гідролізом [80]. Cтупінь гідролізу всіх зразків становив 34 

-36 %. 

Таблиця 2.1. Молекулярні параметри кополімерів Д20(70)-ПАА, 

визначені SEC 

Зразок Mw×10-6 

г/моль 

Rg, 

Нм 

Mw/M

n 

Rg
2/Mw×10

3  

Д70-ПAA5 2,15 85 1,72 3,36 

Д70-ПAA20 1,43 64 1,98 2,85 

Д20-ПAA5 1,60 67 1,63 2,81 

Д20-ПAA20 0,77 46 1,81 2,75 

 

Зіркоподібні кополімери декстран-поліакриламід з декстрановим ядром 

Мw=6 000 г×моль-1 (Д6-ПАА) та різною кількістю прищеплених ланцюгів, а 

також термочутливі зіркоподібні полімери декстран-ізопропілакриламід (Д-

ПІПАА) було синтезовано дисертантом. Прищеплення ПІПАА-ланцюгів 

проводили на декстран з Мw=6000 та 70000 г×моль-1, кополімери було далі 

позначено як Д6-ПІПАА та Д70-ПІПАА. 



40 
 

2.1 Синтез кополімерів Д-ПAA 

Декстран (Sigma) з Мw=6000 г×моль-1 (Д6) в кількості 1,67∙10-4 моль 20 

мл розчиняли у деіонізованій воді і пропускали аргон протягом 20 хв. Потім 

додавали розраховану кількість ініціатора. Мономер АА додавали через 20 хв 

після введення ініціатора (час встановлювався експериментально при 

дослідженні процесу ініціювання). Мономер заздалегідь було двічі 

перекристалізовано із хлороформу. Відомо [81], що на першому етапі після 

введення ініціатора відбувається реакція окиснення-відновлення з 

утворенням  макрорадикала декстрану. Кількість щеплень  на декстран 

варіювалася співвідношенням декстран – ініціатор (N= ][

)]([

molDextran

IVmolCe

). 

Полімеризацію проводили 24 години. По завершенню синтезу полімер 

висаджувався в ацетон і висушувався ліофільно.  

У даній роботі N =5, 10, 15 та 20 Кількість AA, яке вводили в реакційну 

суміш, було однаковим для всіх синтезів і дорівнювало 1 г (). Молекулярні 

характеристики синтезованих кополімерів представлено у Розділі 3. 

 

2.2 Синтез  кополімерів Д-ПІПАА 

 

Декстран (Sigma) Мw=6000 г×моль-1 (Д6) або Мw=70000 г×моль-1 (Д70) в 

кількості 1,67∙10-4 моль та 1,43∙10-5 моль (по 1 г) розчиняли у деіонізованій 

воді (20 мл) і пропускали аргон протягом 20 хв., потім додавали розраховану 

кількість ініціатора. Мономер ізопропілакриламід (ІПАA), заздалегідь двічі 

перекристалізований із суміші толуол – циклогексан (об’ємне 

співвідношення 1:1), додавали через 20 хв після введення ініціатора. 

Кількість щеплень ПІПАА варіювалася співвідношенням декстран – 

ініціатор(N= ][

)]([

molDextran

IVmolCe

). Полімеризацію проводили 24 години. По завершенню 

синтезу полімер висаджували в розчин метанолу у воді (об’ємне 

співвідношення 55:45) і висушувалися у вакуумній шафі при температурі 

40°С протягом 12 годин.  
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В даній роботі N = 15. Кількість N-ізопропіакриламіду, яке вводили в 

реакційну суміш, було однаковим для всіх синтезів і становила 2 г.  

 

2.3 Синтез наночастинок в розгалужених полімерних матрицях 

 

2.3.1. Синтез наночастинок срібла 

 

Розчини всіх полімерів готували наступним чином. До 100 мг полімеру 

додавали 10 мл деіонізованії води і залишали на добу, потім додавали ще 90 

мл води і витримували 1 добу.  

До 10 мл розчину Д-ПАА або Д-ПІПАА із концентрацією 1 мг/мл 

додавали такий об’єм 0,1 М розчину AgNO3, щоб співвідношення кількості 

мономерних ланок до кількості іонів срібла становила 3:1 (0,02 мл)  та 

перемішували на магнітній мішалці 20 хв, потім по краплинах додавали 

розрахований об'єм відновника (аскорбінової кислоти, гідразин гідрату, 

натрій борогідриду, глюкози) або пропускали водень 20 хвилин при 

швидкості 0.2 мл/с.  

 

2.3.2 Синтез наночастинок золота  

 

До 10 мл 1мг/мл розчину полімеру додавали 0,02 мл 

свіжоприготовленого 0,1 М розчину HAuCl4 та перемішували на магнітній 

мішалці 20 хв, потім по краплинах додавали  0,08 мл 0,1 М NaBH4. 

 

2.3.3 Синтез наночастинок кадмій сульфіду 

 

CdS НЧ було синтезовано у водному розчині кополімеру Д6-ПАА5 при 

температурі 25° C. Спочатку розчини CdSO4 (0,1 М, 2,084 10-3 г/см3) та Na2S 

(0,1 M; 7,8 10-3 г/см3) було приготовлено в деіонізованій воді. Потім 0,9 мл 

розчину CdSO4 було додано до 20 мл водного розчину полімеру (c=10-3 
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г/см3),  суміш перемішували 15 хв. До отриманого розчину доливали 0,9 мл 

розчину 0,1 M Na2S. В результаті отримували жовтий колоїд CdS.  

 

2.3.4 Синтез нанокомпозитного матеріалу Au/CdS 

 

На першій стадії було синтезовано AuНЧ методом відновлення 

золотовмісного прекурсору HAuCl4 при T=25˚ C у водному розчині  Д6-

ПAA5.  0,24 мл 0,1 M водного розчину HAuCl4 було додано до 10 мл водного 

полімерного розчину (С=2 10-3 г/см3). Отриманий розчин перемішували 

протягом 20 хв. Потім додавали 0,94 мл водного розчину NaBH4 (0,1 M; 

С=3,8 10-3 г/см3). Отриманий розчин перемішували ще 30 хв. Він набував 

червоного кольору, що свідчило про утворення AuНЧ. Надалі 0,9 мл 0,1 М 

CdSO4 додавали до 5 мл отриманого колоїду золота, суміш перемішували 15 

хв, потім 0,9 мл 0,1 М розчину Na2S додавали при активному перемішуванні.  

 

2.4. Методи дослідження полімерів і наносистем 

 

2.4.1 Динамічне світлорозсіювання  (Zetasizer Nano) 

 

Розподіли за гідродинамічними розмірами наносистем та кополімерів, 

представлених в дисертаційній роботі, а також температурні залежності 

гідродинамічних розмірів термочутливих кополімерів Д-ПІПАА було 

отримано методом динамічного світлорозсіювання (DLS) з використанням 

приладу Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments Ltd., UK). Прилад мав 4-

мВт He-Ne із довжиною хвилі 632,8 нм, розсіяне світло реєструвалося під 

кутом 173°. Для вимірювання кореляційних кривих розчини кополімерів або 

наносистеми готували за методикою, наведеною в п. 2.3.3 - 2.3.6. Після 

приготування систему розбавляли у 25 разів, фільтрували через мембранні 

фільтри Milipore (розмір пор 0,45 мкм).  
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При дослідженні температурних переходів Д-ПІПАА розчини 

термостатувалися 6 хвилин, температура нагрівання варіювалася із кроком в 

1°C при проведенні вимірювань в інтервалі 25-29°C (до досягнення НКТР); 

0,1 °C в інтервалі 29-36°C (область переходу) і 1°C в інтервалі 36-40°C. Для 

кожного експерименту було отримано щонайменше 10 кореляційних кривих.  

 

2.4.2 Мультикутове динамічне світлорозсіяння 

 

З метою більш детального вивчення температурних переходів в 

розчинах Д-ПІПАА було застосовано метод мультикутового  DLS з 

використанням фотон-кореляційного спектрометра, обладнаного 

автокорелятором ALV5000 (ALV, Langen, FRG). Довжина хвилі аргон-

іонного лазера складала 453 нм. Було отримано по 10 кореляційних функцій 

для  кожного досліджуваного розчину при кутах розсіювання 20°, 40°, 60°, 

90° та 120° при температурі 25°С, 31°С (початок температурного переходу) 

та 35° (верхня границя області температурного переходу). 

 

2.4.3 Малокутове рентгенівське розсіювання 

 

Малокутове рентгенівське розсіювання (SAXS) було проведено на 

приладі з високоінтенсивним джерелом рентгенівського випромінення – 

мікрофокусним обертальним Cu анодом (Московський Інститут фізики і 

технологій, Росія). Довжина хвилі рентгенівського випромінення λ = 1,54 Å 

(хвильовий вектор 0,007– 0,2 Å−1, де Q = (4π/λ) sin(θ/2), θ – кут розсіювання). 

Зразки AgНЧ в Д-ПАА матриці було поміщено в боросилікатні капіляри з 

діаметром 1,5 мм і товщиною стінок 0,01 мм. 

Криві рентгенівського розсіювання було нормалізовано за 

пропусканням; криві розсіювання буфера (води) було враховано. Для аналізу 

експериментальних даних було використано наступні методи: метод Guinier, 

побудовано криві розподілу за розмірами, отримані дані було апроксимовано. 
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Для цього було використано програму PRIMUS програмного пакету ATSAS 

[82]. Експериментальні криві були апроксимовані в програмі SASVIEW [83]. 

Радіуси інерції (Rg) AgНЧ було отримано із наближення Guinier. Вплив 

структурного фактора було враховано. 

 

2.4.6 Просвічуюча електронна мікроскопія 

 

Зразки для ПЕМ готували наступним чином. Спочатку розряджали 

мідну сітку з 400 комірками з гідрофільними вуглецевими плівками (Elmo, 

Cordouan Technologies, Бордо, Франція). Потім 5 мкл зразка досліджуваного 

колоїду було нанесено на сітку, через 1 хв залишки розчину було видалено за 

допомогою фільтрувального паперу. Дослідження золів проводили на двох 

мікроскопах: Tecnai G2 або CM12 (FEI, Eindhoven Netherlands), зображення 

було отримано за допомогою камери ssCCD Eagle на Tecnai та камери 

Megaview SIS на CM12. Зображення проаналізовано за допомогою програми 

ImageJ. 

 

2.4.7 Гель-проникна хроматографія 

Макромолекулярні параметри кополімерів Д-ПАА визначали методом 

гель-проникної хроматографії (SEC) з використанням мультидетекторного 

приладу, до складу якого входить нанос LC-10AD SHIMADZU (швидкість 

потоку 0,5 мл / хв), автоматичний інжектор WISP 717 WATERS, 3 колонки 30 

cм Shodex OH-pak (803HQ, 804HQ, 806HQ), мультикутовий детектор 

розсіювання світла (LS) Down HELEO WYATT TECHNOLOGY і 

диференційний рефрактометр R410 WATERS (Rf). Як елюент 

використовували 0,1 M розчин NaNO3. Результати LS аналізували з 

використанням діаграм Зімма.  

Специфічна SEC лінія в Інституті Шарля Садрона у Страсбурзі 

дозволила визначити також макромолекулярні параметри Д-ПІІПАА. Вона 

містила типову гель проникну колонку (Shimadzu) та потрійний детектор від 
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Malvern  TDA 302 (Viscotek), що містив рефрактометр, віскозиметр та 

детектор світорозсіювання. Елюентом слугував N-метил-2-пирролідон (NMP) 

із вмістом 0.1M LiBr. Вимірювання проводили при T=60°C при швидкості 

потоку 0.5 мл/хв. Розчин Д-ПІПАА із концентрацією 3,33 г/ профільтрували 

крізь 0,45 мкм мембранний фільтр перед інжекцією.  

 

2.4.8. UV-vis спектроскопія 

 

Cпектри поглинання всіх досліджених наносистем було записано на 

Cary Varian 50 (Agilent) спектрометрі в кварцових кюветах (1 см) в діапазоні 

300 – 800 нм. 

 

2.4.9 Спектрофлуориметрія 

 

Спектри флуоресценції зразків CdS та Au/CdS було виміряло на 

спектрофлуориметрі Cary Eclipse 50 (Varian Inc.). Збудження флуоресценції 

проводилося опроміненням монохроматичним світлом із довжиною хвилі 

300 нм (на півширина складала 5 нм). Частота імпульсів опромінення 

становила 80 Гц, тривалість опромінення – 2 мкс, густина потужності -  1,3

103 Вт/см2. 

 

2.5 Визначення фотодинамічної активності нанокомпозиту 

фотосенсибілізатора з наночастинками золота 

 

Клітини MT-4 (людські злоякісні T-лімфоцити) було отримано в 

Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології імені 

Кавецького НАНУ. Клітини зберігали у RPMI-1640 середовищі, що містило 

10% бичачого альбуміну, при 37°C у атмосфері складу 95% повітря та 5% 

діоксину вуглецю.  
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Для фотодинамічної терапії суспензію клітин (0,5×106 мл-1) у розчині 

Хенкса готували із культури клітин лейкемії в логарифмічній фазі росту. 

Через 90 хв інкубації (37°C) в розчин Хенкса з хлорином e6 окремо або із 

нанокомпозитом опромінювали червоним лазером (λ=658 нм, потужність 1,1 

мВт/см2,  доза 1 Дж/см2). Смертність клітини виміряна трипановим синім. 

Джерело лазерного опромінення. Для опромінення лазером культур 

клітин і пухлин, трансплантованих тваринам, було використано 

напівпровідниковий лазер (Фотоніка плюс, Україна) із довжиною хвилі 

λ=658 нм. Густину потужності лазеру регулювали фотометром II laser 

Power/Energy Meter (Ophir Optronics, Ізраїль). 

Експеримент in vivo. Протипухлинну фотодинамічну активність 

нанокомпозитів було вивчено на мишах C57Bl/6 із карциномою легенів 

Льюїс трансплантованою в подушечки на лапах. ФДТ проводили, коли 

діаметр пухлини досягав 3,5-5 мм. Тварини були поділені на три групи: 1) 

контрольна група; 2) тварини, в хвостову вену яких вводили 1,5 мг/кг ФС 

хлорин e6; 3) тварини, яким вводили таку ж дозу ФС, але в складі 

нанокомпозиту. Через 1 годину після введення ФС пухлини опромінювалися 

лазером (λ=658 нм, густина потужності 50 мВт/см2, доза 45 Дж/см2). 

 

2.6. Математична та статистична обробка експериментальних даних 

 

2.6.1. Розрахунки розподілу компонентів наносистем за 

гідродинамічними розмірами 

 

Експериментальні дані, отримані методом DLS, дозволяють визначити 

розподіл за гідродинамічними розмірами всіх компонентів розчину, що 

здатні розсіювати світло, а саме, полімерів і колоїдних частинок. Перш ніж 

перейти до безпосереднього описання процедури розрахунку, слід 

зупинитися на фізичних принципах методу DLS. Цей метод  базується на 

тому, що компоненти розчину, які можуть розсіювати світло, знаходяться у 
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постійному броунівському русі, тому інтенсивність розсіяного світла 

змінюється з часом. Детектор знаходиться під кутом θ по відношенню до 

променю лазера з довжиною хвилі λ і реєструє інтенсивність розсіяного 

світла I(t) в момент часу t та t+t’, де t’ – час затримки, що визначається 

параметрами детектора. Значення інтенсивностей в момент часу t та t+t’ 

корелюють на малих проміжках часу і описуються ненормованою 

кореляційною функцією G(2), де 2 в дужках означає, що це кореляційна 

функція другого порядку. Отже,  

(2)

T

1
(0)I(t') lim ( ) ( ')

2

T

T
G I I t I t t dt

T


  
 (2.1), 

де T – нескінченно довгий проміжок часу. Експериментально отримана 

функція G(2) добре апроксимується наступним рівнянням: 

(2) (1) 2[1 ( ) ]G B f g   (2.2), 

де B – базова лінія, а f – параметр, що залежить від кількості центрів 

розсіювання, g(1) – нормована кореляційна функція, що представляє собою 

спадаючу експоненту для монодисперсної системи, яка містить частинки 

одного типу 

(1) tg e  (2.3), 

де Γ – швидкість спадання, що дорівнює зворотному часу релаксації τ, 

для якого відомо, що 
1 2Dq    для хвильового вектора (4 / ) sinq n    при 

куті розсіювання θ і коефіцієнті заломлення розчинника n. Коефіцієнт 

дифузії D визначається рівнянням Стокса – Ейнштейна: 

3 H

kT
D

d


 (2.4), 

де k – константа Больцмана, Т – абсолютна температура, η – в’язкість 

розчинника, dH – гідродинамічний діаметр об’єкту, що розсіює. 

Існують численні методи розрахунку кривих розподілу за 

гідродинамічними розмірами, виходячи з кореляційних функцій g(1). Для 

однокомпонентних систем з низькою полідисперсністю можливе 
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використання найпростішого методу - кумулянтного аналізу кореляційних 

кривих. Цей метод полягає в апроксимації кореляційної кривої поліномом 2-

го або 3-го порядку. Для цього залежність значення кореляційної функції від 

часів релаксації перебудовують у логарифмічних координатах наступним 

чином: 

(1) 2ln ln 2g q D     (2.5). 

Приймаючи до уваги рівняння X та асимптотичну рівність 

 , отримуємо: 

32
(1) 32(1 0 ...)

