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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Фізика багатокомпонентних 

ліпідних систем є напрямком, що бурхливо розвивається і об’єднує молекулярну фізику 

та біофізику Вважається, що різноманітність функцій, які виконує біологічна 

мембрана, забезпечується саме за рахунок значної кількості компонент, що входять 

до її складу. Різноманітні домішки, такі як холестерин, пептиди, йони, кріопротектори 

та інші, при додаванні їх в ліпідну матрицю змінюють фізичні властивості, фазовий 

стан та структуру мембрани. Саме тому досить важливо досліджувати механізми 

взаємодії домішок різної хімічної природи з ліпідною мембраною та дослідити вплив 

цих домішок на структуру, динамічні характеристики та термодинамічні властивості 

мембран. Найбільш інформативними методами в таких дослідженнях є методи 

малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського випромінення, що дають 

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

визначення термодинамічних параметрів фазових переходів ліпідних рідинних 

систем слід застосовувати метод диференціальної скануючої калориметрії. 

Окремим напрямком дослідження біологічних мембран є процеси фазового 

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

клітинних мембранах створюються умови для локалізації та  функціонування 

мембранних білків, які існують в кожній клітині. Вважається, що вказані процеси 

відбуваються за рахунок теплових коливань ліпідних молекул, які входять до складу 

мембрани. Тому дослідження колективних коливань ліпідних молекул може 

допомогти зрозуміти механізми фазового поділу. Зазначимо, що метод непружного 

розсіяння рентгенівського випромінення є одним з найефективніших методів для 

дослідження колективної динаміки молекул в пікосекундному масштабі часу. Його 

використання дозволяє експериментально визначити не тільки енергію колективних 

коливань ліпідних молекул, а і виявити всі можливі моди таких коливань. 

Окрім фундаментального значення дослідження ліпідних мембран, існують 

також прикладні аспекти застосування результатів таких досліджень, зокрема в 

медицині та фармакології. Так, зміна властивостей ліпідних мембран може 

зумовлювати виникнення важких захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, 

окремі види цукрового діабету, та інші. Зазначимо, що ліпідні мембрани широко 

використовуються як біосумісні капсули, за допомогою яких відбувається адресна 

доставка ліків в організмі людини. 

 

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

робота є частиною досліджень, які проводяться на кафедрі молекулярної фізики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

рамках Комплексної наукової програми «Конденсований стан – фізичні основи новітніх 

технологій». Зміст роботи був узгоджений з планами роботи за держбюджетною темою 

«Вплив зовнішніх фізичних факторів на молекулярні процеси у м’якій речовині, 

актуальні для ядерної енергетики, медицини та природозберігаючих технологій» (№ ДР 

117U005019). 
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Мета і завдання дослідження.  

Мета дисертаційної роботи − визначити структурні, динамічні та термодинамічні 

властивості водних ліпідних систем, що містять домішки різної хімічної природи, 

виявити особливості фазових переходів в таких системах, дослідити процеси фазового 

поділу в багатокомпонентних ліпідних мембранах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. Дослідити особливості фазових переходів водних ліпідних систем, що містять 

неліпідні домішки: 

 Провести структурну діагностику окремих фаз рідинних ліпідних систем з 

мембранотропними домішками. 

 Визначити термодинамічні параметри фазових переходів водних ліпідних 

систем з мембранотропними домішками. 

2. Дослідити особливості фазового поділу в багатокомпонентній ліпідній мембрані, 

знайти механізм пасивного транспорту речовин крізь ліпідну мембрану: 

 Провести дослідження дисперсійних кривих фононних мод в 

однокомпонентній ліпідній мембрані. 

 Дослідити особливості колективних коливань ліпідних молекул в 

двокомпонентній мембрані за участю холестерину. 

 Дослідити особливості виникнення фононної оптичної моди в різних 

фазових станах трикомпонентної ліпідної мембрани. 

3. Дослідити вплив концентрації холестерину в ліпідній мембрані на фотоцикл 

мембранного білка бактеріородопсину. 

• Створити установку для проведення експериментів методом спектроскопії 

з розділенням в часі. 

• Провести вимірювання фотоциклу бактеріородопсину за різних температур 

та концентрацій холестерину в мембрані. 

Об’єктом дослідження є рідинні ліпідні системи, що містять домішки різної 

хімічної природи. 

Предметом дослідження є структура, динаміка та фазові переходи ліпідних 

мембран з домішками різної хімічної природи. 

Методи дослідження. Для дослідження впливу домішок на фазові переходи та 

властивості ліпідних мембран в роботі застосовано методи малокутового розсіяння 

нейтронів та рентгенівського випромінення, диференціальної скануючої калориметрії, 

непружного розсіяння рентгенівського випромінення високої роздільної здатності та 

оптичної спектроскопії з розділенням в часі. 

Наукова новизна отриманих результатів. Одержані експериментальні 

результати, які пояснюють особливості процесів пасивного транспорту речовин крізь 

ліпідну мембрану. Надано прямі докази існування стабільних ліпідних комплексів, що є 

основною структурної одиницею доменів, утворених в результаті фазового поділу. 

Висунуто гіпотезу про формування доменів в багатокомпонентних ліпідних мембранах 

за участю холестерину, яке відбувається за рахунок поєднання стабільних ліпідних 

комплексів. Виявлені кореляції між швидкістю фотоциклу мембранного білка 

бактеріородопсину та концентрацією холестерину в мембрані. 
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Показано, що за рахунок додавання певних мембранотропних домішок в водну 

ліпідну систему можливо виготовити мембрану з наперед заданими структурними 

параметрами та фазовим станом. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані за допомогою 

використання методу малокутового розсіяння рентгенівського випромінення та 

диференціальної скануючої калориметрії результати є суттєвими для створення систем 

адресної доставки лікарських препаратів на основі ліпідних систем.  

Дослідження динамічних та структурних властивостей мембрани 

дипальмітоїлфосфатидилхоліну є надзвичайно важливим, оскільки цей ліпід є основною 

складовою легеневого поверхнево–активної речовини в організмі, через яку проникає 

кисень. Крім того, проведені дослідження дисперсійних фононних кривих в одно та 

багатокомпонентних модельних мембранах дозволили описати процеси переносу крізь 

них речовин та теплової енергії. Це відкриває шлях до вивчення процесів, які 

відбуваються в реальних біологічних мембранах, компонентних склад яких є більш 

різноманітним. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, у 

якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили вирішити поставлені 

завдання. Робота містить експериментальні дані, теоретичні та методичні положення і 

висновки, отримані або сформульовані дисертантом особисто. Використані в дисертації 

ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані 

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

що виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. Вибір проблематики, 

постановка мети та завдань дослідження здійснено разом із науковим консультантом 

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

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

здобувача полягав у постановці задачі досліджень, безпосередній участі у плануванні та 

проведенні експериментів з малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівського 

випромінення, непружного розсіяння рентгенівського випромінення, спектроскопії з 

розділенням у часі. Дисертант приймав активну участь в аналізі всіх експериментальних 

даних, обговоренні отриманих результатів та у написанні статей.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали роботи пройшли апробацію на 

наступних наукових конференціях: 2nd International Summer School and Workshop 

"Complex and Magnetic Soft Matter Systems:Physico-Mechanical properties and Structure" 

(2014,  Dubna), 2nd Workshop on condensed matter reserach by means of neutron scattering 

methods (2017, Constanta, Romania), 4th European Joint Theoretical/Experimental Meeting 

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

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

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

Of Liquid Matter: Modern Problems (2018, Kyiv, Ukraine), 15th International Balkan 

Workshop on Applied Physics (2015, Constanca, Romania), BIOMEMBRANES 2016: 

Mechanisms of Aging and Age-Related Diseases (2016, Dolgoprudny), CMRNS Workshop on 

Condensed Matter Research by Means of Neutron Scattering Methods (2015, Constanca, 

Romania), Complex and magnetic soft matter systems: physico-mechanical properties and 
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structure (2017, Dubna), Conferences on Condensed Matter Research at IBR-2 reactor (2015, 

Dubna) та інші. 