2! 3!

kk
g e     

  (2.6), 

де   - середнє значення швидкості спадання із рівності 
(1) ( )g e e     , а 

k1 та k2 – моменти 2-го і 3-го порядку, що визначаються як 

2

0

( )( )G d


   
 та 

 , відповідно. Надалі отримуємо: 

32
(1) 321

ln ln (1 ...)
2 2! 3!

kk
g e    

 (2.7). 

Апроксимуючи кореляційну криву в логарифмічних координатах 

функцією X, можливо отримати середній час релаксації та полідисперсність. 

Метод кумулянтів було застосовано для визначення середніх розмірів 

макромолекул Д-ПIПAА.  

Для аналізу особливостей розмірних розподілів наносистем, які крім 

макромолекул містили наночастинки металів та напівпровідників, було 

використано алгоритм CONTIN, реалізований у вигляді програмного коду 

MatLab (див. додатки). Було неодноразово продемонстровано [84], що цей 

алгоритм надає можливість отримати розподіли за розмірами 

багатокомпонентних полідисперсних систем, до яких, очевидно, відносяться 

наносистеми, представлені в даній роботі. Суть запропонованого алгоритму 

2 31 ( / 2!) ( / 3!) ...xe x x x     

3

0

( )( )G d
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полягає у тому, що для багатокомпонентної полідисперсної системи вираз X 

можна переписати, як  

(1)

1

i

n

i
i

g A e 



 
 (2.8). 

При n  знак суми замінюємо на інтеграл 

(1)

0

( )g A e d


  
 (2.9), 

де А(Г) –розподіл за часом спадання, який треба визначити. Зважаючи на 

те, що для рівнянь типу X можливі перетворення Лапласа 

0

f(x) [f(x)]axe dx L


 
 (2.10), 

записуємо наступне: 

0

( ) [ ( )]A e d L A


   
 (2.11). 

Програма, написана для виконання зворотних перетворень Лапласа, 

застосовує числові методи для вирішення інтегрального рівняння X відносно 

розподілу за часом спадання А(Г) з мінімалізацією функції μ(α), в якій 

враховуються початкові відомості про систему, що досліджується в 

експерименті ДЛС. 

2 2
exp exp fit

1 1

( ) [g ] [g ]
n n

i i fit
i i

A A x   
 

    
  (2.12), 

де α – регуляризаційний параметр 

 

2.6.2. Використання теорії Мі для розрахунку розмірних характеристик 

наносистем, що містять наночастинки срібла або золота.  

Теорія розсіювання світла частинками, запропонована Гюставом Мі [85], 

надає можливість розрахувати коефіцієнти розсіювання, поглинання та 

екстинції для поляризованого і неполяризованого світла для частинок з будь- 

якими значеннями коефіцієнта заломлення, враховуючи, що частинки 
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металів мають окрім реальної також і комплексну складову, які в 

нанодіапазоні залежать від розміру частинки.  

Припустимо, що енергія, яка поглинаэться однією частинкою за рахунок 

екстинції, дорівнює extW . Ця енергія складається з розсіяної і енергії, яка 

поглинається: 

ext abs scatW W W   (2.13), 

де Wabs –поглинута енергія, Wabs – розсіяна енергія. Якщо перерізи 

розсіювяння, поглинання та екстинції (вимірюються в одиницях площі) 

прийняти за Csca, Cabs та Cext,, а Ii – інтенсивність світла, що опромінює одну 

частинку, то  

sca sca iW C I   (2.14) 

abs abs iW C I  (2.15) 

ext ext iW C I  (2.16) 

Згідно з теорією Мі, нескінченні ряди перерізів екстинції, розсіювання і 

поглинання складають відповідно: 
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2 2

2

2
(2n 1) Re ,

2
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n
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 (2.17) 

де k – хвильовий вектор 2 /   пласкої хвилі довжиною λ, an та bn – 

коефіцієнти Мі 
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    (2.18), 

де ψn та ξn- функції Рікатті-Базеля, а ( ) / ln ( )n nD d d    .  

 

Розрахунки коефіцієнтів розсіювання для подальшого обчислення 

розподілів за розмірами було проведено за алгоритмом, наведеним в 



51 
 

Додатку. Розподіли гідродинамічних розмірів наночастинок металів за 

кількістю, які є більш прийнятними для розгляду наносистем на основі 

кополімерів, ніж розподіли гідродинамічних розмірів за інтенсивністю, було 

проведено наступним чином. Спочатку на кривих розподілу за інтенсивністю 

обиралася область, яка однозначно включає лише частинки металів. Значення 

внеску кожної фракції частинок в інтенсивність розсіювання ділилася на 

коефіцієнт розсіювання, розрахований за теорією Мі. Отримані розподіли 

нормувалися до 100%. 

 

2.6.3. Статистична обробка ПЕМ зображень 

 

Розподіли за діаметрами були отримані з використанням програми 

Micro Manager наступним чином. Спочатку в ручному режимі проводилися 

налаштування границь сірого кольору для отримання найбільш чіткого 

зображання. Надалі в автоматичному режимі програмою були обрані 

частинки із розміром більшим за 2 пікселя, їх границя була прийнята за еліпс, 

великий (d1) та малий (d2) діаметри якого були визначені. До уваги 

приймалися лише еліпси з відношення d1 до d2 від 0,8 до 1,2 (тобто, 

наближені до кола). Для розрахунку кожної гістограми розподілу 

використовували щонайменше 500 частинок.  

Для наночастинок, форма яких суттєво відрізнялася від сферичної, 

визначали розподіли за площиною. Спочатку в ручному режимі проводилися 

налаштування границь сірого кольору для отримання найбільш чіткого 

зображання. Надалі в автоматичному режимі програмою були обрані 

частинки із розміром більшим за 2 пікселя, було визначено площу частинок 

на малюнку. Для розрахунку кожної гістограми розподілу за площиною 

використовували щонайменше 500 частинок. 
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РОЗДІЛ 3 

 

СИНТЕЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БУДОВИ 

ЗІРКОПОДІБНИХ КОПОЛІМЕРІВ Д6-ПАА ТА Д-ПІПАА 

 

Мета цього етапу дослідження була багатоплановою і полягала в 

оптимізації синтезу розгалужених зіркоподібних кополімерів Д-ПАА з 

декстрановим ядром значно меншого розміру, ніж для полімерів Д20-ПАА та 

Д70-ПАА, які було синтезовано раніше, а також синтез термочутливих 

розгалужених кополімерів Д-ПІПАА. Особливу увагу буде сфокусовано на 

оптимізації методики синтезу для отримання кополімерів з вузьким 

молекулярно-масовим розподілом та на особливостях макромолекулярної 

структури розгалужених кополімерів у розчині. 

Кополімери Д-ПАА показали свою високу ефективність як матриці для 

синтезу наносистем, а отримання розгалужених структур на основі декстрану 

з прищепленими ланцюгами ПІПАА відкриває перспективу керування 

областю конформаційного переходу  в області фізіологічних температур, що 

розширить можливості використання таких сполук як наноконтейнерів-носіїв 

в нанобіотехнологіях. 

 

3.1. Зіркоподібні кополімери Д6-ПАА 

 

Одним із завданням представленого дослідження був синтез 

розгалужених кополімерів Д6-ПАА з декстрановим ядром значно меншого 

розміру, ніж у кополімерах Д-ПАА, які було отримано раніше та які показали 

їх високу  ефективність як матриць в нанотехнологіях [86-88].  

При синтезі розгалужених кополімерів Д6-ПАА було враховано 

результати дослідження системи декстран/Ce(IV), а також змінено методику 

введення ініціатора (прикапування було замінено швидким вливанням). 

Метою модифікації методики синтезу було отримання розгалуженого 
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полімеру з якомога меншим молекулярно-масовим розподілом та без 

домішок гомополімеру. Методику синтезу описано в Розділі 2. Для аналізу 

молекулярних характеристик полімерів було використано гель-проникаючу 

хроматографію з LS та Rf детекторами визначення молекулярної маси, що 

дозволяє оцінити полідисперсність синтезованих зразків. Відомо, що 

методом LS визначають середньовагову (Mw), а методом Rf – 

середньочислову молекулярну масу (Mn). LS є чутливим до 

високомолекулярної фракції полімеру, а Rf – дозволяє проаналізувати 

низькомолекулярні фракції. 

За умовами синтезу, зразки мали різну теоретичну кількість щеплень n 

(n=5; 10; 15 та 20). На Рис.3.1-3.4, як приклад, представлено гель-

хроматограми зразків Д6-ПААn На всіх хроматограмах спостерігаємо один 

інтенсивний майже симетричний пік як за даними LS, так і Rf детекторів.  

 

Рис. 3.1 Хроматограма зразка Д6-ПАА5. 1- LS детектор, 2- Rf детектор. 



 

Рис.3.2. Хроматограма зразка Д6

Рис.3.3 Хроматограма зразка Д6

. Хроматограма зразка Д6-ПАА10. 1- LS детектор, 2

Хроматограма зразка Д6-ПАА15. 1- LS детектор, 2
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LS детектор, 2- Rf детектор. 

 

LS детектор, 2- Rf детектор. 



 

Рис.3.4 Хроматограма зразка Д6

 

Дослідження полімерів методами 

наявність у синтезованих зразках декстранової та поліакриламідної 

компонент.  На Рис. 3.

ПАА5. 

Хроматограма зразка Д6-ПАА20. 1- LS детектор, 2

Дослідження полімерів методами 1Н ЯМР спектроскопії підтвердило 

наявність у синтезованих зразках декстранової та поліакриламідної 

компонент.  На Рис. 3.5., як приклад, представлено 1Н ЯМР спектр зразка Д6
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тектор, 2- Rf детектор.  

Н ЯМР спектроскопії підтвердило 

наявність у синтезованих зразках декстранової та поліакриламідної 

Н ЯМР спектр зразка Д6-



 

 

Рис. 3.5.  1Н ЯМР спектр кополімеру Д6

Для всіх кополімерів Д6

2,0-2,6 та 1,4-2,0 млн.ч., які можна віднести до протонів метинових та 

метиленових груп ПАА

присутні сигнали протон

компоненти при 3,4-4,2 млн.ч. та 5,0

Молекулярні параметри кополімерів Д6

Високі значення Mw та 

3.1) дають підставу стверджувати, що синтезовані полімери є 

зіркоподібними, при цьому, 

само як і для серії кополімерів з більшим дестрановим ядром (Д20 та Д70) та 

МР спектр кополімеру Д6-ПАА5. 

Для всіх кополімерів Д6-ПААn реєструються інтенсивні сигнали при 

2,0 млн.ч., які можна віднести до протонів метинових та 

метиленових груп ПАА-компоненти кополімеру. Також в усіх спектрах 

присутні сигнали протонів метиленових і метинових груп  декстранової 

4,2 млн.ч. та 5,0-5,2 млн.ч., відповідно. 

Молекулярні параметри кополімерів Д6-ПААn представлено в Табл.3.1. 

та Rg та низький вміст декстранової компоненти (Табл.

ть підставу стверджувати, що синтезовані полімери є 

зіркоподібними, при цьому, MwД6-ПAA5>MwД6-ПAA10>MwД6-ПAA15

само як і для серії кополімерів з більшим дестрановим ядром (Д20 та Д70) та 
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ПААn реєструються інтенсивні сигнали при 

2,0 млн.ч., які можна віднести до протонів метинових та 

компоненти кополімеру. Також в усіх спектрах 

ів метиленових і метинових груп  декстранової 

5,2 млн.ч., відповідно.  

ПААn представлено в Табл.3.1. 

декстранової компоненти (Табл. 

ть підставу стверджувати, що синтезовані полімери є 

ПAA15>MwД6-ПAA15, так 

само як і для серії кополімерів з більшим дестрановим ядром (Д20 та Д70) та 
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такою ж кількість щеплень, як це було показано в роботі [77]. Це очікуваний 

результат, адже Се(IV) виступає як ініціатором, так і агентом обриву 

полімеризації [78].  

Таблиця 3.1  

Молекулярні параметри кополімерів Д6-ПААn 

Зразок 
Mw×10-6 

г·моль-1 
Rg, нм Mw/Mn 

Rg
2/Mw×10-3, 

нм2∙моль·г-1 

w, % 

декстр. 

Д6-PAA5 1,54 68,7 1,73 3,10 0,30 

Д6-ПАА10 1,09 54,6 1,69 2,72 0,50 

Д6-ПАА15 0,65 39,4 1,68 2,37 0,92 

Д6-ПАА20 0,58 37,0 1,66 2,28 1,12 

 

Значення величини Rg
2/Mw, яка характеризує компактність 

макромолекули, наведено в Taбл. 3.1. Чим нижче Rg
2/Mw, тим більш 

компактною є структура макромолекули. Як видно, компактність 

розгалужених кополімерів Д6-PAAn залежить від відстані між 

прищепленими ланцюгами, як це було передбачено в теоретичних роботах 

[25-30]. 

 

3.2. Зіркоподібні кополімери Д-ПІПАА.  

 

3.2.1. Синтез та особливості будови  кополімерів Д-ПІПАА 

 

 Кополімери Д6-ПІПАА15 та Д70-ПІПАА15 було отримано за такою ж 

методикою, як і Д6-ПАА15. Методику синтезу описано в Розділі 2.  В 

Табл.3.2 представлено молекулярні характеристики цієї серії кополімерів. 

 

 



 

Молекулярні п

Зразок 

Д6-ПІПАА15

Д70-ПІПАА15

 

На Рис. 3.6. і 3.7 представлено гель

Д70-ПІПАА15, відповідно. За д

низьку полідисперсність і не містять домішок гомополімеру.

Рис. 3.6.  Хроматограми  зразків Д6

детектор. 

 

Молекулярні параметри кополімерів Д6-

Mw×10-6, 

г/моль 

Mn×10-6, 

г/моль 
Mw

ПІПАА15 0,649 0,453 1,43

ПІПАА15 1,03 0,674 1,52

На Рис. 3.6. і 3.7 представлено гель-хроматограми зразків Д6

ПІПАА15, відповідно. За даними SEC, отримані кополімери мають 

низьку полідисперсність і не містять домішок гомополімеру.

Рис. 3.6.  Хроматограми  зразків Д6-ПІПАА15. 1-
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Таблиця 3. 2.  

-ПІПАА 

w/Mn 
w, % 

декстр. 

1,43 0,9 

1,52 6,8 

хроматограми зразків Д6-ПІПАА15 і 

аними SEC, отримані кополімери мають 

низьку полідисперсність і не містять домішок гомополімеру. 

 

- LS детектор, 2-Rf 



 

Рис. 3.7. Хроматограми  зразків Д70

детектор. 

 

При порівнянні молекулярних параметрів кополімерів Д6

Д70-ПІПАА15 видно, що значення М

Схожий результат було отримано раніше для серії прищеплених кополімерів 

декстран-поліакриламід [

про те, що декстран в процесі кополімеризації зберігає конформацію 

компактного клубка. Очевидно, що доступність ОН

декстрану для іонів Се (IV) різна всередині і на поверхні клубка. Кількість 

поверхневих ОН-груп для 

розмірами макроклубка. Тому при введенні однакової кількості ініціатора в 

процесі синтезу кополімерів Д6

ініціатора залишається у незв'язаному стані у випадку прищеплення на Д6. 

Саме це  призводить до обриву зростаючих ПІПАА

меншу молекулярну масу зразків Д6

ПІПАА15.  

 

Рис. 3.7. Хроматограми  зразків Д70-NІПАМ15. 1-

и порівнянні молекулярних параметрів кополімерів Д6

ПІПАА15 видно, що значення МwД6-ПІПАА15МwД70

Схожий результат було отримано раніше для серії прищеплених кополімерів 

поліакриламід [79-80]. Це підтверджує висновок, зроблений в [

про те, що декстран в процесі кополімеризації зберігає конформацію 

компактного клубка. Очевидно, що доступність ОН-груп макромолекули 

декстрану для іонів Се (IV) різна всередині і на поверхні клубка. Кількість 

груп для Д6 є меншою у порівнянні з Д70, що обумовлено 

розмірами макроклубка. Тому при введенні однакової кількості ініціатора в 

процесі синтезу кополімерів Д6-ПІПАА15 та Д70-

ініціатора залишається у незв'язаному стані у випадку прищеплення на Д6. 

Саме це  призводить до обриву зростаючих ПІПАА-ланцюгів і обумовлює 

меншу молекулярну масу зразків Д6-ПІПАА15 у порівнянні зі зразками Д70
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- LS детектор, 2-Rf 

и порівнянні молекулярних параметрів кополімерів Д6-ПІПАА15 і 

Д70-ПІПАА15 (Табл.3.2). 

Схожий результат було отримано раніше для серії прищеплених кополімерів 

вок, зроблений в [80] 

про те, що декстран в процесі кополімеризації зберігає конформацію 

груп макромолекули 

декстрану для іонів Се (IV) різна всередині і на поверхні клубка. Кількість 

Д6 є меншою у порівнянні з Д70, що обумовлено 

розмірами макроклубка. Тому при введенні однакової кількості ініціатора в 

-ПІПАА15, частина 

ініціатора залишається у незв'язаному стані у випадку прищеплення на Д6. 

ланцюгів і обумовлює 

ПІПАА15 у порівнянні зі зразками Д70-
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Оснащення SEC віскозиметричним детектором дало змогу 

проаналізувати залежність характеристичної в’язкості  від молекулярної маси 

для зразків Д6-ПІПАА15 та Д70-ПІПАА15 (Рис.3.8). 