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 29 статей 

у наукових фахових журналах [1-29], 26 з яких входять до наукометричної бази Scopus: 

Nature Communications (імпакт фактор 11,878), Journal Phys Chem Letter (імпакт фактор 

7,329), Biochim Biophys Acta (імпакт фактор 3,67), Nanoscale Research Letters (імпакт 

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

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

фактор 0,545), Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (імпакт фактор 0,39) та 

інші. 

За результатами, викладеними в дисертації, підготовлено близько 20 матеріалів та 

тез міжнародних конференцій [30-49], найвагоміші з яких наведено у авторефераті. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовою, переліку праць здобувача, вступу, шести розділів, 

висновків та списку використаних джерел, що містить 295 найменувань, та додатку. 

Дисертація містить 105 рисунків і 8 таблиць. Загальний обсяг дисертації складає 278 

сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Equation Chapter 1 Section 1 

У вступі висвітлено стан наукової проблеми дослідження структури та 

фізичних властивостей ліпідних мембран, що містять домішки різної хімічної 

природи, обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі 

дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів. Представлено інформацію про зв’язок роботи з науковими темами та 

апробацію результатів дисертації, описано особистий внесок автора у публікації, у 

яких викладено основний зміст дисертаційної роботи. 

У розділі 1 проаналізовано основні публікації, присвячені структурним 

дослідженням рідинних ліпідних систем та їх фізичних властивостей за умови 

додавання в такі системи мембранотропних домішок. Проведено аналіз існуючих 

теоретичних моделей, що пояснюють процеси фазового поділу та утворення доменів 

в багатокомпонентних ліпідних мембранах. Розглянуто способи застосування 

ліпідних систем для адресної доставки лікарських засобів, проаналізовано 

можливості вдосконалення таких способів, в тому числі за рахунок виготовлення 

ліпідних мембран з наперед заданими фізичними властивостями. 

У розділі 2 досліджено вплив мембранотропних домішок неліпідної природи 

на фазові переходи в ліпідних мембранах. Описано методи малокутового розсіяння 

нейтронів та рентгенівського випромінення, а також метод диференціальної 

скануючої калориметрії, що використовувались для дослідження ліпідних систем.  

На Рис.1. представлено криві малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінення системою вода–дипальмітоїлфосфатидилхолін–нітрат срібла за різних 

температур та при концентраціях нітрату срібла 10% (а) та 30% (б). Спектри розсіяння 

(Рис. 1) мають дифракційні піки, які підтверджують наявність впорядкування в 

досліджуваній ліпідній системі. Можна бачити, що введення 10% нітрату срібла в 
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систему вода-ДПФХ принципово не змінює криві малокутового розсіяння. Нахил 

малокутових ділянок вказаних кривих практично не змінився, що свідчить про те, що 

розподіл ліпідних везикул за розміром теж не змінився. Дифракційні піки на кривих 

мають схожу форму. Окрім того спостерігається до 4 порядків дифракції, що свідчить 

про високий ступінь впорядкування ліпідних молекул. При збільшенні концентрації 

нітрату срібла в системі вода–ДПФХ до 30% структурні зміни стають більш 

помітними. При температурах менших за 38°С інтенсивність рентгенівського 

розсіяння в діапазоні вектора переданого імпульсу 0.04q  Å суттєво зменшується. 

Такий результат може бути пов’язаний із збільшенням розмірів неоднорідностей, як 

за рахунок збільшення діаметру, так і за рахунок злипання.  

 

0.01 0.1

1

10

100
 T=28°C

 T=31°C

 T=38°C

 T=41°C

 T=66°C

Ін
т
е

н
с
и

в
н
іс

т
ь
, 
в
ід

н
о

с
н
і 
о

д
и

н
и

ц
і

q, Å-1

 
А 

0.01 0.1 1

0.1

1

10

Ін
т
е

н
с
и

в
н
іс

т
ь
, 
в
ід

н
о

с
н
і 
о

д
и

н
и

ц
і

q, Å-1

 T=28°C

 T=31°C

 T=38°C

 T=41°C

 T=66°C

 
Б 

Рис. 1. Криві малокутового розсіяння рентгенівського випромінення системою вода–

дипальмітоїлфосфатидилхолін–нітрат срібла за різних температур: 28°С (чорні квадрати), 

31°С (червоні круги), 38°С (зелені трикутники), 41°С (сині зірки), 66°С (помаранчеві ромби). 

Концентрація нітрату срібла складає 10% (А) та 30% (Б) 
 

За допомогою формули Вульфа-Брегга за положеннями піків на 

експериментально отриманих кривих малокутового розсіяння були розраховані 

значення періодів повторення в обох системах за різних температур. На Рис.2 

представлено температурні залежності періодів повторення в системах вода–ДПФХ 

(чорні квадрати), вода–ДПФХ–нітрат срібла з концентрацією нітрату срібла 

10%(червоні круги) та з концентрацією нітрату срібла 30% (зелені трикутники). 

Аналіз показує, що збільшення концентрації нітрату срібла в ліпідній системі 

збільшує температуру pT  фазового переходу з гель фази в ріпл фазу: 37pT  °С при 

10% нітрату срібла, та до 40pT  °С при 30% нітрату срібла. При цьому, температура 

головного фазового переходу майже не змінюється. Таким чином, додавання нітрату 

срібла звужує температурний діапазон існування ріпл фази. Крім того нітрат срібла 

впливає на структурні особливості ліпідної системи. Так, в гель фазі зі збільшенням 

концентрації спостерігається незначне зменшення періоду повторення ДПФХ. При 

цьому в ріпл фазі період повторення зменшується досить суттєво: з 73Å (0% нітрату 

срібла) до 70,5 Å (10% нітрату срібла), та до 69Å (30% нітрату срібла). Діаметрально 
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протилежна поведінка спостерігається у рідкокристалічній фазі – із зростанням 

температури період повторення ДПФХ зростає. При цьому концентрація 

мембранотропних домішок не впливає ані на величину періоду повторення, ані на 

швидкість його зростання. 
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Рис.2. Температурні 

залежності періодів 

повторення D в системі вода–

ДПФХ (чорні квадрати), 

вода–ДПФХ–10% нітрату 

срібла (червоні круги), вода–

ДПФХ–30% нітрату срібла 

(зелені трикутники) за 

даними малокутового 

розсіяння рентгенівського 

випромінення. 