 

Рис. 3.8 Залежність характеристичної в’язкості від молекулярної маси 

для зразків Д6-ПІПАА15 (1) та Д70-ПІПАА15(2). 

 

Як видно, зразки Д6-ПІПАА15 та Д70-ПІПАА15 при однаковій 

молекулярній масі та однаковій теоретичній кількості прищеплених ланцюгів 

мають різний гідродинамічний розмір макроклубка. Зменшення відстані між 

прищепленими ланцюгами у випадку кополімеру Д6-ПІПАА15, призводить 

до збільшення характеристичної в'язкості як функції гідродинамічного 

розміру макромолекули. Було показано [79-81], що відстань між щепленнями 

визначає конформацію прищеплених ланцюгів. Базуючись на висновках, 

зроблених в роботі [80], можна припустити, що конформація прищеплених 

ПІПАА ланцюгів в Д70-ПІПАА15 має грибоподібну конформацію, а в Д6-

ПІПАА15 – черв’якоподібну. Прищеплені ланцюги у кополімері Д6-

ПІПАА15 через стеричні перешкоди стають більш витягнутими, що 

призводить до збільшення розміру макромолекулярного клубка у порівнянні 

з кополімером Д70-ПІПАА15 тієї ж молекулярної маси. Відмінність 
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гідродинамічного розміру макроклубка для кополімерів Д6-ПІПАА15 та Д70-

ПІПАА15, які мають однакову молекулярну масу ще раз підтверджує той 

факт, що синтезовані зразки є розгалуженими кополімерами, а відстань між 

щепленнями визначає молекулярну структуру полімерних зразків однакової 

хімічної природи. 

 

3.2.2. Вплив молекулярної структури кополімерів Д-ПІПАА15 на 

особливості фазового переходу в області НКТР. 

 

Як було зазначено вище, ПІПАА і полімери на його основі мають 

унікальні властивості, оскільки відносяться до термочутливих полімерів для 

яких характерний конформаційний перехід в області фізіологічної 

температури (~31-32°С).  

Відмінність у молекулярній структурі кополімерів Д-ПIПAA повинна 

впливати на особливості конформаційного переходу в області НКТР, так як 

це пов’язано з різною можливістю реалізації переходу клубок-глобула для 

кополімерів, які мають різну вихідну конформацію прищеплених ПIПAA 

ланцюгів у розчині.  Для дослідження цього феномену використовували 

метод динамічного розсіювання світла, аналізуючи гідродинамічний розмір 

макромолекул у водному розчині при 25 oС (нижче НКТР), 31 oС (НКТР для 

лінійного ПІПАА) і 35 oС (вище НКТР ). 

На Рис. 3.9 та 3.10 представлено результати дослідження розчинів Д70-

ПІПАА15 та Д6-ПІПАА15 із концентрацією 0,1 мг/мл (концентрація нижча 

за точку кросоверу) методом DLS. 
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Рис. 3.9. Розподіл за гідродинамічним діаметром для Д70-ПІПАА15. 

Т= 25°C  (□), 31°C (○), 35°C (∆).  

 

Рис. 3.10. Розподіл за гідродинамічним діаметром для Д6-ПІПАА15. 

Т= 25°C  (□), 31°C (○), 35°C (∆). 
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Апроксимацією кореляційних кривих за методом кумулянтів отримали 

розподіл за гідродинамічними розмірами в полімерних системах при різних 

температурах. Залежності, представлені на Рис. 3.9 та 3.10 демонструють 

суттєві відмінності у гідродинамічних характеристиках для зразків Д6-

ПІПАА15 та Д70-ПІПАА15 в дослідженому інтервалі температур. При 25°C 

середній гідродинамічний діаметр (
25 C
HD 

) макромолекул обох кополімерів 

корелює з молекулярною масою зразків (Табл. 3.3). Для кількісного аналізу 

зміни розмірів макромолекул при температурі біля НКТР (31°C) ми 

використовували параметр відносної зміни гідродинамічного діаметра 

. Для температури вищої за НКТР, 

використовувався параметр 

35 25

25 35

25
100%H H

H

C C

H C

D D
D

D

 





 
    

  . 

Слід зазначити, що деякі криві розподілу за гідродинамічними 

діаметрами, розраховані методом кумулянтів, включають додаткові моди із 

низькою інтенсивністю розсіювання, які будуть обговорюватися нижче. 

 

Таблиця 3.3.  

Молекулярні параметри кополімерів Д-ПNІПАА 

Зразок Mw×10-6, г/моль 
25 C
HD 

, нм 
25 31
HD  ,% 

25 35
HD  ,% 

Д6-ПNІПАА15 0,649 34 25 340 

Д70-ПNІПАА15 1,03 37 49 110 

 

Аналіз даних, представлених в Табл. 3.3, показує, що більш 

компактними є макромолекули Д6-ПІПАА15 з більш витягнутою 

(черв’якоподібною) конформацією прищеплених ланцюгів, зменшують свій 

розмір майже вдвічі менше, ніж Д70-ПІПАА15. Отже, збільшення густини 

щеплень послаблює можливість зменшення розміру макромолекули в процесі 

переходу клубок-глобула в області НКТР.  

25 31

25 31

25
100%H H

H

C C

H C

D D
D

D

 






  



 

Кополімер Д70-ПІПАА

переходу, так як саме цей зразок суттєво змінює макромолекулярні 

гідродинамічні характеристики в температурному інтервалі 25

детального вивчення  процесів

зразка проводили зі швидкістю 0,02°C/хв. Вимірювання кореляціних кривих 

проводили через кожні 0,1°C. Розподіл за розміром у водному розчині Д70

ПІПАА15, отримані із застосуванням алгоритму CONTIN наведено на 

Рис.3.10 та  Рис.3.11. 

 

 Рис. 3.11. Розподіли за гідродинамічним діаметром в температурному 

інтервалі 25 –32.4°С для ланц

ПІПАА15 обрали для подальшого аналізу термічного 

переходу, так як саме цей зразок суттєво змінює макромолекулярні 

гідродинамічні характеристики в температурному інтервалі 25

детального вивчення  процесів, які протікають в області НКТР, нагрівання  

зразка проводили зі швидкістю 0,02°C/хв. Вимірювання кореляціних кривих 

проводили через кожні 0,1°C. Розподіл за розміром у водному розчині Д70

ПІПАА15, отримані із застосуванням алгоритму CONTIN наведено на 

 

Рис. 3.11. Розподіли за гідродинамічним діаметром в температурному 

32.4°С для ланцюга, що колапсує –лінії, 
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15 обрали для подальшого аналізу термічного 

переходу, так як саме цей зразок суттєво змінює макромолекулярні 

гідродинамічні характеристики в температурному інтервалі 25-36°C.  Для 

, які протікають в області НКТР, нагрівання  

зразка проводили зі швидкістю 0,02°C/хв. Вимірювання кореляціних кривих 

проводили через кожні 0,1°C. Розподіл за розміром у водному розчині Д70-

ПІПАА15, отримані із застосуванням алгоритму CONTIN наведено на 

Рис. 3.11. Розподіли за гідродинамічним діаметром в температурному 

лінії, при 33,6-33,8; 25 –
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32.4°С біля точки агрегації – трикутники, для агрегатів – інтенсивні піки. 

 

Рис.3.12. Залежність гідродинамічного діаметра від температури для 

кополімеру Д70- ПІПАА15.  

 

Як видно (Рис. 3.11),  у розчині Д70-ПІПАА15  відбуваються суттєві 

зміни в інтервалі температур 33.7-34.1°C, що виражається у кардинальній 

відмінності кривих розподілу за розмірами та збільшенням інтенсивності 

розсіювання в області НКТР. Подальше нагрівання  не викликало нових 

агрегативних процесів. Важливо, що конформаційний перехід для 

розгалуженого кополімеру Д70-ПІПАА15 відбувається на 2-4 °C вище у 

порівнянні з лінійнім ПІПАА близької молекулярної маси та 

полідисперсності [25].  

Із залежності, представленої на Рис. 3.12 видно, що середній 

гідродинамічний діаметр макромолекулі Д70-ПІПАА15  зменшується з 31 до 

22 нм в інтервалі температур 32.6-33.4°C. Потім відбувається процес 

агрегації в системі в області 33.7-34.1°C.  

Додаткові моди в розподілах за DH  (Рис.3.11) спостерігалися в 

інтервалах діаметрів 140-160 нм та 100-120 нм для макромолекул до 

переходу клубок-глобула та для макромолекули  в стані колапсу, відповідно. 
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Ці моди можуть відповідати несуттєвому відхиленню частинок, що 

розсіюють, від сферичної форми (позначено як повздовжній DH на Рис. 3.11). 

Ці моди не можуть відповідати агрегатам, адже системи досліджувалися в 

розведеному концентраційному режимі, а також вони не реєструвалися на 

кривих розподілу при температурі, вищій за НКТР.  

Таким чином, синтезовані кополімери Д6-ПАА та Д-ПІПАА мають 

досить вузький молекулярно-масовий розподіл, високу молекулярну масу та 

не містять гомополімеру. Приймаючи до уваги попередні дані про 

ефективність подібних систем для синтезу наночастинок та літературні дані, 

наведені у Розділі 1, ми перейшли до наступного етапу досліджень, а саме до  

синтезу наносистем в полімерних матрицях Д-ПАА та Д-ПІПАА.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ЗОЛІ СРІБЛА, СИНТЕЗОВАНІ В МАТРИЦЯХ Д-ПАА 

 

Даний розділ містить результати досліджень впливу хімічної природи 

відновника, структури розгалужених кополімерів Д-ПАА, їх аніонних 

похідних, лінійних аналогів та інших умов синтезу на розмір і форму 

наночастинок срібла, що формуються у водному розчині. Було використано 

наступні відновники: гідразин гідрат, глюкозу, водень, аскорбінову кислоту 

та натрію боргідрид. Синтезовані золі були досліджені методом УФ та 

видимої спектроскопії  та електронної мікроскопії (ПЕМ).  

Було досліджено, як метод аналізу впливає на розмірні характеристики 

наносистем, а саме на розмірний розподіл. Деякі зразки було досліджено з 

використанням непрямих фізичних методів дослідження, а саме методом 

динамічного розсіювання світла та малокутовим рентгенівським 

розсіюванням.  

 

4.1 Вплив відновника та макромолекулярної структури полімерної 

матриці Д-ПАА на характеристики наносистем 

 

4.1.1. Золі срібла, синтезовані з використанням гідразин гідрату як 

відновника  

 

Спектри золів Ag, отриманих відновленням нітрату срібла, 

диспергованого у розчині різних полімерних матриць, представлено на 

Рис.4.1. Відновлення проводили гідразином.  Як видно, спектри містять 3 

піки, а саме пік поглинання малих наночастинок при 280-300 нм та 2 

максимума на плазмонному піку. Лише на спектрі  золю срібла, 

синтезованому в лінійному ПАА плазмонний пік AgHЧ містив лише один 

широкий максимум в інтервалі довжин хвилі 365-475 нм. Присутність 



 

декількох максимумі

присутністю двох фракцій

частинок, яка призводить до появи на спектрі квадрупольної складової 

плазмонного резонансу

Наносистеми були полідисперсними, а окремі частинки мали розмір біля 

100 нм  і складну форму (Рис.4.2, а

наявність складних розгалужених 

структур у водному розчині було неочікуваним

високосиметричну кристалічну структуру

були описані в [89

«високорозгалужені» 

контроль) та ролі відновника, що визначає напрям росту

така форма частинок може бути викликана особливостями структури 

полімерної матриці. 

  

ів на кривій поглинання пояснюється з одного боку 

присутністю двох фракцій наночастинок, а з іншого – анізотропною формою 

частинок, яка призводить до появи на спектрі квадрупольної складової 

плазмонного резонансу.  

Наносистеми були полідисперсними, а окремі частинки мали розмір біля 

складну форму (Рис.4.2, а-б). ПЕМ зображення демонс

наявність складних розгалужених AgНЧ (Рис. 4.3). Формування подібних 

структур у водному розчині було неочікуваним, адже відомо, що срібло має 

високосиметричну кристалічну структуру. Подібні наночастинки срібла 

89]. Там було зроблено висновок про те, що такі 

«високорозгалужені» AgНЧ є продуктом повільного відновлення (кінетичний 

та ролі відновника, що визначає напрям росту. 

така форма частинок може бути викликана особливостями структури 
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пояснюється з одного боку 

анізотропною формою 

частинок, яка призводить до появи на спектрі квадрупольної складової 

Наносистеми були полідисперсними, а окремі частинки мали розмір біля 

ЕМ зображення демонструє 

Формування подібних 

адже відомо, що срібло має 

Подібні наночастинки срібла  

исновок про те, що такі 

є продуктом повільного відновлення (кінетичний 

. У нашому випадку 

така форма частинок може бути викликана особливостями структури 
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Рис. 4.1. Спектри поглинання золів срібла, синтезованих в полімерних 

матрицях. Д70-ПAA20 (1), Д70-ПAA5 (2) и ПAA (3). T = 20°C. Відновник – 

гідразин гідрат. 

 

Рис. 4.2. ПЕМ зображення (a) та розподіл за площею (б) в золях срібла, 

синтезованих в Д70-ПAA5 матриці. Відновник гідразин гідрат. 

 



 

Рис. 4.3. ПЕМ зображення наночастинки

 

4.1.2. Золі срібла, синтезовані з використанням глюкози, як відновника

Золі срібла, синтезовані в неіонних полімерних матрицях.

зображення золів ср

розгалужених полімерів, наведено на Рис. 4.4 (а

демонструють, що золі містять як індивідуальні частинки, так і кластери 

AgНЧ, при цьому форма індивідуальних частинок 

Рис. 4.4. ПЕМ Ag

зображення наночастинки. Відновник гідразин гідрат

4.1.2. Золі срібла, синтезовані з використанням глюкози, як відновника

Золі срібла, синтезовані в неіонних полімерних матрицях.

зображення золів срібла, синтезованих в неіонних матрицях лінійних і 

розгалужених полімерів, наведено на Рис. 4.4 (а-б) та Рис. 4.5. Вони 

демонструють, що золі містять як індивідуальні частинки, так і кластери 

НЧ, при цьому форма індивідуальних частинок 

 

AgНЧ, синтезованих в матриці лінійного П
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Відновник гідразин гідрат. 

4.1.2. Золі срібла, синтезовані з використанням глюкози, як відновника 

Золі срібла, синтезовані в неіонних полімерних матрицях. ТЕМ 

ібла, синтезованих в неіонних матрицях лінійних і 

б) та Рис. 4.5. Вони 

демонструють, що золі містять як індивідуальні частинки, так і кластери 

НЧ, при цьому форма індивідуальних частинок полігональна.

 

в матриці лінійного ПAA. 



 

Рис. 4.5. ПЕМ  зображення 

 

Наносистеми також було 

поглинання. Спектри поглинання золів срібла в неіоногенних поліме

матрицях містили 2 максимуми (

наночастинкам, які мають розмір 2

440 нм відповідає плазмонному поглинанню 

відносится до квадрупольної складо

розмір більший за 50 нм. Наявність  плеча в області 540

існування агрегатів.  

Положення піків ППР досліджених золів срібла залежить від структури 

полімеру, адже синтез 

Найменший внесок квадрупольної складової спосте

синтезованого в матриці 

Д70-ПAA20 найбільш наближені до сферичної форми та мають найменший 

розмір із всіх досліджених зразків, синте

відновленням глюкозою (Рис. 4.6).  Спектр золю, синтезованного в 

ПАА має найменшу інтенсивність та найбільшу ширину піку, що свідчить 

про високу полідисперсність зразка.  Аналіз спектру 

продемонстрував проміжний розмір наночастинок срібла та полідисперсність

  

зображення AgНЧ, синтезованих в матриці

Наносистеми також було досліджено та проаналізовано за спектрами 

поглинання. Спектри поглинання золів срібла в неіоногенних поліме

матрицях містили 2 максимуми (Рис. 4.6). Перший - при 300 нм, відповідає 

наночастинкам, які мають розмір 2-4 нм та іонам Ag+. Другий пік при 430

440 нм відповідає плазмонному поглинанню AgНЧ. Плече на піку при 360 нм 

відносится до квадрупольної складової ППР полігональних 

розмір більший за 50 нм. Наявність  плеча в області 540

Положення піків ППР досліджених золів срібла залежить від структури 

полімеру, адже синтез AgНЧ було проведено в однакових у

Найменший внесок квадрупольної складової спостерігався на спектрі золю

синтезованого в матриці Д70-ПAA20. Це означає, що Ag

20 найбільш наближені до сферичної форми та мають найменший 

розмір із всіх досліджених зразків, синтезованих в неіоногенних полімерах 

відновленням глюкозою (Рис. 4.6).  Спектр золю, синтезованного в 

ПАА має найменшу інтенсивність та найбільшу ширину піку, що свідчить 

про високу полідисперсність зразка.  Аналіз спектру Ag

ував проміжний розмір наночастинок срібла та полідисперсність
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в матриці Д70-ПAA20. 

досліджено та проаналізовано за спектрами 

поглинання. Спектри поглинання золів срібла в неіоногенних полімерних 

при 300 нм, відповідає 

+. Другий пік при 430-

НЧ. Плече на піку при 360 нм 

вої ППР полігональних AgНЧ, які мають 

розмір більший за 50 нм. Наявність  плеча в області 540-630 нм вказує на 

Положення піків ППР досліджених золів срібла залежить від структури 

НЧ було проведено в однакових умовах. 

рігався на спектрі золю, 

AgНЧ в присутності 

20 найбільш наближені до сферичної форми та мають найменший 

зованих в неіоногенних полімерах 

відновленням глюкозою (Рис. 4.6).  Спектр золю, синтезованного в лінійному 

ПАА має найменшу інтенсивність та найбільшу ширину піку, що свідчить 

AgНЧ в Д70-ПAA5 

ував проміжний розмір наночастинок срібла та полідисперсність 



 

Рис. 4.6. Спектри поглинання 

ПАА(1), Д70-ПАА5(2), Д70

 

Золі срібла, синтезовані в аніонних полімерних матрицях.

ПЕМ зображень AgНЧ, синтезованих в присутності 

pH=7 наведено на Рис. 4.

основному індивідуальні 

кластерів наночастинок.

Рис. 4.7. ПЕМ 

Відновник глюкоза; pH

ПЕМ зображення 

(a-г). Зображення демонструють наявність більш полідисперсних 

наночастинок у порівнянні з такими, що були синтезовані при 

. Спектри поглинання AgНЧ, синтезованих в матрицях лінійного 

ПАА5(2), Д70-ПАА20(3). Відновник глюкоза.

Золі срібла, синтезовані в аніонних полімерних матрицях.

НЧ, синтезованих в присутності Д

=7 наведено на Рис. 4.7 (а-б). Як видно, отримані колоїди містять в 

основному індивідуальні AgНЧ полігональної форми з невеликою кількістю 

кластерів наночастинок. 

ЕМ зображення AgНЧ, синтезованих в 

pH=7. 

ЕМ зображення AgНЧ, синтезованих при pH=12, наведено на Рис. 4.

г). Зображення демонструють наявність більш полідисперсних 

наночастинок у порівнянні з такими, що були синтезовані при 
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НЧ, синтезованих в матрицях лінійного 

ПАА20(3). Відновник глюкоза. 

Золі срібла, синтезовані в аніонних полімерних матрицях. Приклади 

Д70-ПАА5(ПЕ) при 

б). Як видно, отримані колоїди містять в 

НЧ полігональної форми з невеликою кількістю 

 

синтезованих в Д70-ПАА5(ПЕ). 

=12, наведено на Рис. 4.8 

г). Зображення демонструють наявність більш полідисперсних 

наночастинок у порівнянні з такими, що були синтезовані при pH=7. При 



 

цьому спостерігалися частинки сферичної форми та агреговані наночастинки. 

Можна зробити висновок, що отримані при 

помітно більший розмір та є суттєво агрегованими

містять від 3 до 7 наночастинок, які мають

(Рис. 4.8, г). 

цьому спостерігалися частинки сферичної форми та агреговані наночастинки. 

Можна зробити висновок, що отримані при pH=12 наночастинки мають 

помітно більший розмір та є суттєво агрегованими. Кластери в середньому 

містять від 3 до 7 наночастинок, які мають розміри 20 
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цьому спостерігалися частинки сферичної форми та агреговані наночастинки. 

=12 наночастинки мають 

Кластери в середньому 

20 - 120 нм в діаметрі 
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Рис. 4.8. ПЕМ зображення AgНЧ, синтезованих в матриці аніонного 

Д70-ПАА5 (pH=12). Відновник глюкоза. 

 

Статистичний аналіз ПЕМ зображень. Розподіл за розмірами AgНЧ в 

золях, синтезованих при pH=7 та pH=12, наведено на Рис. 4.9. Гістограма 

підтверджує, що AgНЧ синтезовані в аніонних розгалужених матрицях при 

pH=12 мають більш широкий розподіл за розмірами, ніж системи, отримані 

при pH=7.  



 

Рис.4.9. Розподіл за розміром

ПАА5(ПЕ) при різних 

 

На Рис. 4.10 представлено

розчині Д70-ПАА5(ПЕ)

піка поверхневого плазмонного резонансу (ППР) обумовлена розміром та 

формою наночастинок

полімерних матрицях,

максимум неплазмонного поглинання при 

AgНЧ (2-4 нм). Другий знаходиться в

AgНЧ, які мають розмір 

відповідати квадрупольній

в діаметрі. Поява широкого плеча

наявність агрегованих стр

Спектр поглинання золів 

(pH=12) містить набагато більш інтенсивні смуги поглинання при 340

та при 270-300 нм (Рис

золю, синтезованого при pH=12, ніж при

розмір, так і про вищу концентрацію 

синтезу, крім значення 

Розподіл за розміром AgНЧ, синтезованих в матриці 

5(ПЕ) при різних pH. Відновник глюкоза. 

На Рис. 4.10 представлено UV-vis спектри золів срібла, синтезован

5(ПЕ). Як це було показано в Розділі 1, положення і форма 

піка поверхневого плазмонного резонансу (ППР) обумовлена розміром та 

ормою наночастинок. Спектри поглинання золів, синтезованих в аніонних 

полімерних матрицях, містять 2 добре виражених максимуми

максимум неплазмонного поглинання при 270-300 нм може належати малим 

Другий знаходиться в області 420-450 нм 

, які мають розмір 10-20 нм. Слабкий додатковий пік при

відповідати квадрупольній складовій ППР полігональних

Поява широкого плеча в області 570-700 нм 

наявність агрегованих структур.  

Спектр поглинання золів AgНЧ, синтезованих у лужному середовищі 

(pH=12) містить набагато більш інтенсивні смуги поглинання при 340

Рис. 4.11). Значно більшим за величиною є поглинання 

золю, синтезованого при pH=12, ніж при рН=7. Це свідчить як про більший 

розмір, так і про вищу концентрацію AgНЧ. Зважаючи на те, що всі умови 

синтезу, крім значення pH, були однаковими, можна зробити висновок про 
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синтезованих в матриці Д70-

срібла, синтезованих в 

Як це було показано в Розділі 1, положення і форма 

піка поверхневого плазмонного резонансу (ППР) обумовлена розміром та 

синтезованих в аніонних 

містять 2 добре виражених максимуми. Перший 

може належати малим 

нм та відповідає ППР 

Слабкий додатковий пік при 345 нм може 

полігональних AgНЧ понад 50 нм 

700 нм свідчить про 

НЧ, синтезованих у лужному середовищі 

(pH=12) містить набагато більш інтенсивні смуги поглинання при 340-600 нм 

. 4.11). Значно більшим за величиною є поглинання 

рН=7. Це свідчить як про більший 

НЧ. Зважаючи на те, що всі умови 

, були однаковими, можна зробити висновок про 



 

більш високу реакційну здатність глюкози при високих значеннях 

глюкоза знаходиться в альдозній формі. 

Ще одна суттєва відмінність спектру поглинання золю

синтезованого при високому значенні

інтенсивності сигналів при

поглинання демонструє наявність 

мікроскопії (Рис. 4.9, а

Рис.4.10. Спектри

(1)  рН=12; (2)  рН=7

 

Отже, стабільні золі 

диспергованої в матриці аніонн

Структурні особливості кополімеру дозволили отримати

формують великі кластери

агрегації в наносистемі

 

більш високу реакційну здатність глюкози при високих значеннях 

знаходиться в альдозній формі.  

Ще одна суттєва відмінність спектру поглинання золю

синтезованого при високому значенні pH, - це збільшення співвідношення 

інтенсивності сигналів при 520-770 нм (Рис. 4.10

поглинання демонструє наявність агрегатів, що добре корелює з даними 

(Рис. 4.9, а-г).  

Спектри золів Ag, отриманих в Д70-ПАА5(ПЕ) при різних рН. 

рН=7. 

Отже, стабільні золі Ag було отримано відновленням солі срібла, 

диспергованої в матриці аніонного зіркоподібного кополімеру Д70

Структурні особливості кополімеру дозволили отримати дуже малі

формують великі кластери. Високі значення pH середовища призводять до 

агрегації в наносистемі. 
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більш високу реакційну здатність глюкози при високих значеннях pH, коли 

Ще одна суттєва відмінність спектру поглинання золю Ag, 

це збільшення співвідношення 

10). Широка полоса 

що добре корелює з даними 

 

ПАА5(ПЕ) при різних рН.  

було отримано відновленням солі срібла, 

ого зіркоподібного кополімеру Д70-ПАА5. 

дуже малі AgНЧ, які 

середовища призводять до 
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4.1.3. Золі срібла, синтезовані з використанням аскорбінової кислоти, як 

відновника 

 

  Формування стійких колоїдів спостерігалося при відновленні солей 

срібла у розчині як лінійного аніонного ПАА, так і Д70-ПАА5(ПЕ),  і Д70-

ПАА20(ПЕ). При цьому смуга плазмонного поглинання була вужчою для 

випадку золю, синтезованого в розгалуженій матриці, а положення максимів 

ППР було близьким для обох золів, 425 нм  - для золю, синтезованого в 

розгалуженій матриці, 440 нм - в лінійній матриці (Рис. 4.12). Синій зсув 

максимуму ППР свідчить про менший розмір наночастинок Ag, які було 

синтезовано  в розгалужених поліелектролітах у порівнянні з лінійними. 

Інтенсивна смуга поглинання в області 300 нм (Рис. 4.12) відповідає малим 

наночастинкам та іонам срібла Ag+. 

 

Рис.4.11. Спектри поглинання золів Ag, cинтезованих в полімерній 

матриці: 1- лінійного ПАА(ПЕ), 2 – Д70-ПАА5(ПЕ), 3-Д70-ПАА20(ПЕ). 

Відновник  - аскорбінова кислота. 

 

При pH=12 карбоксилатні групи повністю дисоційовані. Очевидно, що 

процес нуклеації буде відрізнятися на карбоксилатних та амідних групах в 

процесі відновлення, як це описано для випадку використання глюкози в 
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якості відновника. ПЕМ зображення наночастинок Ag та розподіл за 

площиною перерізу частинок,  наведено на Рис. 4.13. 

 

Рис. 4.12. ПЕМ зображення та розподіл за площею AgHЧ в золі срібла, 

одержаного в розчині кополімеру Д70-ПАА5 (ПЕ). Відновник- аскорбінова 

кислота.  

 

4.1.4. Золі срібла, синтезовані з використанням водню, як відновника 

 

Для золів Ag, синтезованих в полімерних матрицях лінійного ПАА, Д70-

ПАА5 та Д70-ПАА20 з використання водню як відновника, на UV-vis 

cпектрах спостерігався добре виражений ППР максимум, інтенсивність та 

положення якого залежало від структури полімерної матриці (Рис. 4.14). Пік 

в області 440-450 нм відноситься до наночастинок, які мають розмір 75 – 100 

нм. Наявність плеча на піку говорить про підвищення внеску розсіювання 

великих наночастинок, як це показав David D. Evanoff [Посилання]. 

Спектроскопічні дані були підтверджені ПЕМ  дослідженням золів (Рис. 4.15, 

a). Аналіз ПЕМ зображень показав, що наносистеми містили розгалужені 

асиметричні частинки (Рис. 4.15; a) з лінійними розмірами  50-100 нм.  
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Рис. 4.13. Спектри поглинання золів 

кополімеру Д70-ПАА5

 

 

Рис. 4.14. ПЕМ зображення золів 

ПАА5. Відновник – водень.

 

4.2. Валідація методів визначення розмірних характеристик золів, 

синтезованих в полімерних матрицях

Результати по синтезу золів срібла в полімерних матрицях, які було 

представлено вище, демонструють, що 

300 400 500 600 700
Довжина хвилі, нм

1

2

3

1 - ПАА
2 - Д70-ПАА5

3 - Д70-ПАА20

Спектри поглинання золів Ag, одержаних 

ПАА5. Відновник – водень. 

 

ЕМ зображення золів Ag, одержаних у розчині кополімеру Д70

водень. 

Валідація методів визначення розмірних характеристик золів, 

синтезованих в полімерних матрицях 

Результати по синтезу золів срібла в полімерних матрицях, які було 

представлено вище, демонструють, що відновлення із використанням так 
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2 - Д70-ПАА5

3 - Д70-ПАА20 

 

одержаних у розчині 

 

розчині кополімеру Д70-

Валідація методів визначення розмірних характеристик золів, 

Результати по синтезу золів срібла в полімерних матрицях, які було 

відновлення із використанням так 
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званих “зелених методів”, надає можливість синтезувати стабільні колоїди 

наночастинок срібла, однак полідисперсність більшості таких систем була 

надто високою, як і середній розмір частинок срібла. Тому було прийнято 

рішення користуватися відновником NaBH4  для створення наносистем із 

контрольованим розміром частинок з метою їх подальшого біомедичного 

застосування. 

Методи для детектування наночастинок та їх характеристики можна 

умовно поділити на прямі («реального простору»), та непрямі, або «уявного 

простору». Прямі методи включають просвічуючу, скануючу, атомно-силову 

та інші типи електронної мікроскопії. За допомогою таких методів можна 

отримати фотографії наночастинок з «реального простору», отримати 

інформацію про розмір та форму частинок. Однак, такі методи дозволяють 

спостерігати лише невелику кількість частинок в обмеженому просторі і 

потребують складної пробопідготовки та дорогого обладнання.  

Непрямі методи, такі як УФ та видима спектроскопія, динамічне 

світлорозсіювання та малокутове рентгенівське розсіювання, базуються на 

розсіюванні та поглинанні частинками та наносистемами електромагнітних 

хвиль. Основною задачею цього підрозділу було дослідити складні 

багатокомпонентні системи, що містять одночасно наночастинки срібла та 

макромолекули Д-ПАА, комплексом непрямих методів, порівняти отримані 

дані та  зробити висновки про межі застосування даних методів.  

Основні характеристики полімерів, використаних як матриці для синтезу 

золів срібла, які було досліджено непрямими методами, наведено в Табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Молекулярні характеристики полімерів,  

використаних як матриці для синтезу AgНЧ 

Зразок Mw×10-6, г·моль-1 I=Mw/Mn Rg, Å A,% 

Д70-ПАА5 1,57 1,81 670 - 

Д70-ПАА5(ПЕ) 1,57 1,81 - 37 
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Очевидно, що полімери після лужного гідролізу містили два типи 

функціональних груп:  амідні та карбоксилатні. Значення pH розчинів 

дорівнювало 7,33 після розчинення Д70-ПАА5(ПЕ) в бідистильованій воді. 

Таким чином, карбоксилатні групи полімеру були частково гідролізовані в 

таких умовах. Очевидно, що процес нуклеації, що починався одразу після 

додавання відновника, відрізняється для срібних іонів, що взаємодіють з 

амідними та карбоксилатними групами. Це може призводити до різниці в 

розподілах за розмірами для наночастинок, синтезованих в розгалужених 

лінійних та поліелектролітних матрицях. 

Синтез AgНЧ в розведених водних розчинах розгалужених неіонних 

полімерів, та в розчинах розгалужених полімерів в аніонній формі призводив 

до утворення агрегативно та седиментаційно стійких колоїдів. Слід 

зазначити, що спроба синтезувати наночастинки срібла в лінійних ПАА(ПЕ) 

була невдалою, спостерігали випадіння осаду. 

Золі срібла було досліджено непрямими методами, а саме  УФ та 

видимою спектроскопією та двома методами розсіювання: DLS та SAXS .  

 

4.2.1 УФ та видима спектроскопія.  

 

Пік поверхневого плазмонного резонансу (ППР) з добре вираженим 

плечем спостерігався на УФ та видимих спектрах золів срібла (Рис 4.15, а-б). 

Для AgНЧ (наносистем-золів), синтезованих в Д70-ПАА5 та Д70-ПАА5(ПЕ), 

надалі Золь 1 та Золь 2, відповідно, максимум поглинання спостерігався при 

392 нм та 386 нм (Рис 1, а-б, крива 1, пік 1) та плечі при 432 нм та 451 нм  

(Рис. 4.15, а-б, крива 1, пік 2). Такий результат можна пояснити існуванням 

двох фракцій AgНЧ. 

Експериментальні криві поглинання було апроксимовано за функцією 

Лоренца для декількох піків, (Рис. 4.15, а-б; криві 2, 3). Піки 1 та 2 окремо 

один від одного надалі було апроксимовано за теорією Мі для сферичних 

гомогенних частинок. Алгоритм математичного аналізу та код наведено у 
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Розділі 2. Найкращі результати апроксимації наведено на Рис. 4.15.  

Відхилення від експериментальних даних спостерігалося для обох зразків. 

Також, на теоретичних спектрах поглинання спостерігався додатковий 

максимум (позначений як “розсіювання” на піках 2) (Рис. 4.16, в-г). Ці піки 

відповідають внеску розсіювання в спектри поглинання. Відсутність 

додаткових піків на експериментальному спектрі Золю 1 (Рис. 4.16, а) 

пояснюється перекриванням максимуму розсіювання піку 1 з піком 2 при 

близьких довжинах хвилі (384 та 386 нм, відповідно).  
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Рисунок 4.15. Спектри поглинання Золю 1(а) та Золю 2(б) позначені 

кругами. Крива 3 – апроксимація за Лоренцом спектра, криві 1 та 2 – Пік 1 та 

Пік 2, відповідно. 

 

Відставання по фазі розсіювання виявилося більш суттєвим для випадку 

Золю 2 (Рис. 4.16, г). Це може бути викликано наявністю більших 

наночастинок в Золі 2 у порівнянні з Золем 1. Як результат, плече на 

експериментальному спектрі, що відповідає розсіюванню, спостерігається 

приблизно при 380 нм (Рис. 1, б).  
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Рис. 4.16. Піки 1 та 2 окремо для Золю 1 (а, б) та Золю 2 (в, г). Пік 1 та 

Пік 2 – чорна лінія, апроксимації піків за Мі – сіра лінія. 