Експериментальні точки на 

рисунку з’єднані лінією лише 

для більш зручного 

сприйняття 

 

Додавання нітрату срібла також суттєво змінює термодинамічні властивості 

системи вода–ДПФХ, що випливає із даних диференціальної скануючої калориметрії. 

Отримані термограми свідчать про поділ фаз в ліпідній системі який ініційований 

додаванням нітрату срібла в водний ліпідний розчин.  

Виявлені структурні та термодинамічні зміни ліпідного бішару можна пояснити 

з точки зору хімічних властивостей нітрату срібла. При збільшенні температури води 

зростає кількість нітрату срібла, яку можна розчинити в тій самій кількості води. При 

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

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

приєднуватись до негативно заряджених голів ліпіду. Таким чином, коли ліпід 

знаходиться в гель фазі, ліпідні молекули утворюють щільну упаковку. При 

підвищенні температури в ліпідному бішарі виникають дефекти (порушення 

щільності упаковки), які можуть бути заповнені іонами срібла, що заважає утворенню 

«хвиль» на поверхні ліпідного бішару. Це пояснює спостереження збільшення 

температури передплавління та зменшення періоду повторення ліпіду в ріпл фазі. При 

подальшому нагріванні до 42°С щільність ліпідного бішару остаточно порушується. 

Водночас, за рахунок нагрівання збільшується кількість іонів срібла, які неоднорідно 

розподіляються по поверхні бішару, та утворюють комплекси з ліпідними головами. 

Крім того, із збільшенням температури зростає кількість негативно заряджених іонів 

3NO , що може збільшувати товщину водного прошарку за рахунок кулонівського 

відштовхування від негативно заряджених ліпідних голів. Результатом цього є 

збільшення періоду повторення в системі вода–ДПФХ–нітрат срібла при нагріванні. 
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Аналогічним чином було досліджено вплив уроканової кислоти на фазові 

переходи в системі вода-ДПФХ. Показано, що уроканова кислота, так само як і нітрат 

срібла, практично не впливає на структуру ліпідного бішару в гель фазі. Вплив на ріпл 

фазу також мінімальний. Проте додавання в систему уроканової кислоти спричиняє 

стрімке збільшення періоду повторення ліпідного бішару в рідкокристалічній фазі із 

збільшенням температури в системі. Також, на відміну від нітрату срібла, уроканова 

кислота розширює температурні межі існування ріпл фази, в основному за рахунок 

впорядкованої гель фази: температура передплавління pT  зменшується (у порівнянні 

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

переходу залишається близькою до 42°С. 

Для дослідження впливу гліцерину (що є відомим кріопротектором) на систему 

вода–ДПФХ була виготовлена серія зразків з різними концентраціями вказаної 

домішки. За результатами досліджень методом малокутового розсіяння 

рентгенівського випромінення були побудовані температурні залежності періоду 

повторення в ліпідній системі за різних концентрацій гліцерину в ній (Рис. 3). 
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Рис. 3. Температурні 

залежності періодів 

повторення D в системі вода–

ДПФХ–гліцерин з різними 

концентраціями гліцерину: 

0% (чорні квадрати), 1% 

(червоні кола), 20% (сині 

трикутники), 60% (зелені 

зірки), 80% (фіолетові ромби). 

Експериментальні точки на 

рисунку з’єднані лінією лише 

для більш зручного 

сприйняття 

 

Аналіз залежностей на Рис.3. показує, що в низькотемпературній гель фазі 

спостерігається збільшення періоду повторення із збільшенням концентрації 

гліцерину до 60%. Найбільш ймовірно, що це пов’язано з порушенням впорядкування 

в системі, яке спостерігалось при аналізі кривих малокутового розсіяння 

рентгенівского випромінення. За концентрації гліцерину 80% значення 𝐷 

зменшуються на 10–15Å, що співрозмірно з товщиною водяного прошарку між 

ліпідними бішарами. Оскільки вода між ліпідними «головами» не може повністю 

зникнути, то зменшення періоду повторення відбуваються за рахунок зменшення 

товщини безпосередньо ліпідного бішару. Таке можливо лише тоді, коли хвости 

верхнього шару ліпіду вбудовуються в область хвостів нижнього ліпідного шару, як 

це зображено на Рис.4.  
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Рис. 4. Модельне зображення взаємопроникаючої гель фази ліпіду 

 

Утворення подібної ліпідної фази ДПФХ спостерігалося і раніше. Одні автори 

[1*, 2*] використовували для цього модифіковані ліпіди, що мали хвости різної 

довжини. Інші автори [3*] спостерігали подібну структуру, додаючи в систему вода–

ліпід різні домішки, наприклад етанол. В літературі така фаза має назву «interdigitated 

gel phase». Ми будемо використовувати назву взаємопроникаюча гель фаза. 

Повертаючись до аналізу температурних залежностей періодів повторення, 

зображених на Рис.3., відмітимо, що при збільшенні концентрації гліцерину в системі 

до 80% повністю зникає ріпл фаза ліпіду. В рідкокристалічній фазі спостерігається 

тенденція до збільшення періоду повторення із збільшенням концентрації гліцерину, 

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

концентрацій із збільшенням температури не відбувається збільшення періоду 

повторення, як це було у випадку додавання нітрату срібла та уроканової кислоти. 

Інтерпретації збільшення періоду 𝐷 може бути також зроблена в термінах «набухання 

[4*] або «анбандінгу» [5*] ліпідних бішарів внаслідок зміни балансу між притяганням 

та відштовхуванням ліпідних молекул [6*].  

Для охарактеризування в термодинамічних термінах структурних змін в 

системі, спричинених  гліцерином, нами були додатково проведені експерименти з 

диференціальної скануючої калориметрії. Аналіз отриманих термограм показує, що 

температура головного фазового переходу ліпіду mT  залишається сталою у всьому 

інтервалі концентрацій гліцерину. Температура pT  фазового переходу із гель фази в 

ріпл фазу лінійно зростає із збільшенням концентрації гліцерину до 60% включно. 

При подальшому збільшенні кількості гліцерину ріпл фаза взагалі зникає. Це добре 

узгоджується з даними малокутового розсіяння рентгенівського випромінення, де 

спостерігається зникнення сигналу ріпл фази.  В той же час різке збільшення ентальпії 

mH  головного фазового переходу при концентраціях гліцерину більше 60% 

видається також закономірним, адже для плавлення ліпідів, що знаходяться в щільно 

упакованій взаємопроникаючій гель фазі потрібно більше енергії.  



9 

 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

45

50

55

60

65

70

75

Температура, °С

П
е

р
іо

д
 п

о
в
т
о

р
е

н
н
я
, 
Å

 0%

 1%

 10%

 30%

 60%

 80%

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24

26

28

30

32

34

36

Е
н
т
а
л

ь
п
ія

, 
Д

ж
/г

Концентрація ОЕГ, %

H
m

Tp

Т
е

м
п
е

р
а

т
у
р

а
, 
С

Концентрація ОЕГ, %

Tm

 
Рис. 5. Температурні залежності періодів 

повторення D в системі вода–ДПФХ–

оксиетиленгліколь з різними 

концентраціями оксиетиленгліколю: 0% 

(чорні квадрати), 1% (червоні круги), 10% 

(сині трикутники), 30% (зелені зірки), 60% 

(фіолетові ромби), 80% (помаранчеві хрести) 

Рис.6. Залежність температур 

передплавління (червоні круги) та 

головного фазового переходу (чорні 

квадрати) в системі вода–ДПФХ від 

концентрації оксиетиленгліколю. На 

вставці показана залежність ентальпії 

головного фазового переходу від 

концентрації оксиетиленгліколю 

 

В даному розділі також описано дослідження впливу іншого кріопротектора 

(оксиетиленгліколю) на структуру водної ліпідної системи вода–ДПФХ. Аналіз 

температурних залежностей періодів повторення D  ліпідних бішарів (Рис.5) показує, 

що додавання оксиетиленгліколю суттєво збільшує як температуру фазового 

переходу pT  з гель фази в ріпл фазу, так і температуру mT  головного фазового 

переходу. При цьому, вже при концентрації оксиетиленгліколю в 30% ріпл фаза 

практично зникає. Також у всіх фазах спостерігається поступове зменшення періоду 

повторення із зростанням концентрації оксіетиленгліколю в системі. Різниця лише в 

тому, що в низькотемпературній гель фазі ці зміни не перевищують 6 Å (що в декілька 

разів менше товщини водного прошарку між ліпідними бішарами), а в 

рідкокристалічній фазі вони сягають більше 20 Å (що перевищує товщину водного 

прошарку). Тому в рідкокристалічній фазі спостерігається утворення фази, структура 

якої схожа на структуру взаємопроникаючої гель фази (Рис.4.) в системі вода–

ДПФХ–гліцерин при концентрації гліцерину більше, ніж 80%. 

Експерименти з диференціальної скануючої калориметрії системи вода–

ДПФХ–оксиетиленгліколь підтверджують зростання температур обох фазових 

переходів із збільшенням кількості оксиетиленгліколю в водній ліпідній системі 

(Рис.6.). При концентрації оксиетиленгліколю вище за 30% фазовий перехід з гель 

фази в рідкокристалічну фазу відбувається напряму, без утворення проміжної ріпл 

фази.  

Розділ 3 дисертації присвячено дослідженню динамічних властивостей 

модельної ліпідної мембрани за допомогою методу непружного розсіяння 
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рентгенівського випромінення високої роздільної здатності. Рентгенівські 

експерименти були проведені на впорядкованих мультишарах 

дипальмітоїлфосфатидилхоліну, нанесених на алмазну підкладку. Схема 

експерименту була обрана в такий спосіб, аби вектор розсіяння Q  завжди залишався 

паралельним площині ліпідних бішарів ДПФХ. Тобто, досліджується колективна 

латеральна динаміка ліпідних молекул, а саме коливання ліпідних хвостів.  

В результаті експерименту було отримано спектри непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення на впорядкованих мультишарах 

дипальмітоїлфосфатидилхоліну за температур 20°С та 45°С (Рис.7.).  
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Рис. 7. Спектри непружного 

розсіяння рентгенівського 

випромінення на орієнтованих 

ліпідних бішарах ДПФХ за 

температур 20°С та 45°С 

 

Зазвичай, в спектрі непружного розсіяння від невпорядкованого матеріалу 

домінує інтенсивний центральний пружній пік та слабкі непружні збудження, які 

з'являються як «плечі» піка на ненульовій переданій енергії. Позитивні і негативні 

енергії відповідають створенню і анігіляції розповсюджуваних мод, наприклад, 

фононів. Для визначення інтенсивності, положення та ширини фононних збуджень 

експериментальні дані були підігнані за стандартною процедурою [7*, 8*]. Для 

підгонки використовувалась модель, що включає одну або дві (в залежності від 

зразка) непружні моди (або гілки) та центральний квазіпружній пік. Кожну непружну 

моду коливань описували згорткою функції затухаючого гармонічного осцилятора та 

функції роздільної здатності. Кожне збудження затухаючого гармонічного 

осцилятора описувалось за допомогою трьох параметрів, які характеризують енергію, 

ширину піка та інтенсивність збудження. Аналіз Рис. 7 показує, що більшість спектрів 

можна описати при використанні двох мод непружних збуджень. Наприклад, при 

температурі 20°C весь набір даних потребує наявності не тільки поздовжніх, але і 

поперечних збуджень, що виникають при енергіях до 2,5меВ. На відміну від цього, 

при температурі 45°С поперечне збудження за малих значень вектора переданого 

імпульсу Q  сильно затухає, і для коректної підгонки експериментальних точок 
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достатньо використовувати лише функцію роздільної здатності спектрометра та 

поздовжні збудження. 

Використовуючи значення енергій кожної з мод непружних коливань за різних 

значень вектора переданого імпульсу, були побудувати дисперсійні криві. На Рис.  8 

представлені дисперсійні криві для поздовжньої (а) та поперечної (б) акустичних 

фононних мод в ліпідному бішарі ДПФХ при температурах 20 °С (чорна та синя лінії 

для поздовжніх та поперечних мод відповідно) та 45 °С (червона та жовта лінії).  
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Рис. 8. Дисперсійні криві поздовжніх (А) та поперечних (Б) фононних мод в ліпідних 

мембранах ДПФХ за температур 20 °С та 45 °С.  

 

Як видно з Рис.8, дисперсійні криві обох фононних мод асимптотично 

прямують до нуля при нульовому значенні вектора переданого імпульсу, що 

характерно саме для акустичних коливальних мод. Крім того при температурі 20°С, 

на кривих спостерігається мінімум при 115 16minQ нм  . Положення мінімуму 

співпадає з максимумом піку структурного фактору і відповідає відстані між двома 

сусідніми хвостами ліпідів. Тому мінімум на дисперсійній кривій – це межа першої 

квазі зони Бріллюена для ліпідного бішару ДПФХ. Цікаво, що при збільшенні 

температури до 45 °С мінімуми на обох фононних гілках зміщуються в бік менших 

значень minQ , що відповідає збільшенню відстані між ліпідними хвостами. Така 

поведінка є очікуваною, адже за температури 20 °С ліпіди знаходяться в гель фазі, що 

характеризується транс конформацією хвостів та щільною упаковкою молекул. При 

нагрівання до 45 °С щільність упаковки втрачається, хвости переходять в гош 

конформацію, молекули ліпіду стають більш віддалені одна від одної в латеральній 

площині. Спостережені акустичні фонони пов’язані з розповсюдженням звуку 

всередині ліпідної мембрани. При цьому поведінка поздовжніх фононних дисперсій 

має бути лінійною за малих значеннях вектора переданого імпульсу Q . При цьому, 

нахил прямолінійної ділянки (Рис.8 А) визначатиме швидкість розповсюдження 

високочастотного звуку в ліпідній мембрані. Тому, для визначення швидкості 

розповсюдження звуку в ліпідному бішарі прямолінійні ділянки обох дисперсійних 

кривих були описані прямою лінією, що проходить через початок координат.  
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Зазначимо, що існування поперечних фононних мод в ліпідному бішарі вперше 