 

Параметри апроксимації за Мі, а саме радіус сфери та полідисперсніть, 

наведено в Табл. 4.2.  

Таблиця 4.2.  

Розмірні характеристики золів, розраховані за теорією Мі 

Зразок 
Пік 1 Пік 2 

R, Å Полідисперсність, % R, Å Полідисперсність, % 

Пік 1 19 51% 250 30% 

Пік 2 15 42% 385 21% 

 

Спостерігалися деякі відхилення теоретичних спектрів від 

експериментальних (Рис. 4.16). Найбільш ймовірно це спричинено тим, що 

частинки в системі не є сферичними, як цього потребує запропонована 

теоретична модель.  

 

4.2.2. Динамічне світлорозсіювання 



 

 

Результати аналізу кореляційних кривих за алгоритмом CONTIN 

наведено на Рис. 4.17. Розмірний розподіл за інтен

мультимодальну форму. Перша фракція найменших частинок містилась в 

обох зразках, 10-20 Å 

Рис.4.17, б). Фракція більших 

б) та агрегати 200-1000 Å (

золях. Аналіз кривих розподілу наведено в Таблиці

Рис. 4.17. Розподіли за гідродин

DLS даних. На вкладен

                                                                                                   

Статистичний аналіз кривих розподілу за розміром в наносистемі,

Зразок 

Золь 1 

Золь 2 

 

Результати аналізу кореляційних кривих за алгоритмом CONTIN 

наведено на Рис. 4.17. Розмірний розподіл за інтенсивністю має складну 

мультимодальну форму. Перша фракція найменших частинок містилась в 

20 Å - в Золі 1 (пік 1, Рис. 4.17, а) та 7-15 Å 

Рис.4.17, б). Фракція більших AgНЧ з розміром 100-150 Å (

1000 Å (пік 3; Рис.4.17, а-б ) також спостерігалися в обох 

золях. Аналіз кривих розподілу наведено в Таблиці 4.3.  

4.17. Розподіли за гідродинамічними розмірами, отримані ана

а вкладених малюнках – апроксимовані корелогр

                                                                                                   

Статистичний аналіз кривих розподілу за розміром в наносистемі,

отриманих методом DLS 

Пік Rh, Å 

(в максимумі) 

Стандартна 

помилка

1 16 

2 95 

3 310 

1 11 

2 153 

3 603 
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Результати аналізу кореляційних кривих за алгоритмом CONTIN 

сивністю має складну 

мультимодальну форму. Перша фракція найменших частинок містилась в 

15 Å - в Золі 2 (пік 1, 

150 Å (пік 2; Рис. 4.17, а-

б ) також спостерігалися в обох 

 

амічними розмірами, отримані аналізом 

елограми. 

                                                                                                   Таблиця 4.3 

Статистичний аналіз кривих розподілу за розміром в наносистемі, 

Стандартна 

помилка, Å 

0,5 

2,5 

3 

0,2 

1,2 

3,5 



 

Інтервалу 200-1000 Å 

макромолекул полімерної матриці. Результати аналізу методом DLS добре 

узгоджуються з УФ та видимою спектроскопією, 

область макромолекул та агрегатів.

 

4.2.2 Малокутове рентгенівське розсіювання.

 

Криві SAXS для Золю 1 та Золю 2 наведено на Рис. 4.18. Криві були 

нормовані за пропусканням. Розсіювання води було враховано. Для методу 

Guinier та для побудови фу

PRIMUS із пакета ATSAS

проводили в програмі 

Рис. 4.18. Криві SAXS

 

Радіус інерції Rg

Guinier з урахуванням структурного фактору. Резул

Табл. 4.4. Функція 

1000 Å можуть відповідати агрегати 

макромолекул полімерної матриці. Результати аналізу методом DLS добре 

узгоджуються з УФ та видимою спектроскопією, викл

область макромолекул та агрегатів. 

Малокутове рентгенівське розсіювання. 

для Золю 1 та Золю 2 наведено на Рис. 4.18. Криві були 

нормовані за пропусканням. Розсіювання води було враховано. Для методу 

та для побудови функції розподілу було використано програму 

ATSAS [82]. Апроксимація експериментальних кривих 

проводили в програмі SASVIEW [83]. 

SAXS для Золю 1 (крива 1) та Золю 2(крива 2)

g AgНЧ в Золі 1 та Золі 2 було визначено за методом 

з урахуванням структурного фактору. Результати аналізу наведено в 

4.4. Функція Guinier залежить від геометрії частинок, чисельно 
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можуть відповідати агрегати AgНЧ та 

макромолекул полімерної матриці. Результати аналізу методом DLS добре 

виключаючи, очевидно, 

для Золю 1 та Золю 2 наведено на Рис. 4.18. Криві були 

нормовані за пропусканням. Розсіювання води було враховано. Для методу 

нкції розподілу було використано програму 

[82]. Апроксимація експериментальних кривих 

 

для Золю 1 (крива 1) та Золю 2(крива 2). 

визначено за методом 

ьтати аналізу наведено в 

залежить від геометрії частинок, чисельно 



 

відображаючи відстань між елементами об’єму частинки і від внутрішньої 

негомогенності частинок. 

 Радіуси інерції (R

Зразок

Золь1

Золь 2

 

Рис. 4.19. Функції розподілу за розмірами для Золю 1(а) та Золю 2(б). На 

вкладених малюнках 

розподілу. 

 

Функції розподілу за розмірами було проаналізовано з використанням   

програми PRIMUS. Результати наведено на

Золю 2, відповідно. 

наведено  в Таблиці 4.5.

Радіус інерції та максимальний розмір частинок в золях

Зразок

Золь

Золь

відображаючи відстань між елементами об’єму частинки і від внутрішньої 

нок.  

Rg) AgНЧ, розраховані  за методом Guinier

Зразок Rg, Å Границі 

qRg  

Золь1 70±2 0,79 – 1,28 

Золь 2 134±33 0,8 – 1,3 

4.19. Функції розподілу за розмірами для Золю 1(а) та Золю 2(б). На 

вкладених малюнках – криві розсіювання рентгену, апроксимовані функцією 

Функції розподілу за розмірами було проаналізовано з використанням   

. Результати наведено на Рис. 4.20 (а, б) 

. Радіуси інерції та максимальні розміри

наведено  в Таблиці 4.5. 

Радіус інерції та максимальний розмір частинок в золях

Зразок Rg, Å Rmax, Å 

Золь 1 78 342 

Золь 2 166 524 
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відображаючи відстань між елементами об’єму частинки і від внутрішньої 

Таблиця 4.4 

Guinier 

 

4.19. Функції розподілу за розмірами для Золю 1(а) та Золю 2(б). На 

розсіювання рентгену, апроксимовані функцією 

Функції розподілу за розмірами було проаналізовано з використанням   

(а, б) для Золю 1 та 

Радіуси інерції та максимальні розміри частинок 

Tаблиця 4.5 

Радіус інерції та максимальний розмір частинок в золях 
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Рис. 4.20. (а, б) демонструє результати апроксимації кривих розсіювання 

Золю 1 та Золю 2, відповідно. Як модельну було обрано функцію 

розсіювання для полідисперсної системи сфер: 

     (2), 

де scale  - об’ємна фракція, V  - об’єм частинки, що розсіює, R  - радіус 

сфери, bkg - базова лінія і   - константа. В Таблиці 4.6 наведено 

результати, отримані різними методами обрахунку SAXS кривих. 

                                                                                                Таблиця 4.6 

Узагальнення результатів дослідження наносистем методом  SAXS 

Зразок 
Метод Guinier Розподіл Апроксимація 

Rg, Å Rg , Å R,  Å Полідисперсність 

Золь 1 70 ±2 78 44 45% 

Золь 2 134 ±33 166 118 48% 

 

Слід зазначити, що деякі відхилення теоретичних кривих від 

експериментальних, спостерігаються на Рис. 4.20 (a, б) в області малих 

значень q. Це може бути викликано взаємодією частинок в агрегатах, а 

обрана модельна функція це не враховує. Однак, параметри наносистеми, 

отримані методом SAXS добре узгоджуються з даними, які отримано іншими 

методами.  

2

3

3 ( )(sin(q ) qRcos(qR))
( )

(qR)

scale V R
I q bkg

V

  
   

 



 

Рис. 4.20. Апроксимація кривих розсіювання за

Золю 1(а) та Золю 2(б)

 

Таким чином, було показано, що методом 

УФ та видимої спектроскопії, можна реєструвати розсіюванн

компонента золю (наносистеми). Це протиріччя викликане тим, що DLS та 

УФ та видима спектроскопія здатні реєструвати наявність більших частинок 

та агрегатів в інтервалі розмірів 300

точним в обмеженому 

дозволяє оцінити розміри всіх компонентів наносистеми.

4.20. Апроксимація кривих розсіювання за методом 

Золю 1(а) та Золю 2(б) 

Таким чином, було показано, що методом SAXS, на відміну від DLS та 

УФ та видимої спектроскопії, можна реєструвати розсіюванн

компонента золю (наносистеми). Це протиріччя викликане тим, що DLS та 

УФ та видима спектроскопія здатні реєструвати наявність більших частинок 

та агрегатів в інтервалі розмірів 300-600 Å. На противагу цьому, 

точним в обмеженому q-інтервалі, а саме :  0,02Å-1< q

дозволяє оцінити розміри всіх компонентів наносистеми. 
90 

 

 

методом Guinier для 

, на відміну від DLS та 

УФ та видимої спектроскопії, можна реєструвати розсіювання лише одного 

компонента золю (наносистеми). Це протиріччя викликане тим, що DLS та 

УФ та видима спектроскопія здатні реєструвати наявність більших частинок 

На противагу цьому, SAXS є 

q <0,4 Å-1, тому не 
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РОЗДІЛ 5 

 

НАНОЧАСТИНКИ Au, СdS ТА НАНОКОМПОЗИТ Au/CdS в МАТРИЦІ 

Д6-ПАА5 

 

В даному розділі охарактеризовано Au, CdS НЧ, а також гібридні 

нанокомпозити Au/CdS, синтезовані в полімерній матриці Д6-ПАА5. Розмір 

та форма наночастинок, як відомо [84], контролюється вибором умов 

співосадження та стабілізуючого агента.  

В даному випадку для стабілізації використовувався полімер, який 

одночасно стабілізує колоїд та контролює розмір та просторове 

співрозташування наночастинок, як це вже було показано для інших 

кополімерів Д6-ПАА5 в роботах [85-89] та Розділі 4. В даному розділі 

проведено порівняльний аналіз морфології та оптичних властивостей Au/Д6-

ПАА5, CdS/Д6-ПАА5 та Au/CdS/Д6-ПАА5. Увагу було зосереджено на 

взаємному впливі наночастинок Au та CdS на спектри поглинання та спектри 

фотолюмінесценції.  

 

5.1  Особливості структури наночастинок Аu, СdS та нанокомпозиту 

Аu/CdS в матриці Д6-ПАА5 

 

В Розділі 2 наведено методики синтезу полімеру Д6-ПАА5 а також 

нанокомпозитів на його основі. В Розділі 3 наведено відомості щодо 

молекулярних характеристик Д6-ПАА5. 

ПЕМ фотографії золів Au, СdS та нанокомпозитів Au/CdS представлено 

на Рис. 5.1 – Рис.5.3. Золі Au та CdS було синтезовано та проаналізовано з 

метою докладного вивчення структури нанокомпозиту Au/CdS. На ПЕМ 

фотографії золю Au (Рис. 5.1, a) видно окремі частинки, які мають розмір 

3±0.8 нм та їх агрегати, що мають розмір 60 нм. ПЕМ фотографії золів CdS 

підтверджують присутність окремих частинок CdS із розміром 10±3, так само 
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як і агрегатів із перколяціями між частинками (Рис. 5.2,  б, в). Окремі CdS НЧ 

добре помітні та мають сферичну форму (Рис.5.1, б). Це свідчить про те, що 

CdS НЧ не розподілені в об’ємі золю регулярно, а формують локальні 

структури-кластери із розміром 100–400 нм (Рис. 5.2, в). Аналіз ПЕМ 

зображень наносистеми Au/СdS демонструє складну структуру 

нанокомпозиту (Рис. 5.3, a). Ми можемо спостерігати Au НЧ з розміром 

12±2,4 нм, оточені малими частинками CdS з розміром 3±1 нм (Рис. 5.3, б, в). 

Ці нанокомпозити формують кластери-агрегати (Рис. 5.1, a) з розміром 100–

160 нм. AuНЧ добре розрізняються (темно сірі частинки на ПЕМ 

фотографіях) в нанокомпозиті Au/CdS та мають сферичну форму. CdS НЧ 

сірі та розташовані навкруги AuНЧ. 

 

Рис. 5.1. ПЕМ зображення наночастинок Аu в матриці Д6-ПАА5 (а) та 

розподіл наночастинок за розмірами (б). 
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Рис. 5.2. ПЕМ фотографії наночастинок CdS матриці Д6-ПАА5 (а-в) та 

розподіл  наночастинок за розмірами (г). 

Розподіли за гідродинамічним діаметром для AuНЧ, CdS НЧ та 

нанокомпозиту Au/CdS представлено на Рис. 5.4. Розмірні характеристики, 

отримані методом  DLS  (Рис. 5.1 – 5.3),  добре узгоджуються з даними ПЕМ 

(Рис. 5.4, a). Синтезовані золі мають 2 фракції AuНЧ, а саме 6±2 нм та 48±8 

нм. У золі CdS виявлено присутність агрегатів із розміром 20–80 нм (Рис. 5.4, 

б). 
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Рис. 5.3. ПЕМ фотографія нанокомпозиту Аu/CdS в  матриці Д6-ПАА5 

(а) та розподіли  наночастинок за розмірами Аu (б) і CdS (в). 

 

Це підтверджується ПЕМ фотографіями. Беручи до уваги результати ПЕМ та 

DLS, значення гідродинамічного радіуса Rg=85 нм Д6-ПАА5 та умови 

синтезу, можна зробити висновок, що CdS НЧ зростають безпосередньо у 

об’ємі, який займає макромолекула у розчині, та формують кластери, 

обмежені об’ємом макромолекули. Аналіз результатів DLS для золю 

нанокомпозиту Au/CdS показує існування кластерів-агрегатів із розміром від 

40 до 2000 нм (Рис. 5.4,  в). Можна зробити висновок, що нанокомпозит 

Au/CdS формується у полімерній молекулі та утворює кластери, лімітовані 

об’ємом макромолекули.  
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Рис. 5.4. Розподіли за гідродинамічними діаметрами наночастинок 

Au(a), CdS (б) та Au/CdS (в ) в матриці Д6

 

5.1. Оптичні властивості

Аu/СdS в матриці Д6

 

УФ-видиму та 

використано для дослідження оптичних властивостей

Спектри поглинання CdS

температурі, наведено на Рис. 5.5. Спектри містять дві смуги, позначені як 

XAs та XAa із максимумами 415 нм та 457 нм, відповідно. Ці смуги 

відповідають переходу в 

окремій НЧ та агрегатах, відповідно [90

поглинання Au НЧ в Д6

поверхневого плазмонного резонансу (ППР) [

Спектр поглинання наносистеми 

Рис. 5.4. Розподіли за гідродинамічними діаметрами наночастинок 

Au(a), CdS (б) та Au/CdS (в ) в матриці Д6-ПАА5. 

Оптичні властивості наночастинок Аu, СdS

в матриці Д6-ПАА5 

 фотолюмінісцентну спектроскопію

для дослідження оптичних властивостей 

CdS НЧ, синтезовані в матриці Д6-ПАА5 при кімнатній 

температурі, наведено на Рис. 5.5. Спектри містять дві смуги, позначені як 

максимумами 415 нм та 457 нм, відповідно. Ці смуги 

відповідають переходу в CdS НЧ між нижнім та першим збудженим станом в 

окремій НЧ та агрегатах, відповідно [90–92]. Аналогічно, на Рис. 5

НЧ в Д6-ПАА5 (Рис.5.5, пунктирна лінія) мі

поверхневого плазмонного резонансу (ППР) [93–95] із максимумом 536 нм. 

Спектр поглинання наносистеми Au/CdS/Д6-ПАА5 наведено на Рис. 5.5 
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Рис. 5.4. Розподіли за гідродинамічними діаметрами наночастинок 

dS та нанокомпозиту 

ну спектроскопію (ФЛ) було 

 синтезованих золів. 

ПАА5 при кімнатній 

температурі, наведено на Рис. 5.5. Спектри містять дві смуги, позначені як 

максимумами 415 нм та 457 нм, відповідно. Ці смуги 

НЧ між нижнім та першим збудженим станом в 

92]. Аналогічно, на Рис. 5.5 спектри 

лінія) містять смугу 

5] із максимумом 536 нм. 

ПАА5 наведено на Рис. 5.5 



 

(суцільна лінія). Цей спектр має максимуми 548 нм, 417 нм та 460 нм для 

ППР, XAs та XAa що відповідають збу

екситону в окремих та агрегованих 

Рис. 5.5. Спектри поглинання

ПАА5  (˗˗  ˗˗), CdS/Д6

(˗˗ - ˗˗) у воді.   