було доведено експериментально. Поперечні фонони ведуть себе подібно до 

поздовжніх мод, виявляючи незначне зниження енергії при фазовому переходу 

ДПФХ з гель фази в рідкокристалічну. При цьому, як і в поздовжніх модах, 

спостерігається зміщення значення minQ  в бік менших Q , яке пов’язане зі 

збільшенням середньої відстані між ліпідними хвостами. Проведена оцінка 

швидкості розповсюдження низькочастотного звуку дає значення  582 ± 12 м/с при 

температурі 20 °С, при цьому з підвищенням температури до 45°С вона в межах 

експериментальних помилок не змінюється. Крім того, з Рис.  3.11 можна бачити, що 

в рідкокристалічній фазі при значеннях вектора переданого імпульсу gapQ  < 5 нм–1 

фононна мода переривається і перестає існувати. Це явище можна пояснити в рамках 

нещодавно розробленої фононної теорії рідин [9*-11*], яка передбачає, що 

переривання фононні гілок з'являються в неупорядкованих матеріалах з підвищенням 

температури. Вперше існування таких фононних розривів було експериментально 

показано в рідкому Ar48. Виникнення розриву пов'язано з дифузними та 

релаксаційними процесами [12*]. У випадку ліпідної мембрани це має особливе 

значення, оскільки виникнення низькочастотних фононних розривів означає, що 

низькочастотні хвильові пакети (довгохвильова межа) не можуть поширюватися в 

водній ліпідній системі на великі відстані з огляду на її структурну неоднорідність. 

Іншими словами, при підвищенні температура виникає своєрідна довгохвильова межа 

розповсюдження звуку в площині ліпідного бішару. У свою чергу, втрата кореляції 

парою молекул, що знаходяться на великих відстанях, активізує дифузійні процеси в 

мембрані.  

Отримані результати вказують на те, що існують два різні механізми 

поширення звуку та теплообміну в площині ліпідного бішару. Перший механізм 

характеризується шкалами великої та середньої відстані і регулюється головним 

чином фононними збудженнями. Інший механізм обумовлюється високодифузійною 

динамікою ліпідних молекул, та характеризується сильно затухаючими на великих 

відстанях фононами. Іншими словами, поширення поперечних коливань головним 

чином зумовлене силами опору зсувним деформаціям в ліпідному бішарі. При цьому, 

величина вектора переданого імпульсу gapQ , на якій виникає фононний розрив, 

пов'язана з характерною довжиною масштабу локального «порядку» або 

кластеризації. За межами цього масштабу поширення поперечних фононів відсутнє. 

Іншими словами, мова іде про спонтанне формування кластерів (Рис.9), всередині 

яких ліпідні молекули більш щільно упаковані. При цьому, розмір кластера становить 

11–16 ангстрем, що відповідає розміру декількох ліпідних молекул в латеральному 

напрямку. Важливо зазначити, що незважаючи на те, що упаковка молекул всередині 

кластерів схожа на упаковку молекул в гель фазі, на сьогодні не існує аргументів для 

ствердження факту стаціонарного співіснування ліпідних гель та рідкокристалічної 

фаз, оскільки метод непружного розсіяння рентгенівського випромінення дозволяє 

вимірювати динаміку молекул лише на коротких пікосекундних масштабах часу.  
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Рис. 9. Спонтанне утворення короткоживучих 

кластерів в рідкокристалічній фазі ліпіду 
Рис. 10. Схематичне зображення 

механізму пасивного транспорту через 

ліпідну мембрану 

 

Існування фононних розривів, спостережених в проведених експериментах, 

проливає світло на механізм дифузії певних частинок крізь клітинну мембрану. 

Отримані нами експериментальні результати показують, що в рідкокристалічній фазі 

температурні флуктуації густини сприяють утворенню в мембрані невеликих 

кластерів з високо впорядкованими ліпідними ланцюгами. При цьому, навколо 

кожного такого кластера виникають дефекти – пори, в які можуть попадати 

різноманітні тверді частинки (Рис. 10). Час життя кластерів (а отже і пор навколо них) 

становить декілька пікосекунд, після чого локальне впорядкування зникає, молекули 

змикаються, проштовхуючи речовини, що знаходились всередині пор. Оскільки 

непружне розсіяння рентгенівського випромінення завжди є когерентним, і для 

реєстрації сигналу розсіяння потрібно мати достатню кількість однакових 

розсіюючих центрів з однаковими динамічними характеристиками, то подібні пори 

спонтанно відкриваються та зникають по всій площині мембрани. Ще одним 

підтвердженням запропонованої гіпотези є відсутність фононного обриву при низькій 

температурі в гель фазі ліпіду, да молекули щільно упаковані та створюють 

сприятливі умови для нормального розповсюдження як поздовжніх, так і поперечних 

коливань. 

У четвертому розділі методом непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення досліджено колективні коливання молекул в двокомпонентних 

ліпідних мембранах дипальмітоїлфосфатидилхолін – холестерин. Досліджено вплив 

концентрації холестерину на дисперсійні криві, які характерні для двокомпонентної 

системи. За результатами експерименту з непружного розсіяння рентгенівського 

випромінення побудовано дисперсійні криві подвійної ліпідної системи ДПФХ-

холестерин за температур 25°С і 45°С, та різних концентрацій холестерину (Рис. 11).  

На відміну від однокомпонентної ліпідної системи на основі ДПФХ, в подвійній 

ліпідній системі ДПФХ–холестерин для коректного описання кривих непружного 

розсіяння знадобилось використати вже не дві, а три моди колективних коливань. 

Дисперсійні криві для двох з них схожі на дисперсійні криві, що спостерігались в 

однокомпонентній системі. Це акустична поздовжня мода, що має найбільшу 

енергію, та затухає при зменшенні значення вектора розсіяння Q , а також акустична 

поперечна мода, яка має найменшу енергію. Відносно третього типу коливань, то як 

бачимо характер їх розповсюдження не залежить від вектора розсіяння Q , тобто від 
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кута розсіяння, на якому знаходиться детектор–аналізатор по відношенню до вектора 

падаючого променю. Така поведінка є характерною для оптичних фононних мод  
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Рис.11. Дисперсійні криві коливань в подвійній ліпідній системі ДПФХ–холестерин при 

температурі 25°С (А) та 45°С (Б) з різною кількістю холестерину: 6,5% (чорні точки), 12% 

(червоні точки), 18% (зелені точки), 28% (сині точки) та 35% (блакитні точки) 
 

Що стосується розриву оптичної фононної моди в досліджуваній системі, то 

його наявність слід пов’язувати з ефектом кінцевого розміру тієї області, всередині 

якої ця мода розповсюджується. Тобто в площині мембрани існують певні області – 

ліпідні комплекси, – що складаються виключно з ліпідних пар, які відповідальні за 

розповсюдження оптичної моди коливань. Відповідно, за межами цих комплексів 

розповсюдження оптичних фононів не відбувається. Тоді розмір ліпідного комплексу 

буде визначати величину вектора переданого імпульсу OP

gapQ , в якій відбувається 

розрив оптичної моди. Використовуючи формулу Вульфа-Брегга, було отримано 

розмір ліпідного комплексу в латеральному напрямку, який складає 0,9 нм. Ця 

величина відповідає розміру приблизно чотирьох пар ДПФХ–холестерин. Оскільки 

розмір ліпідного комплексу не залежить від концентрації холестерину в системі, то 

слід стверджувати, що цей комплекс є елементарним «будівельним блоком», з якого 

формуються так звані ліпідні рафти – області мембрани, товщина яких більша, ніж 

товщина решти мембрани. 

Дисперсійні криві (Рис. 11) доводять, що за сталої температури зі зміною 

концентрації холестерину в системі енергія оптичної фононної моди не змінюється. З 

цього випливає, що при збільшенні кількості холестерину збільшується лише 

кількість елементарних комірок, до складу яких входить одна молекула ДПФХ та 

одна молекула холестерину, оскільки було доведено, що саме такі елементарні 

комірки відповідають за розповсюдження оптичної фононної моди. Саме 

концентрація цих елементарних комірок визначає фазовий стан двокомпонентної 

ліпідної системи 
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Наявність оптичної фононних моди з енергією ~5меВ, що існує в подвійній 

ліпідній системі за участю холестерину, була також підтверджена результатами 

моделювання коливальних процесів всередині такої системи методом молекулярної 

динаміки.  

 
 

Рис.  12. Ліпідний комплекс, як елементарна одиниця ліпідного домену, утвореного в 

результаті фазового поділу 

 

Отримані експериментальні дані дозволяють описати механізм формування 

ліпідного домену, а також оцінити його розмір та час життя. Більш того, результати 

проведених досліджень пояснюють розбіжності у визначенні типових розмірів 

ліпідних доменів при фазовому поділі (від 5 нм до 200 нм), які раніше були отримані 

з використанням різних методів [13*-16*]. Для описання механізму фазового поділу 

в двокомпонентній ліпідній системі ДПФХ–холестерин розглянемо домен з 

діаметром 5 нм (Рис.12) – найменший стабільний розмір, що спостерігався 

експериментально [13*, 17*]. Формування домену в рамках представленої моделі 

відбувається в результаті злиття окремих ліпідних комплексів. При цьому, такі 

комплекси утворюються за рахунок латеральної дифузії окремих компонент 

мембрани та існують протягом обмеженого періоду часу. Час життя кожної 

конкретної пари ДПФХ–холестерин визначається коефіцієнтом дифузії молекул 

всередині мембрани, середнє значення якого складає приблизно 1 мкм2/с для 

більшості мембран. Відстань між сусідніми молекулами ДПФХ, яка визначається 

положенням максимуму функції структурного фактору ( ,0)S Q ,становить ~ 4 Å. Час, 

що необхідний молекулі для подолання цієї відстані за рахунок дифузії, складає 

~ 100 нс. Саме цей час будемо вважати верхньою межею оцінки часу життя окремого 

ліпідного комплексу, оскільки при віддаленні молекули холестерину від молекули 

ДПФХ на відстань більше, ніж відстань між сусідніми молекулами ДПФХ, конкретна 



16 

 

ліпідна пара перестає існувати. При цьому можливе також утворення подібних пар за 

участю інших молекул (ДПФХ або холестерину), що буде також призводити до 

утворення інших стабільних протягом 100 нс ліпідних комплексів. Зазначимо, що час 

життя в 100 нс є значно більшим, ніж пікосекундні часові шкали, які піддаються 

вимірюванню за допомогою методу непружного розсіяння  

В п’ятому розділі застосуванню моделі формування доменів у випадку ліпідної 

системи, до складу якої входять три компоненти. Для дослідження було обрано 

потрійні ліпідні системи, до складу яких входить ДПФХ, холестерин та фосфоліпід, 

що має ненасичені хвости.  

За результатами експериментів по непружному розсіянню рентгенівського 

випромінення було побудовано дисперсійні криві фононних мод (Рис.13), що 

характерні для потрійної ліпідної системи ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій 

невпорядкованій фазі dL за температур 25°С (А) та 45°С (Б).  
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Рис. 13. Дисперсійні криві фононних мод в потрійній ліпідній системі ДПФХ–ДОФХ–

холестерин в рідкій невпорядкованій фазі за температур 25°С (А) та 45°С (Б) 
 

Аналіз дисперсійних кривих свідчить, що в досліджуваній системі 

розповсюджуються лише дві моди колективних фононних коливань. Характер 

залежності енергій цих мод від вектора переданого імпульсу Q  дозволяє 

ідентифікувати їх як акустичну поздовжню (зелені точки) та акустичну поперечну 

(чорні точки) моди. З точки зору запропонованої гіпотези формування доменів, 

відсутність оптичної моди свідчить про те, що в dL  фазі не відбувається формування 

елементарних комірок, до складу яких входило б по одній молекулі фосфоліпіду та 

холестерину. Зважаючи на те, що досліджувана система містить лише 7 молярних 

відсотків, такий результат виглядає закономірним: в системі не достатньо 

холестерину для утворення парфосфоліпід-холестерин, принаймні в такій кількості, 

аби їх можна було зареєструвати за допомогою методу непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення. При збільшенні температури потрійної ліпідної 

системи ДПФХ–ДОФХ–холестерин до 45 °С в рідкій невпорядкованій фазі dL  

спостерігаються незначні зміни в дисперсійних кривих фононних мод (Рис.  13 Б). 

Енергія акустичних поздовжніх коливань зменшилась з ~ 8,5 меВ при 25°С до ~ 8 меВ 
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при 45°С. На відміну від подвійної ліпідної системи ДПФХ–холестерин з 

концентрацією холестерину 6,5%, в якій при нагріванні з’являється оптична фононна 

мода, в потрійній системі ця мода не спостерігається. Такий факт можна пояснити 

наявністю великої кількості ліпіду ДОФХ, що має ненасичені хвости. Це порушує 

щільність упаковки мембрани в цілому і заважає об’єднанню окремих пар 

фосфоліпід–холестерин в стабільні ліпідні комплекси.  
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Рис. 14. Дисперсійні криві фононних мод в потрійній ліпідній системі ДПФХ–ДОФХ–

холестерин в рідкій впорядкованій фазі за температур 25°С (А) та 45°С (Б) 
 

На Рис. 14 представлено дисперсійні криві фононних мод в потрійній ліпідній 

системі ДПФХ–ДОФХ–холестерин в рідкій впорядкованій фазі oL  за температур 

25°С (А) та 45°С (Б). Збільшення кількості холестерину в потрійній ліпідній системі 

до 33% та зменшення кількості ДОФХ до 9% у впорядкованій фазі призводить до 

формування пар фосфоліпід–холестерин, про що свідчить наявність оптичної 

фононної моди, яка подібно до аналогічної моди в подвійній ліпідній системі ДПФХ–

холестерин, і також має розрив. З точки зору запропонованої гіпотези формування 

ліпідних доменів, це свідчить про формування короткоживучих стабільних ліпідних 

комплексів. З огляду на те, що значення OP

gapQ  для потрійної ліпідної системи, при 

якому оптична фононна мода перестає розповсюджуватись, більше, ніж аналогічна 

величина для подвійної системи ДПФХ–холестерин, випливає, що розмір стабільних 

ліпідних комплексів з додаванням ненасиченого ліпіду зменшується. При нагріванні 

оптична гілка зникає. У порівнянні з подвійною системою ДПФХ–холестерин, де 

оптична фононна мода існувала при аналогічній кількості холестерину та 

температури, така поведінка є незвичною. Для пояснення цього факту варто нагадати 

особливості фазових переходів в кожному з фосфоліпідів ДПФХ та ДОФХ. Головний 

фазовий перехід ДОФХ відбувається за температури ~ (–16,5)°С. Тобто цей 

фосфоліпід і при 25°С і при 45°С знаходиться в умовній рідкокристалічній фазі, яка 

характеризується низьким ступенем впорядкування. На відміну від цього, 

температура головного фазового переходу ДПФХ знаходиться приблизно при 41°С. 