Рис. 5.6. ФЛ спектри 

Au/Д6-ПАА5  (˗˗  

Au/Д6-ПАА5 (˗˗ -

(суцільна лінія). Цей спектр має максимуми 548 нм, 417 нм та 460 нм для 

що відповідають збудженню ППР в Au

екситону в окремих та агрегованих CdS НЧ.  

Спектри поглинання Au/CdS/Д6-ПАА5 (суцільна лінія

/Д6-ПАА5 (- - - -) та суміші CdS/Д6-ПАА5 і  

ектри Au/CdS/Д6-ПАА5 (суцільна лінія

  ˗˗), CdS/Д6-ПАА5 (- - - -) та суміші

- ˗˗) у воді.  
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(суцільна лінія). Цей спектр має максимуми 548 нм, 417 нм та 460 нм для 

Au НЧ та переходам 

 

суцільна лінія), Au/Д6-

ПАА5 і  Au/Д6-ПАА5 

 

суцільна лінія),  

та суміші CdS/Д6-ПАА5 та   
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Слід зазначити, що смуга ППР AuНЧ в складі нанокомпозиту 

Au/CdS/Д6-ПАА5 зсунута в червону область (548 нм) в порівнянні з AuНЧ в 

Au/Д6-ПАА5 (536 нм), що може бути зумовлено чутливістю ППР до змін 

діелектричної проникності середовища m . Дійсно, діелектрична проникність 

CdS вища за полімер. Виходячи з того, що частота ППР SPR залежить від m  

наступним чином: 
1 2SPR p m    

, де p  - плазмонна частота матеріалу у 

блоці, збільшення m  веде до зменшення SPR , тобто до червоного зсуву ППР. 

Таким чином, спектри поглинання показують, що в нанокомпозиті 

Au/CdS/Д6-ПАА5 Au НЧ оточені CdS НЧ. Цей висновок підтверджується 

ПEM зображеннями (Рис. 5.3, a), на яких малі CdS НЧ згруповані навколо 

більших Au НЧ. Так само, із Рис.5.3 зрозуміло, що смуга плазмонного 

поглинання зменшує інтенсивність та уширюється у порівнянні із Au НЧ в 

складі наносистеми Au/Д6-ПАА5, тобто має місце гасіння ППР. Відомо, що 

сильне зв’язування пари плазмон-екситон посилює поглинання CdS НЧ та 

зменшує ППР AuНЧ [96]. Це посилення може бути перевагою при 

використання у фотовольтаїці. Іншою причиною уширення смуги флуктуації 

діелектричної проникності в оточуючому середовищі [97, 98]. Ці флуктуацію 

походять від випадкового характеру розташування CdS НЧ в оточенні AuНЧ. 

Ці флуктуації викликають флуктуації у частоті ППР у різних золотих НЧ, що 

призводить до уширення смуги ППР.  

Також провели дослідження ФЛ при кімнатній температурі. Спектри ФЛ 

CdS НЧ в матриці Д6-ПАА5 (Рис. 5.6) мали три смуги позначені як XLs, XLa 

та XD із максимумами при 415 нм, 477 нм та 650 нм, відповідно. Смуги XLs 

та XLa відповідають поглинанню XAs та XAa та викликані переходом із 

випроміненням в CdS НЧ між першим збудженим та не збудженим станом 

екситону в окремих CdS НЧ та агрегатах. Так само, додаткова смуга XD 

випромінювального переходу в екситонах CdS NP локалізованих на дефектах 

[49]. Беручи до уваги, що смуга XD є домінуючою у спектрах, можна зробити 
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висновок, що CdS НЧ мали дефектну структуру. Зважаючи, що CdS НЧ 

досить малі, можна підсумувати, що ці дефекти поверхневі. Спектри ФЛ 

Au/CdS/Д6-ПАА5 наносистем у водному розчині знаходяться на Рис. 5.6. 

Такий  спектр виявився неочікуваним, адже інтенсивність XD лінії 

локалізованих екситонів значно зменшилася (у 6.5 разів), у той час, коли 

інтенсивність смуг вільних екситонів XLs та XLa значно збільшилася (у 3.2 

рази). Цікаво, що схожий результат був отриманий, коли Au НЧ in Д6-ПАА5 

змішали з розчином CdS НЧ в Д6-ПАА5 (суміш Au+CdS/Д6-ПАА5). Спектри 

ФЛ таких систем показані на Рис. 5.6 пунктирною лінією. Видно, що смуга 

XD зменшується у 12 разів, загальна інтенсивність XLs та XLa збільшується у 

4 рази, що суттєвіше, ніж для наносистеми Au/CdS/Д6-ПАА5. Можна 

припустити, що таке суттєве зниження дефектної смуги XD викликане 

пасивацією поверхні малих CdS НЧ наночастинками Au. Дійсно, як було 

зазначено вище про наносистеми Au/CdS/Д6-ПАА5, малі CdS НЧ 

локалізовані навколо більших наночастинок Au. В нанокомпозиті 

Au/CdS/Д6-ПАА5 CdS НЧ знаходяться в найближчому оточенні AuНЧ 

(відстань між AuНЧ та CdS складала десяті долі нм, як це видно із ПЕМ 

фотографій на Рис. 5.3). Таким чином, CdS НЧ локалізовані в біполярному 

полі плазмонів AuНЧ, що посилює випромінювальні переходи в CdS НЧ. 

Таке посилення веде до суттєвого підвищення інтенсивності ФЛ вільних 

екситонів CdS НЧ.  

Підвищення інтенсивності смуг ФЛ вільних екситонів XLs та XLa для 

суміші Au+CdS/Д6-ПАА5, так само як і зменшення інтенсивності дефектної 

смуги XD демонструє, що CdS НЧ локалізовані в найближчому оточенні до 

Au НЧ. Відзначимо, що це виглядає незвично, оскільки CdS та Au НЧ оточені 

полімером, що може викликати відштовхування НЧ. Щоб перевірити факт 

близького розташування CdS та Au НЧ були виміряні спектри поглинання 

суміші CdS+Au/Д6-ПАА5 (Рис. 5.5). Помітно, що смуга ППР зміщена в 

червону область та уширена для суміші CdS+Au/Д6-ПАА5 у порівнянні з 

ППР наносистеми Au/Д6-ПАА5 (пунктир), подібно до ППР наносистеми 
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CdS/Au/Д6-ПАА5 (суцільна лінія). Як це зазначалося вище, такі зсуви та 

уширення відображають вплив CdS НЧ на ППР AuНЧ і підтверджує факт їх 

близького розташування.  

Отже, нанокомпозит метал/напівпровідник (Au/CdS/Д6-ПАА5) був 

синтезований в розчині розгалуженого полімеру Д6-ПАА5. Полімер 

контролює розмір та форму НЧ в процесі синтезу та стабілізує золі. 

Наносистеми, що містили лише AuНЧ або лише CdS було отримано для 

порівняльних досліджень. ПЕМ та DLS  нанокомпозиту Au/CdS/Д6-ПАА5 

добре узгоджувалися і показали складну структуру нанокомпозиту, що 

складається із ізольованих та агрегованих AuНЧ оточених CdS НЧ. Такі 

нанокомпозити формують агрегати кластери що мають розмір у інтервалі 

100–1600 нм. Також можна стверджувати, що нанокомпозит Au/CdS/Д6-

ПАА5 формує кластери локалізовані у об’ємі, обмеженому макромолекулою. 

Спектри поглинання нанокомпозиту Au/CdS/Д6-ПАА5 мають максимуми 415 

нм, 460 нм та 548 нм, зумовлені збудженнями окремих та агрегованих CdS 

НЧ та ППР Au відповідно. Смуги ППР золотих НЧ демонструють червоний 

зсув та уширення для нанокомпозиту Au/CdS/Д6-ПАА5 у порівнянні із 

золями Au НЧ в Au/Д6-ПАА5. Це викликане тим, що в системах Au/CdS/Д6-

ПАА5 золоті НЧ оточені малими CdS НЧ, що призводить до локальних змін 

діелектричної провідності оточення Au НЧ. Спектри ФЛ нанокомпозиту 

Au/CdS/Д6-ПАА5 містять смуги 415 нм, 477 нм та 650 нм, у відповідності до 

випромінювального переходу вільних екситонів для вільних та агрегованих 

CdS НЧ, а також екситонів, локалізованих на дефектах CdS НЧ. Досить 

неочікуваним виявився отриманий результат щодо зменшення інтенсивності 

смуг ФЛ локалізованих екситонів CdS НЧ у присутності Au НЧ (у 6,5 разів), 

у той час коли інтенсивність смуг вільних екситонів у ФЛ зменшується (3,2 

рази). Найбільш імовірно, що сильне зниження інтенсивності смуг 

локалізованих екситонів пояснюється пасивацією поверхні малих CdS НЧ 

наночастинками Au. Також, суттєве збільшення інтенсивності смуги ФЛ 
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вільних екситонів викликане посиленням випромінювального переходу у 

CdS НЧ полем ППР наночастинок Au. 

  



 

ЗОЛІ ЗОЛОТА ТА СРІБЛА, СИНТЕЗОВАНІ В ТЕРМОЧУТЛИВІЙ 

РОЗГАЛУЖЕНІЙ МАТРИЦІ Д70

Відомо, що ПІПАА та полімери на його основі є перспе

полімерами біомедичного призначення 

cтворення металовмісних наносистем для цільової доставки і пролонгації дії 

лікарських засобів від антибіотиків до препаратів для хіміотерапії злоякісних 

пухлин. Тому дослідже

температур, які відповідають інтервалу конфо

вкрай важливими. 

 

6. 1. Наносистема Ag/Д70

 

Наночастинки срібла було синтезовано у водному розчині полімерної 

матриці Д70-ПІПАА15 за методикою, описано

зображення золю Ag, синтезованого при 25°С, представлено на Рис.

видно, наночастинки срібла мають сферичну форму та  розмір 5

Рис. 6.1  ПЕМ зображення  системи Ag/ Д70

РОЗДІЛ 6 

 

ЗОЛІ ЗОЛОТА ТА СРІБЛА, СИНТЕЗОВАНІ В ТЕРМОЧУТЛИВІЙ 

РОЗГАЛУЖЕНІЙ МАТРИЦІ Д70-ПІПАА15

 

Відомо, що ПІПАА та полімери на його основі є перспе

полімерами біомедичного призначення [1-2]. Особливо цікавим є можливість 

творення металовмісних наносистем для цільової доставки і пролонгації дії 

лікарських засобів від антибіотиків до препаратів для хіміотерапії злоякісних 

пухлин. Тому дослідження змін в наносистемах в області фізіологічних 

які відповідають інтервалу конформаційного переходу ПІПАА

Наносистема Ag/Д70-ПІПАА15 

Наночастинки срібла було синтезовано у водному розчині полімерної 

15 за методикою, описаною у підрозділі 2.2. П

зображення золю Ag, синтезованого при 25°С, представлено на Рис.

видно, наночастинки срібла мають сферичну форму та  розмір 5

ЕМ зображення  системи Ag/ Д70-ПІПАА15 при 25°С.
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ЗОЛІ ЗОЛОТА ТА СРІБЛА, СИНТЕЗОВАНІ В ТЕРМОЧУТЛИВІЙ 

ПІПАА15 

Відомо, що ПІПАА та полімери на його основі є перспективними 

. Особливо цікавим є можливість 

творення металовмісних наносистем для цільової доставки і пролонгації дії 

лікарських засобів від антибіотиків до препаратів для хіміотерапії злоякісних 

ння змін в наносистемах в області фізіологічних 

рмаційного переходу ПІПАА, є 

Наночастинки срібла було синтезовано у водному розчині полімерної 

ю у підрозділі 2.2. ПEM 

зображення золю Ag, синтезованого при 25°С, представлено на Рис. 6.1. Як 

видно, наночастинки срібла мають сферичну форму та  розмір 5-10 нм.  

 

ПІПАА15 при 25°С. 
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Як було показано у Розділі 4, найбільш інформативним методом для 

аналізу наносистем є метод  DLS, крім того саме цей метод дозволяє 

проводити дослідження при різних температурах. Так як метою даного 

дослідження було встановлення особливості поведінки наносистеми Ag/Д70-

ПІПАА15 в області фізіологічних температур, яка співпадає для даної 

полімерної матриці з областю фазового переходу, саме метод DLS було 

обрано для подальших досліджень. 

Кореляційні криві було отримано в температурному інтервалі 25 - 36°С 

із кроком нагрівання 0,1°С для дослідження наносистеми в області фазового 

переходу полімерної матриці. Аналізом кореляційних кривих за алгоритмом 

CONTIN з вибором регуляризаційного параметра методом L-кривої, як це 

описано в Розділі 2, було отримано розподіл за гідродинамічними діаметрами 

нанооб’єктів в наносистемах. Було проаналізовано декілька температурних 

інтервалів, а саме  25 – 32°С; 32,5 – 33,6°С; 33,7 – 34,2°С та 34,3 – 36°С з 

метою детального аналізу процесів, які проходять в водних золях срібла, 

синтезованих у термочутливій полімерній матриці Д70-ПІПАА15, в області 

фізіологічних температур. Метою даного дослідження було зрозуміти, що 

відбувається з наносистемою при фазовому переході полімерної матриці. 

Було зроблене припущення про гіпотетичні об’єкти (нанооб’єкти), що 

будуть розсіювати світло в досліджуваних наносистемах. Нанооб’єктом І-

Ме (де Ме=Au або Ag) надалі називається індивідуальна наночастинка 

металу. Наноструктура, що являє собою макромолекулу, на поверхні і в 

об’ємі якої утримуються наночастинки металу за рахунок адсорбції ланцюгів 

на поверхні, називатиметься Нанооб’єктом ІІ-Ме. Агрегати Нанооб’єктів ІІ-

Ме, утворені за рахунок адсорбції на поверхні наночастинок ланцюгів 

декількох різних макромолекул (міжмолекулярна зшивка) позначені надалі 

як Нанооб’єкти ІІІ-Ме. Агрегати Нанооб’єктів ІІ-Ме із низьким вмістом 

наночастинок металів, які утворюються в області НКТР за рахунок 



 

гідрофобної взаємодії, надалі згадуються як 

зображення нанооб’єктів наведено на Рис. 6.2.

 

Рис. 6.2. Схематичне зображення нанообєктів, які знаходяться в 

наносистемах Ag/Д70

Б – Нанооб’єкт ІІ-Ме до та після конформаційного переходу, В 

ІІІ-Ме, Г – Нанооб’єкт ІV

 

Розподіл за розмірами для наносистеми Ag/Д70

температурному інтервалі від 25 до 32°С наведено на Рис. 6.3. В даному 

температурному інтервалі спостерігалися криві розподілу з трьома 

максимумами. Перший максимум (надалі Пік 1) від

наночастинок срібла, які мають розмір 5

гідрофобної взаємодії, надалі згадуються як Нанооб’єкти ІV

зображення нанооб’єктів наведено на Рис. 6.2. 

6.2. Схематичне зображення нанообєктів, які знаходяться в 

наносистемах Ag/Д70-ПІПАА15 та Au/Д70-ПІПАА15. А –

Ме до та після конформаційного переходу, В 

Нанооб’єкт ІV-Ме. Вказані приблизні розміри 

Розподіл за розмірами для наносистеми Ag/Д70

температурному інтервалі від 25 до 32°С наведено на Рис. 6.3. В даному 

температурному інтервалі спостерігалися криві розподілу з трьома 

максимумами. Перший максимум (надалі Пік 1) від

наночастинок срібла, які мають розмір 5-9 нм (Наноб’єкт І
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Нанооб’єкти ІV-Ме. Схематичні 

 

6.2. Схематичне зображення нанообєктів, які знаходяться в 

– Нанооб’єкт І-Ме,  

Ме до та після конформаційного переходу, В – Нанооб’єкт 

 для порівняння. 

Розподіл за розмірами для наносистеми Ag/Д70-ПІПАА15 в 

температурному інтервалі від 25 до 32°С наведено на Рис. 6.3. В даному 

температурному інтервалі спостерігалися криві розподілу з трьома 

максимумами. Перший максимум (надалі Пік 1) відповідає дифузії 

9 нм (Наноб’єкт І-Ag, в даному 
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температурному інтервалі свого розміру не змінює), розмірні характеристики 

яких співпадають з даними ТЕМ, представленими вище. Другий максимум 

(Пік 2, 80-90 нм) характеризує Наноб’єкти ІІІ-Ag (мова про Наноб’єкти ІІ-Ag 

піде пізніше), які складаються з декількох макромолекул полімерної матриці 

з інкорпорованими в них наночастинками срібла. Макромолекули  ймовірно 

поєднані між собою через наночастинки срібла. Наноб’єкти ІІІ-Ag мають 

розмір 80-90 нм. Третій максимум (Пік 3) відповідає ротаційній дифузії 

присутніх у системі Наноб’єктів.  

 

Рис.6.3. Розподіли за розмірами в наносистемі Ag/Д70-ПІПАА15 в області 

температур 25 - 32°С. 

 

При дослідженні наносистеми в температурному інтервалі 32,5 – 

33,6°С (Рис. 6.4) було виявлено, що  Пік 1 не змінює свого положення,  

(тобто, розмір Нанообєктів І-Ag є сталим і складає 5-9 нм) в той час, як Пік 2, 

який характеризує Нанообєкти ІІI-Ag, поступово зміщується від 85 до 70 нм. 
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Очевидно, це пов’язано з початком процесу конформаційного переходу 

макромолекул Д70-ПІПАА15 в складі Наноб’єктів ІІI-Ag.  