Тобто, коли досліджувана потрійна система знаходиться при 25°С, то один з 

фосфоліпідів є розплавленим, а інший ще ні. Така ситуація створює умови для 
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неоднорідного розподілу різних молекул всередині мембрани. При нагріванні 

потрійної системи до 45°С обидва ліпіди стають розплавленими, а звідси і 

однорідність системи на макро масштабі підвищується. Така однорідність не сприяє 

об’єднанню ліпідів в стабільні комплекси. Наявність в мембрані ДОФХ, хвости якого 

вигнуті за рахунок наявності ненасиченого зв’язку, також заважає процесам фазового 

поділу. Оскільки холестерин все ж таки є повністю гідрофобною молекулою, то він 

обов’язково має взаємодіяти з фосфоліпідними хвостами, причому з хвостами обох 

фосфоліпідів. Тому, швидше за все, в досліджуваній потрійній системі існують 

поодинокі ліпідні пари фосфоліпід–холестерин, які рівномірно розподілені в площині 

мембрани. В такому випадку, оптичні фононні моди кожної з можливих ліпідних пар 

можуть існувати, але лише за умови великих значень вектора переданого імпульсу Q  

в оберненому просторі, оскільки в прямому просторі реальний розмір окремої пари 

малий.  

Порівняння дисперсійних кривих oL  та dL  фаз потрійної системи ДПФХ–

ДОФХ–холестерин при температурі 45°С (Рис.  13 та Рис. 14, відповідно) вказує на 

те, що з точки зору кількості та характеру розповсюдження в них різних фононних 

мод, обидві фази є схожими. Це може також означати, що при нагріванні oL  фаза 

потрійної системи переходить в dL  фазу. Нажаль, інформації про фазову діаграму 

досліджуваної системи при температурі 45°С знайдено не було, а метод непружного 

розсіяння рентгенівського випромінення не дає змоги підтвердити чи спростувати 

таке твердження. Тому це є завданням для подальших досліджень, які мають бути 

виконані іншими експериментальними методами. 

При дослідженні двокомпонентної ліпідної системи ДПФХ–холестерин було 

показано, що утворення стабільних ліпідних комплексів спостерігається у всіх точках 

на фазовій діаграмі, де присутня рідка впорядкована фаза oL , як окремо, так і при 

співіснування з іншими фазами. Для дослідження процесів утворення стабільних 

ліпідних комплексів при фазовому поділі в трикомпонентній ліпідній системі було 

досліджено два зразки. Один з них містив ненасичений фосфоліпід ДОФХ, інший – 

ПОФХ. На Рис. 15 представлено дисперсійні криві для потрійних ліпідних систем 

ДПФХ–ДОФХ–холестерин (незаповнені символи) та ДПФХ–ПОФХ–холестерин 

(заповнені символи) за даними непружного розсіяння рентгенівського випромінення 

високої роздільної здатності. Зеленими ромбами показано акустичні поздовжні 

фононні моди, чорними квадратами – акустичні поперечні фононні моди, червоними 

колами – оптичні фонони. Лінії на графіку приведені лише для зручного сприйняття 

експериментальних даних.  

Аналіз дисперсійних кривих на Рис. 15, показує, що в обох системах існують 

області, в яких реалізується розповсюдження оптичних фононних мод. При цьому, 

енергії оптичних мод в обох системах відрізняються, а ось значення вектора 

переданого імпульсу Q , де спостерігається розрив оптичної моди, співпадають. 

Таким чином, аналогічно до подвійної ліпідної системи, в потрійній системі 

спостерігається утворення стабільних комплексів, які сприяють розповсюдженню 

оптичної фононної моди. При цьому, дана фононна мода спостерігається лише для 
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тих фаз, в яких є рідка впорядкована фаза oL  окремо, чи в сукупності з іншими 

фазами.  

 

 

Рис. 15. Дисперсійні 

криві фононних мод в 

потрійних ліпідних 

системах ДПФХ–

ДОФХ–холестерин 

(порожні точки) та 

ДПФХ–ПОФХ–

холестерин (суцільні 

точки) в точці 

співіснування рідкої 

впорядкованої та рідкої 

невпорядкованої фаз 

 

Слід очікувати, що при збільшенні числа компонент в мембрані кількість 

фононних мод, зокрема оптичних, також зростатиме. Наприклад, в подвійній ліпідній 

системі можливе існування лише однієї пари фосфоліпід–холестерин. В більш 

складних мембранах число ліпідних пар  N  різного типу, що складаються з двох 

різних компонент, буде визначатись формулою  !/ 2( 2)!N n n  ,де n  – загальна 

кількість компонент мембрани. При цьому, кожна пара теоретично може генерувати 

свої оптичні моди, параметри якої будуть залежать від маси певної молекули та від 

енергії міжмолекулярної взаємодії. Що стосується досліджуваних потрійних ліпідних 

систем, то маси ДПФХ, ДОФХ та ПОФХ є досить близькими. Це означає, що енергії 

оптичних фононів від різних ліпідних пар, до складу яких входить холестерин, мають 

бути досить близькими. На практиці це означатиме, що метод непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення не дозволить ідентифікувати сигнал від кожного 

варіанту ліпідної пари. Тому, отримані значення енергій оптичних мод в потрійних 

ліпідних системах є певним усередненим значенням від енергії кожної окремої 

оптичної моди.  

Представлені у розділі результати дають підстави стверджувати, що 

запропонована гіпотеза формування ліпідних доменів в подвійній системі ДПФХ-

холестерин може бути застосована і в більш складних (за кількістю компонент) 

системах, але з урахуванням можливого збільшення кількості варіантів ліпідних пар, 

які можуть бути утворені в мембрані. 

В шостому розділі за допомогою методу спектроскопії з розділенням в часі 

проведено дослідження впливу концентрації холестерину на функціонування 

мембранних білків. Інтерпретація результатів цих досліджень була проведена на 

основі результатів, отриманих в попередніх розділах методом непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення. Для дослідження було обрано мембранний білок 
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бактеріородопсин, що існує в мембранах бактерій Halobacterium halobium. 