 

Рис.6.4. Розподіли за розмірами в наносистемі Ag/Д70-ПІПАА15 в 

температурному інтеравалі 32,5-33,6 С. 

 

При подальшому нагріванні наносистеми від 33,7 до 34,2°С (Рис. 6.5) 

Пік 1 і Пік 2, які характеризують Наноб’єкти І та ІІI, практично не змінюють 

свого положення і мають максимуми при 5-9 та 70 нм, відповідно, що 

свідчить з одного боку, про сталість розміру наночастинок срібла, а з іншого 

- про зменшення розміру макромолекул матриці Д70-ПІПАА15 в складі 

Наноб’єктів ІІI в даному інтервалі температур. Як було показано в  Розділі 3, 

для індивідуального Д70-ПІПАА15 саме в цій температурній області 

знаходиться НКТР для кополімеру Д70-ПІПАА15 і відбувається різка зміна 

гідрофобно-гідрофільного балансу макромолекули. 
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Рис.6.5. Розподіли за розмірами наносистем Ag/Д70-ПІПАА15 при нагріванні 

від 33,7 до 34,2°С. 

 

При подальшому нагріванні наносистеми в інтервалі температур від 

34,3 до 36°С (Рис. 6.6) Пік 1 не змінює свого положення. Спостерігається 

різке зміщення Піка 2 в сторону менших розмірів, що відповідає розміру 

агрегатів Д70-ПІПАА15 (55-60 нм), які утворюються в розчині 

індивідуального Д70-ПІПАА15 біля точки НКТР (див. Розділ 3). Це 

супроводжується збільшенням відносної інтенсивності Піка 2 на 12%. Дане 

явище можливо пояснити утворенням нових агрегатів (Наноб’єктів ІV-Ag) 

макромолекул Д70-ПІПАА15, що містять в своєму об’ємі лише незначну 

кількість наночастинок срібла (Наноб’єкти ІІ-Ag, які не мають окремого 

піка в розподілах за розмірами). Тому їх поведінка при нагріванні 

характеризується зміною інтенсивності розсіювання, як і в розчині Д70-

ПІПАА15, як це описано в Розділі 3, однак менш виражено, тому що 

здатність Наноб’єктів ІІ-Ag до зменшення гідродинамічних розмірів та 

різкої зміни гідрофільно-гідрофобного балансу при нагріванні менша ніж у 

індивідуальних макромолекул Д70-ПІПАА15. Наноб’єкти ІV-Ag при 
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подальшому нагріванні зростають (точніше, зростає ступінь агрегації) і вже 

не можуть бути розрізнені на кривих розподілу окремо від Наноб’єктів ІІІ-

Ag. Саме цей інтервал температур відповідає НКТР для наносистеми Д70-

ПІПАА15/Ag (ТНКТР=34,3-34,4°С). Слід також зазначити, що вільні 

наночастинки срібла не змінюють свого розміру протягом всього процесу 

нагрівання (5-10 нм).  

 

 

Рис.6.6. Розподіли за розмірами наносистем Ag/Д70-ПІПАА15 при нагріванні 

від 34,3 до 36°С. Сірі кола – розподіл при 34,3°С, світло-сірі квадрати – при 

34,4°С. 

  

Отже, в області НКТР при зміні гідрофобно-гідрофільного балансу 

макромолекули, наночастинки срібла не агрегують і зберігають розмір, які 

мали після синтезу, тобто 5-10 нм. До того ж, наявність наночастинок срібла 

призводить до утворення нанооб’єктів різної будови і складного характеру 

температурного переходу в дослідженій системі. НКТР знижується на 0,5°С 

по відношенню до розчину індивідуального полімеру.  
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6.2. Наносистема Au/Д70-ПІПАА15 

 

Наночастинки золота було синтезовано у водному розчині полімерної 

матриці Д70-ПІПАА15 за методикою, описаною у Розділі 2. ПEM 

зображення золю Au, синтезованого при 25°С, представлено на Рис.6.7. 

Наночастинки золота мають сферичну форму та  розмір 5-10 нм.  

Методом DLS було отримано кореляційні криві для наносистем в 

температурному інтервалі 25 - 36°С (кроком нагрівання 0,1°С). Розподіл за 

гідродинамічним діаметром було отримано за тією ж методикою, що і для 

наносистеми Ag/Д70-ПІПАА15. Було проаналізовано наступні температурні 

інтервали: 25 – 30°С; 30 – 33°С; 33 – 34°С; 34 – 34.5°С та 34.5-36°С.  

Розподіл за розмірами для наносистеми Au/Д70-ПІПАА15 в 

температурному інтервалі 25-30°С, тобто до суттєвого колапсу ланцюгів 

Д70-ПІПАА15, наведено на Рис. 6.7. В даному температурному інтервалі, як і 

надалі, спостерігалися криві розподілу з трьома максимумами. Перший 

максимум відповідає дифузії безпосередньо наночастинок золота – 

Нанооб’єкт І-Au (Пік 1), наночастинки мають розмір 5-9 нм. Другий 

максимум (Пік 2) ми віднесли до окремих макромолекул Д70-ПІПАА15 з 

інкорпорованими всередині наночастинками золота, які надалі позначено як 

Нанооб’єкти ІІ-Au (45 нм при 25°С). Третій максимум (Пік 3) відповідає 

Нанооб’єкти ІІI-Au, які складаються з Нанооб’єктів ІІ-Au , що є суттєво 

більшими ніж відповідні Нанооб’єкти ІIІ-Ag (Розділ 6.1) у зв’язку з більшим 

ступенем агрегації (200 та 100 нм, відповідно). Також, в системі при 

температурах, близьких до НКТР, присутні агрегати Наноб’єктів ІІ-Au, що 

містять в своєму об’ємі лише незначну кількість наночастинок золота 

(Нанооб’єкти ІV-Au аналогічні до Нанооб’єктів ІV-Ag, з тією різницею, що 

золотовмісні Нанооб’єкти могли бути розрізнені на розподілах за діаметрами 

у відповідному інтервалі температур). В даному інтервалі температур 

спостерігається зменшення розмірів Нанооб’єктів ІІ (від 45 до 40 нм) і ІІІ (від 
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190 до 170 нм), що свідчить про поступовий колапс макромолекул Д70-

ПІПАА15 в складі Наноб’єктів ІІ та ІІІ, тобто про початок конформаціного 

переходу в полімерній матриці.  

Ця тенденція зберігається і в температурному інтервалі 30-33°С (Рис. 

6.8). Нанооб’єкти ІІ зменшуються (від 40 до 35 нм), а ІІІ – зберігають розмір.  

 

Рис.6.7. Розподіли за розмірами в наносистемах Au/Д70-ПІПАА15 при 

нагріванні від 25 до 30°С. 

 

 

Рис.6.8. Розподіли за розмірами в наносистемах Au/Д70-ПІПАА15 при 

нагріванні від 30 до 33°С. 
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В наступному температурному інтервалі від 33 до 34°С (Рис. 6.9) 

спостерігається зменшення розміру Нанооб’єктів ІI до 25 нм. Водночас, 

зростають Нанооб’єкти ІІІ і з’являється плече на Піку 3, яке може 

відповідати початку утворення агрегатів макромолекул Д70-ПІПАА15 в 

складі Нанооб’єктів ІI поблизу НКТР (формування Нанооб’єктів ІV), що 

супроводжується зменшенням інтенсивності Пікa 2.  

 

 

Рис.6.9. Розподіли за розмірами в наносистемі Au/Д70-ПІПАА15 при 

нагріванні від 33 до 34°С. 

 

При подальшому нагріванні в інтервалі температур 34-34,5°С 

Положення Піка 1 зберігається (Рис. 6.10). Cпостерігається досить різке 

зменшення діаметра Нанооб’єктів ІІІ від 210 до 170 нм, а плече на Піку 3, яке 

відповідає Нанооб’єктам ІV, поступово зміщується в сторону більших 

розмірів (від 55 до 85 нм) і зникає. Цей процес супроводжується подальшим 

зниженням інтенсивності Піків 1 і 2. Це пояснюється з однієї сторони 

збільшенням інтенсивності розсіювання всіх агрегатів по відношенню до 

індивідуальних частинок та макромолекул (причина - зростає кількість 
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великих Нанооб’єкиів), а з іншої – залученням Нанооб’єктів ІІ та малих 

наночастинок золота до процесу агрегації. 

При подальшому нагріванні в інтервалі температур 34,5-36°С, 

(Рис.6.11) положення Піків 1 та 2 на розподілі за гідродинамічними 

діаметрами не змінюється суттєво. Пік 2 при цьому постійно змінює своє 

положення і інтенсивність, це може бути пов’язано з завершенням 

релаксаційних процесів в Нанооб’єктах та обміном розсіювачами між 

агрегатами різної природи. 

 

Рис.6.10. Розподіли за розмірами наносистем Au/Д70-ПІПАА15 при 

нагріванні від 34 до 34,5° С. 
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Рис.6.11 Розподіли за розмірами в наносистемі Au/Д70-ПІПАА15 при 

нагріванні від 34,5 до 36° С. 

 

На Рис.6.12 наведено залежності положення максимуму піків на кривих 

розподілу за розмірами різних компонентів наносистеми та схеми 

відповідних процесів при підвищенні температури. Нанооб’єкти І практично 

не змінювали розмір, тому на Рис. 6.12 не наведено зміну їх розмірів із 

збільшенням температури. Крива А демонструє поступове зменшення 

гідродинамічного діаметру Нанооб’єктів ІІ в наносистемі. Вид цієї кривої а 

також значення гідродинамічних діаметрів є близькими до таких для розчину 

вільного полімеру з тією різницею, що температура найбільшого колапсу 

(НКТР) макромолекули була не 33,8°С, як для індивідуального Д70-

ПІПАА15,  а 34,3°С.  



 

Рис.6.12. Залежності поло

3 (Б) на кривих розподілу за розмірами різних компонентів наносистеми та 

схеми відповідних процесів при підвищенні температури (Г,

 

Крива Б на Рис.

відповідає Нанооб’єктам ІV. Крива охоплює лише інтервал температур, в 

якому можливо було явно виділити плече на цьому піку. Різка

гідродинамічного діаметра

відповідає НКТР.  

Найскладнішу форму має крива, як

діаметра Нанооб’єктів ІІІ із зростанням температури (Рис.6.11, В). Спочатку 

спостерігається досить плавне 

температурі 33°С, що відповідає

складі агрегатів. Надалі

Рис.6.12. Залежності положення максимуму Піків 2, 3 (А,

3 (Б) на кривих розподілу за розмірами різних компонентів наносистеми та 

схеми відповідних процесів при підвищенні температури (Г,

Крива Б на Рис. 6.12 описує зміну положення плеча на Піку 3, що 

дповідає Нанооб’єктам ІV. Крива охоплює лише інтервал температур, в 

якому можливо було явно виділити плече на цьому піку. Різка

гідродинамічного діаметра Нанооб’єктів ІV спостерігалася при 34,2°С, що 

Найскладнішу форму має крива, яка відповідає зміні гідр

Нанооб’єктів ІІІ із зростанням температури (Рис.6.11, В). Спочатку 

спостерігається досить плавне зменшення розміру агрегатів до 160 нм при 

температурі 33°С, що відповідає поступовому колапсу ланцюгів ПІПАА в 

аді агрегатів. Надалі діаметр агрегатів збільшується до максимуму  (210 
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ження максимуму Піків 2, 3 (А, Б) та плеча на Піку 

3 (Б) на кривих розподілу за розмірами різних компонентів наносистеми та 

схеми відповідних процесів при підвищенні температури (Г, Д, Е). 

6.12 описує зміну положення плеча на Піку 3, що 

дповідає Нанооб’єктам ІV. Крива охоплює лише інтервал температур, в 

якому можливо було явно виділити плече на цьому піку. Різка зміна 

Нанооб’єктів ІV спостерігалася при 34,2°С, що 

а відповідає зміні гідродинамічного 

Нанооб’єктів ІІІ із зростанням температури (Рис.6.11, В). Спочатку 

розміру агрегатів до 160 нм при 

поступовому колапсу ланцюгів ПІПАА в 

діаметр агрегатів збільшується до максимуму  (210 
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нм) при 34,1°С. Подальше спадання кривої пояснюється підвищенням внеску 

розсіювання Нанооб’єктів ІV, які розсіюють інтенсивніше за Нанооб’єкти ІІІ. 

Це призводить до зміщення Піка 3 у бік менших розмірів. 

Отже, в процесі нагрівання наносистеми Au/Д70-ПІПАА15 в інтервалі 

фізіологічних температур, розмір наночастинок золота не змінюється, що є 

важливим для медико-біологічного застосування цих систем для цільової 

доставки ліків. При цьому, в наносистем Au/Д70-ПІПАА15 під час 

нагрівання проходять складні процеси, що полягають в зміні розміру 

агрегатів в результаті колапсу ланцюгів ПІПАА та обміном складовими 

агрегатів. 

Таким чином, термочутливі наносистеми Ag/Д70-ПІПАА15 та Au/ Д70-

ПІПАА15, містять вільні наночастинки металів, розмір яких не змінюється 

суттєво при нагріванні в області конформаційного переходу і складає 5-12 

нм, та агрегати. Агрегати складаються з наночастинок металів і 

макромолекул полімерів, які сягають розміру порядку 100 та 200 нм для 

срібла і золота, відповідно. Наносистеми Au/Д70-ПІПАА15 та Ag/Д70-

ПІПАА15, очевидно,  містять також макромолекули Д70-ПІПАА15 із вмістом 

наночастинок металів, однак, на кривих розподілу вони помітні лише для 

Au/Д70-ПІПАА15, оскільки саме в цій наносистемі розмір агрегату суттєво 

відрізняється від розміру вільної макромолекули. До того ж, при нагріванні 

з’являється додаткова складова, яка відповідає агрегатам  Д70-ПІПАА15 із 

невеликим вмістом наночастинок металів, що формуються в наносистемі в 

області НКТР. Температура виникнення таких агрегатів еквівалентна 

температурі НКТР і складає 34,3 та 34,1°С, що вище за температуру переходу 

для Д70-ПІПАА15 (33.8°С). Слід зазначити, що перехід в металовмісних 

наносистемах, на відміну від інД70-ПІПАА15, є складним процесом і 

перебігає із суттєвою зміною розмірів компонентів наносистеми. 
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РОЗДІЛ 7 

 

КОПОЛІМЕРИ Д-ПАА ЯК МАТРИЦІ ТА НАНОНОСІЇ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ ДЛЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ 

 

 Базуючись на результатах аналізу структури розгалужених полімерів, 

розмірних характеристиках наносистем, синтезованих в полімерних 

матрицях Д-ПАА та їх стійкості, подальші дослідження було спрямовано на 

застосування розгалужених полімерів та наносистем на їх основі як носіїв 

для цільової доставки терапевтичних препаратів в протипухлинній терапії. 

Розгалужені полімери Д-ПАА та металовмісні наносистеми на їх основі було 

протестовано на біосумісність та протипухлинну активність на клітинах та 

тваринах (для випадку нанокомпозитів, які  містили інкапсульовані 

протипухлинні препарати). 

 

7.1. Біосумісність кополімерів Д-ПАА 

 

Для підтвердження біосумісності кополімерів, перед створенням 

наносистем із вмістом високотоксичного протипухлинного препарату 

цисплатину,  водорозчинні Д70-ПАА та Д70-ПАА(ПЕ) було протестовано на 

біосумісність. Було показано, що Д70-ПАА поглинались макрофагами (Рис. 

7.1) та були нецитотоксичними, фагоцитний індекс становив 84%.  
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а      б  

Рис. 7.1. Кополімер Д70-ПAA5, досліджений мікроскопією на 

макрофагах мишей; a – макрофаги мишей без полімерів; б – макрофаги 

мишей в присутності полімерів із акридиновим оранжевим. 

 

 7.2. Нанокомпозити Д-ПАА/цисплатин 

 

Комплекс кополімеру Д70-ПАА5 та його аніонного похідного Д70-

ПАА5(ПЕ) з цисплтином було досліджено методом ІЧ спектроскопії. Смуги 

Амід 1 (1650-1660 см-1, С=О) та Аміду 2 (1615 cm-1, N-H) не показали 

суттєвої взаємодії амідних груп неіонного кополімеру  з цисплатином (Рис. 

7.2). В ІЧ спектрах продукту взаємодії Д70-ПАА5(ПЕ) спостерігалося 

зміщення смуг Амід 1 та Амід 2, а також поява додаткових смуг, що свідчило 

про утворення комплексу платини в складі цисплатину з функціональними 

групами іонного кополімеру (Рис.7.3). 
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Рис. 7.2. ІЧ спектри цисплатину (1), кополімеру Д70-ПАА5(2) та 

системи цис-платин/Д70-ПАА5 (3). 

 

Рис.7.3 ІЧ спектри цисплатину (1), кополімеру Д70-ПАА5(ПЕ) (2) та 

системи цисплатин/Д70-ПАА5(ПЕ) (3). 

 

Таким чином, для in vitro досліджень було обрано систему Д70-

ПАА5(ПЕ)/цисплатин. Залежність цитоксичності наносистеми Д70-
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ПАА5(ПЕ)/цисплатин від її концентрації для клітин J774 наведено на Рис. 

7.4.  

 Рис. 7.4 Залежність відсотку живих клітин від концентрації введеної 

наносистеми  Д70-ПАА5(ПЕ)/цисплатин. 

 

 Ефект цисплатину на клітинний цикл виявився ідентичним як для 

препарату, так і для комплексу Д70-ПАА5(ПЕ)/цисплатин (збільшення 

фракцій клітин в фазі S та G2/M).  
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  а     б    в 

Рис. 7.5. Гістограми розподілу клітин U937 під впливом цисплатину в 

розчині або у присутності полімеру a – контроль; б – розчин цисплатину С=3 

мкмоль/л; в – полімер з цисплатином. 

 

 Аналіз отриманих даних, а також літератури стосовно впливу 

препаратів платини на клітини, можна зробити висновок, що цисплатин у  

складі комплексу з полімером при дії на клітини лейкемії призводить до 

зміни  співвідношення двох процесів: пригнічення росту клітин та 

преапоптозній ефективності платини при однаковому співвідношенні 

компонентів. Дане дослідження показало ефективність комплексу Д70-

ПАА15(ПЕ) цисплатин на клітини лейкемії, а саме продемонстровано вплив 

комплексу на процес апоптозу клітин та пролонгація дії цисплатину. Таким 

чином, дана наносистема є перспективною для проведення подальших 

досліджень  результат для створення високоефективного протилейкозного 

препарату препарату, який не буде вражати здорові клітини.     
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7.2. Нанокомпозити для фотодинамічної протипухлинної терапії  

 

Фотодинамічна терапія (ФДТ) є сучасним і потужним методом для 

лікування широкого спектру захворювань, в тому числі злоякісних 

пухлинних новоутворень. На теперішній час використовується нова група 

препаратів для ФДТ, що містить наночастинки золота, які мають посилювати 

фотосенсибілізацію виділення синглетного кисню, за рахунок якого 

проходить руйнування злоякісних клітин. Властивості наночастинок золота, 

в тому числі і фотосенсибілізуючі, залежать від їх розміру, форми та природи 

поверхні. Тому, базуючись на попередніх дослідженнях, наведених у 

Розділах 4-6, було вирішено використати полімери Д-ПАА, які показали себе, 

як ефективні матриці для  синтезу золів срібла і золота, для отримання 

нанокомпозитів із вмістом наночастинок золота та  фотосенсибілізатора 

(ФС). 

На першому етапі досліджень на клітинах було протестовано численні 

нанокомпозити на основі Д-ПАА, як в неіонній, так і в аноінній формі. Було 

використано різні методи відновлення золота, але найбільш ефективною 

матрицею виявилася матриця Д70-ПАА15(ПЕ), а оптимальним відновником - 

натрію борогідрид. 

 

7.2.1. Розмір і форма наночастинок у складі композиту Д70-

ПАА15(ПЕ)/Au 

 

Спектри поглинання AuНЧ, синтезованих в водних розчинах Д70-

ПАА15(ПЕ), наведено на Рис. 7.6. Cпектр містив дві смуги ППР. Перша 

смуга із максимумом при 548 нм відповідає екстинкції сферичних 

наночастинок, а друга – з максимумом при 470 нм, спричинена наявністю 

асиметричних частинок у наносистемі. Це припущення підтверджується 

аналізом ПЕМ зображень (Рис.7.7). Як видно, на ПЕМ зображеннях 

спостерігалися як індивідуальні наночастинки, так і їх агрегати. 



 

Рис.7.6. Спектр поглинання золю Д70

 

Рис.7.7. ПЕМ зображення наночастинок золота у складі наносистеми 

Д70-ПАА15(ПЕ)/Au. 

 

Рис.7.6. Спектр поглинання золю Д70-ПАА15(ПЕ)/Au

ЕМ зображення наночастинок золота у складі наносистеми 
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ПАА15(ПЕ)/Au 

 

ЕМ зображення наночастинок золота у складі наносистеми 
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7.2.2. Агрегативна та седиментаційна стійкість наносистеми Au/Д70-

ПАА15(ПЕ) 

 

На початковому етапі досліджень вивчався процес старіння наносистеми 

Д70-ПАА15(ПЕ)/Au, адже стабільність характеристик золю у часі є вкрай 

важливою для їх використання в якості наноносіїв для лікарських засобів. 

Для вивчення процесу старіння було обрано метод DLS. Всі обрахунки було 

проведено за методиками, які описано у Розділі 2.  

Аналіз даних, отриманих методом DLS показав, що в системі існують 

два типи розсіювачів, що відповідають AuНЧ та макромолекулам Д70-

ПАА15(ПЕ). Середній розмір цих компонентів може змінюватися під час 

зберігання, ці зміни можуть суттєво вплинути на властивості наносистем для 

біомедичного призначення. Зміни, які відбуваються в наносистемах, вивчали 

впродовж 2 місяців. 

Згідно з молекулярними параметрами макромолекул Д70-ПАА15(ПЕ) 

(Розділ 3), пік із максимумом при 70 нм (Рис.7.8, а-г) відноситься до 

макромолекул Д70-ПАА15(ПЕ). Функція розподілу в інтервалі 1-40 нм 

відноситься до AuНЧ. Відомо, що інтенсивність розсіювання частинок, 

менших за 10 нм, яка пропорційна діаметру в ступені 6, помітно менша за 

розсіювання більших частинок. Тому розмірний розподіл в координатах 

інтенсивності не надає вичерпної інформації про розмір AuНЧ в складі 

наносистеми. Ось чому для характеристики наночастинок срібла обрали 

розмірний розподіл за кількістю частинок (Рис.7.8, вставлені графіки). Для 

цього було отримано коефіцієнти розсіювання Qscat за теорією Мі (як це 

описано у Розділі 2) для AuНЧ із розміром 1-40 нм (Рис.7.1.3 Переробити 

нумерацію рисунків). На Рис. 7.3.3 наведено розмірні розподіли за 

інтенсивностями для AuНЧ та Д70-ПАА15(ПЕ) та нормовані розподіли за 

кількістю (чого?) для AuНЧ окремо, з яких видно, що щойно cинтезовані 

наносистеми містять AuНЧ із середнім розміром 12 нм та макромолекули із 



124 
 

вмістом наночастинок в середені і на поверхні макромолекули (70-72 нм) 

(Рис. 7.8, а). 
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Рис.7.8. Розподіли за розмірами наносистеми в шкалі інтенсивності та 

наночастинок в шкалі кількостей на вкладених малюнках для наночастинок 

золота в 2ий (А), 8ий (Б) та 60ий (В) день після синтезу. 

 

На Рис.7.8. (б, г) наведено розподіли за інтенсивністю та кількістю для 

наносистем на 8-й та 60-й день після синтезу. Суттєвих змін в позиції 

максимуму, що відповідає AuНЧ, не спостерігалося, як і зміщень максимуму 

Д70-ПАА15(ПЕ). Результати математичної обробки піків розподілу для 

наносистем в часі наведено в Табл. 7.1. Помітно, що дані DLS узгоджуються 

з даними ПЕМ. 
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Таблиця 7.1 

Параметри розмірних розподілів наносистем  

(1ий, 8ий та 60ий день зберігання) 

Час зберігання, 

діб 

Rh (нм) та полідисперність, нм 

Пік 1 

(AuНЧ) 

Пік2 

(макромолекули) 

1 12 3 72 17 

8 11 3 72 17 

60 12 3 68 16 

 

7.2.4. Нанокомпозит Д70-ПАА15(ПЕ)/Au/ФС 

 

Нанокомпозит, який містив наночастинки золота та фотосенсибілізатор 

(ФС) в полімерній матриці, було отримано змішуванням хлорину e6 із золем 

Au, синтезованим у розчині Д70-ПАА15(ПЕ). Детальну методику наведено у 

Розділі 2). Аналіз спектрів поглинання супернатантів нанокомпозитного ФС 

після центрифугування показав наявність залишків незв’язаного хлорину e6 

при масовому співвідношенні наночастинок золота до ФС 1:1 (Рис. 7.9 A). З 

іншого боку, хлорин e6 не вдалося ідентифікувати при співвідношенні AuНЧ 

до ФС 1:10 (Рис. 7.9 B), що демонструє кількісне зв’язування хлорину е6. 



 

Рис.7.9. Спектри поглинання супернатантів після центр

нанокомпозитів Д70-

флуоресценції супернатантів від дози опромінення (Б).  

 

Рис.7.9. Спектри поглинання супернатантів після центр

-ПАА15(ПЕ)/Au/ФС (А) та залежність інтенсивності 

флуоресценції супернатантів від дози опромінення (Б).   
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Рис.7.9. Спектри поглинання супернатантів після центрифугування 

ПАА15(ПЕ)/Au/ФС (А) та залежність інтенсивності 
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Продемонстровано, що при освітленні нанокомпозиту світлом з 

довжиною хвилі λ = 658 нм, виділяється синглетний кисень в кількості, 

близькій до кількості, яка виділяється при опроміненні вільного хлорину e6 

(Рис. 7.1.4). 

 

7.4. Фотодинамічна активність нанокомпозиту Д70-

ПАА15(ПЕ)/Au/ФС 

 

Експеримент in vitro на культурі клітин людських лімфоцитів MT-4 

показав, що нанокомпозит не проявляє тіньової токсичності. Після 

опромінення лазером смертність клітин лімфоцитів, оброблених 

нанокомпозитом зростає майже вдвічі у порівнянні з клітинами, 

обробленими вільним хлорином e6 (хлорин e6 має бути описано у Розділі 2) 

при рівних концентраціях хлорину е6 (Рис. 7.10). Таким чином, хлорин e6 в 

складі нанокомпозиту майже вдвічі ефективніший у ФДТ in vitro. 

 

Рисунок 7.10. Гістограма смертності клітин при дії різних агентів. 
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Підвищена, у порівнянні з вільним хлорином e6, фотодинамічна 

активність нанокомпозитного ФС була підтверджена in vivo тестуванні 

нанокомпозиту на мишах із прищепленою карциномою Льюїса. На 10ий день 

після експозиції середній об’єм пухлини, обробленої нанокомпозитом у 1.5 

ніж у групи мишей, які отримали вільний ФС (Рис. 7.11, Рис.7.14).  

 

Рис. 7.11. Гістограма фотодинамічної активності вільного хлорину е6 

та хлорину е6 у складі нанокомпозиту Д70-ПАА15(ПЕ)/Au/ФС. ( ) 

 

Композитний ФС, представлений в даній роботі, генерує синглетний 

кисень (Рис. 7.13), що є основним фактором пошкодження для опромінених 

клітин. Рис.7.13демонструє, що нанокомпозит генерує менше синглетного 

кисню, ніж вільний хлорин e6. Однак, в експериментах in vitro та in vivo 

фотодинамічна активність нанокомпозиту набагато вища за вільний хлорин 

e6. Причиною цього явища може бути те, що нанокомпозит сприяє більш 

повному засвоєнню молекул ФС. 



 

Рис. 7.12. Генерація синглетного кисню нанокомпозитом та його 

складовими. 1 – хлорин е6, 2 

розчин полімеру. 

 

Таким чином, отрима

наночастинок золота та фотосенсибілізатора хлорину е6, є перспективними 

препаратами для ФДТ і мають більшу ефективність, ніж індивідуальний ФС, 

що було доведено в експериментах як на клітинах, так і на тваринах

7.13). Причиною високої ефективності композиту виявилося не підвищення 

виходу синглетного кисню, як основного фактора ушкодження злоякісних 

клітин у ФДТ, а краще засвоєння ФС клітинами у складі нанокомпозиту. 

 

Генерація синглетного кисню нанокомпозитом та його 

хлорин е6, 2 – нанокомпозит, 3 – наночастинки золота, 4 

Таким чином, отримані нанокомпозити на основі Д70

наночастинок золота та фотосенсибілізатора хлорину е6, є перспективними 

препаратами для ФДТ і мають більшу ефективність, ніж індивідуальний ФС, 

що було доведено в експериментах як на клітинах, так і на тваринах

. Причиною високої ефективності композиту виявилося не підвищення 

виходу синглетного кисню, як основного фактора ушкодження злоякісних 

клітин у ФДТ, а краще засвоєння ФС клітинами у складі нанокомпозиту. 
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Генерація синглетного кисню нанокомпозитом та його 

наночастинки золота, 4 – 

ні нанокомпозити на основі Д70-ПАА15(ПЕ), 

наночастинок золота та фотосенсибілізатора хлорину е6, є перспективними 

препаратами для ФДТ і мають більшу ефективність, ніж індивідуальний ФС, 

що було доведено в експериментах як на клітинах, так і на тваринах (Рис. 

. Причиною високої ефективності композиту виявилося не підвищення 

виходу синглетного кисню, як основного фактора ушкодження злоякісних 

клітин у ФДТ, а краще засвоєння ФС клітинами у складі нанокомпозиту.  



 

Рис.7.13. Фотографії лабораторної 

терапії та через тиждень після проведення ФДТ.

 

Отже, проведені дослідження біологічної активності кополімерів Д

та наносистем із вмістом протипухлинних препаратів на їх основі, виявилися 

перспективними для подальших д

доклінічних випробувань. Кополімери Д

а 

б 

Фотографії лабораторної миші до проведення фотодинамічної 

терапії та через тиждень після проведення ФДТ. 

Отже, проведені дослідження біологічної активності кополімерів Д

та наносистем із вмістом протипухлинних препаратів на їх основі, виявилися 

перспективними для подальших досліджень, а також були рекомендовані для 

доклінічних випробувань. Кополімери Д-ПАА виявилися нетоксичними та 
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миші до проведення фотодинамічної 

Отже, проведені дослідження біологічної активності кополімерів Д-ПАА 

та наносистем із вмістом протипухлинних препаратів на їх основі, виявилися 

осліджень, а також були рекомендовані для 

ПАА виявилися нетоксичними та 
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біосумісними. Наносистеми із вмістом наночастинок золота та ФС хлорину 

е6 показали вдвічі більшу активність в ФДТ на клітинах та суттєво 

підвищену активність в in vivо дослідах, ніж індивідуальний хлорин е6. 

Комплекси кополімеру Д70-ПАА15(ПЕ) з цисплатином продемонстрував 

нетипові властивості при руйнуванні клітин лейкемії. 
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ВИСНОВКИ  

1. Синтезовано дві серії зіркоподібних прищеплених кополімерів із  

декстрановим ядром різної  молекулярної маси (Mw=6000 та 70 000 г моль-1) 

та прищепленими ПАА та ПІПАА ланцюгами (Д6-ПАА та Д6(70)-ПІПАА). 

Показано, що оптимізована методика щодо способу введення ініціатора та 

часу між введенням ініціатора та мономеру в реакційне середовище дозволяє 

отримати прищеплені полімери з високою молекулярною масою та низькою 

полідисперсністю для обох серій кополімерів. 

2. Встановлено, що компактність зіркоподібної макромолекули та 

конформація прищеплених ланцюгів залежить від відстані між щепленнями 

для обох серій кополімерів.  

3. Доведено, що для зіркоподібних кополімерів серії  Д6(70)-

ПІПАА температура конформаційного переходу є на 2-3 С вищою за НКТР 

лінійного ПІПАА такої ж молекулярної маси (тобто 31-32С для лінійного і 

33-34 С для прищепленого). Встановлено, що на температуру переходу, а 

також на особливості конформаційного переходу в області НКТР впливає 

молекулярна структура розгалуженої макромолекули, а саме відстань між 

щепленнями. Зменшення гідродинамічних розмірів макромолекули Д-ПІПАА 

при переході «клубок-глобула» є більшою  для кополімеру Д70-ПІПАА15 у 

порівнянні з  Д6-ПІПАА15. 

4. Показано, що розгалужені кополімери обох серій є ефективними 

матрицями для синтезу стабільних золів срібла та золота. Доведено, що 

методами «зеленого синтезу» при вікорістанни як відновника глюкози, 

неможливо отримати  золі срібла з низькою полідисперсністю та розміром 

наночастинок, які необхідні для наносистем біомедичного призначення (до 

15 нм). Проте застосування боргідриду натрію  та розгалуженої полімерної 

матриці обох серій дозволяє отримати стабільні наносистеми з заданими 

розмірними  характеристиками наночастинок срібла та золота.  



134 
 

5. Доведено, що серед метод DLS  є найбільш інформативним серед 

методів розсіювання (SAXS, DLS, UV-vis) , які використовуються для аналізу 

багатокомпонентних наносистем. 

6. Вивчено поведінку водорозчинних наносистем на основі Д70-

ПІПАА15 та наночастинок золота та срібла інтервалі НКТР ПІПАА. 

Доведено, що НКТР для металовмісних наносистем зсувається в бік вищих 

температур на 0,5С, а наночастинки Ag  та Au практично не змінюють 

розміру в процесі колапсу макромолекули. 

7. Показано ефективність розгалужених полімерних матриць для 

синтезу гібридних наносистем Au/CdS з нетиповими оптичниміи 

властивостями. 

8. Показано біосумісність полімерів Д-ПАА та Д-ПІПАА  і 

перспективу їх застосування для протипухлинної терапії. Інкапсулювання 

токсичного протипухлинного препарату цисплатину дозволило вбити 90 % 

лейкозних клітин (in vitro). Доведено фотодинамічну активність 

нанокомпозитних матеріалів на основі аніонного Д-ПАА із вмістом 

наночастинок золота та фотосенсибілізатора хлорин е6. Фотодинамічна 

ефективність таких наносистем виявилася вдвічі вищою ніж дія 

індивідуального хлорину е6 для клітин та на 30% вищою у експерименті на 

мишах. 
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