Бактеріородопсин виконує функцію протонного насоса – перекачує протони з 

цитоплазми клітини назовні. Зазначимо, що даний насос є фотоактивним, бо 

спрацьовує під дією світла. Поглинання фотону викликає швидкі (порядку 5 пс) 

конформаційні зміни, який вигинаючись залишає іон H   на зовнішній поверхні 

цитоплазматичної мембрани. Після цього в молекулі бактеріородопсину 

відбуваються релаксаційні процеси, ретиналь повертається в транс конформацію та 

повертає собі втрачений протон з середини клітини [18*]. На Рис. 16 схематично 

зображено фотоцикл бактеріородопсину.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Схематичне зображення 

фотоциклу бактеріородопсину 

 

Опромінення лазерним імпульсом викликає швидкі структурні зміні в молекулі 

бактеріородопсину. Білок переходить в так звану К форму, яка характеризується 

максимумом поглинання світла з довжиною хвилі 610 нм. Після декількох 

мікросекунд відбувається перехід білка з К форми в L форму з максимумом 

поглинання світла на довжині хвилі 550 нм. Через десятки мікросекунд білок 

переходить в М форму (поглинання на 410 нм), далі в N форму (кілька мілісекунд, 

максимум поглинання 560 нм), О форму (630 нм), а потім повертається в початковий 

(незбуджений) стан з максимумом поглинання на довжині хвилі 570 нм. В результаті 

роботи бактеріородипсину на мембрані створюється електрохімічний градієнт і 

виникає трансмембранний електричний потенціал, що використовується як джерело 

живлення клітини (наприклад, для синтезу АТФ, для транспорту амінокислот, 

рухової активності та інше). 

Для дослідження впливу концентрації холестерину в мембрані на швидкість 

фотоциклу біктеріородопсину було застосовано метод спектроскопії з розділенням у 

часі (флеш фотоліз). Для цього було створено установку лазерного флеш фотолізу, 

блок-схема якої представлена на Рис. 17.  
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Рис.  17. Блок-схема установки лазерного флеш фотолізу 

 

Для автоматизації процесу вимірювання було створено програмне 

забезпечення, яка дозволило не лише керувати кожним окремим вузлом установки, 

але і проводити серію експериментів з флеш фотолізу та вимірювання флуоресценції 

(як окремо, так і одночасно) за різних температур та різних значень довжин хвиль 

зондуючого випромінення. Для написання програми була використана мова 

програмування LabView. Програма реалізовувала збір даних з обох осцилографів, їх 

первинну обробку, компресію та запис у форматі, який необхідний для подальшого 

аналізу спектрів. Головною перевагою такої установки, порівняно з комерційними 

аналогами, є можливість її адаптації до кожного конкретного експерименту. Це 

суттєво розширяє спектр задач по вимірюванню кінетики та флуоресценції 

розділених в часі, які можна вирішити із застосуванням даного методу. 

Для дослідження особливостей кінетики бактеріородопсину в залежності від 

компонентного складу ліпідної мембрани були підготовлені чотири типи ліпосом з 

різною кількістю холестерину. Кожен зразок вимірювався методом лазерного флеш 

фотолізу в діапазоні довжин хвиль зондуючого випромінення від 330 нм до 730 нм з 

кроком 10 нм при температурах 10 °С, 20 °С, 30 °С, 40 °С. В результаті цього для 

кожного зразка було отримано набір із 41 залежностей – змін пропускання білка від 

часу та довжини хвилі зондуючого випромінювання, які . На Рис. 18 представлено 

характерну площину залежність оптичної густини OD  зразка бактеріородопсину з 
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концентрацією холестерину в мембрані 35% від часу та довжини хвилі зондуючого 

випромінення. 

 

 

 
Рис.  18. Оптична густина 

зразка бактеріородопсину з 

концентрацією холестерину 

35% в мембрані як функція 

часу та довжини хвилі 

зондуючого випромінення 

 

Аналіз Рис. 18 показує, що оптична густина зразка в збудженому стані може як 

збільшуватись так і зменшуватись для кожного конкретного значення довжини хвилі 

зондуючого випромінення. Додатні значення на графіку свідчать про зменшення 

пропускання зразка, від'ємні – зразок стає більш прозорим для даної довжини хвилі 

зондуючого випромінення. Набір залежностей ( , )iOD t   для кожного зразка при 

кожній температурі задавався сумою з п’яти експонент шляхом глобальної підгонки. 

Аналіз експериментальних даних виконувався за допомогою програми MEXFIT, яка 

використовує нелінійний метод найменших квадратів для знаходження єдиного 

набору експоненціальних функцій, який одночасно описує набір залежностей 

( )iOD t  при всіх значеннях довжини хвилі зондуючого випромінення. В результаті 

підгонки експериментальних даних для кожного зразка при кожній температурі було 

отримано набір констант переходів між проміжними станами бактеріородопсину, які 

описують його фотоцикл. Кожній константі переходу ik  відповідає певний час i  

напівпереходу білка у відповідній проміжний стан. Ці величини зв’язані 

співвідношенням ln 2 /i ik  .   

На Рис. 19. представлено залежності часу напівпереходу в кожен проміжний 

стан бактеріородопсину від концентрації холестерину в мембрані при температурі 

20 °С. Точками одного кольору позначено час напівпереходу в одним і той самий 

проміжний стан білка в різних зразках. Лінії проведені для зручного сприйняття 

експериментальних даних. Аналіз залежностей на Рис. 19 показує, що за відсутності 

холестерину в мембрані фотоцикл бактеріородопсину суттєво сповільнюється у 

порівнянні з тим випадком, коли бактеріородопсин знаходиться в своїй природній 

мембрані. В роботі [19*] проведено аналіз значної кількості експериментальних 

даних, які свідчать, що перехід білка в найбільш пізній проміжних стан при 
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температурі 20°С відбувається вже через 20-30 мс після збудження лазерним 

променем. Згідно даних, отриманих під час виконання даної роботи, перехід білка в 

найбільш пізній проміжний стан при аналогічній температурі за відсутності 

холестерину в мембрані ДПФХ відбувається не раніше, ніж після 100 мс після 

збудження. При збільшення концентрації холестерину в мембрані фотоцикл 

бактеріородопсину систематично пришвидшується. Вже при концентрації 

холестерину 35% перехід в найбільш пізній проміжних стан відбувається за 70 мс. 

Пришвидшення фотоциклу із зростанням кількості холестерину в мембрані ДПФХ є 

системним, цей процес також спостерігається при температурах 10°С, 30°С та 40°С.  
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Рис. 19. Залежності часу 

напівпереходу в кожен 

проміжний стан 

бактеріородопсину від 

концентрації холестерину в 

мембрані за температури 

20°С. Точками одного 

кольору позначено 

відповідні значення часу 

напівпереходу в різних 

зразках. 

 

Слід зазначити, що холестерин не входить до складу бактеріальних мембран, 

тобто не є природнім компонентом для білка бактеріородопсину. Враховуючи це, з 

високою долею імовірності можна стверджувати, що пришвидшення фотоциклу 

бактеріородопсину не пов’язане з його безпосередньою взаємодією з холестерином. 

Тому головною причиною зміни кінетики є зміна структури самої мембрани в 

результаті додавання до неї холестерину.  

В роботі [20*] автори досліджували вплив бактеріородопсину на температуру 

головного фазового переходу в фосфоліпідних мембранах з використанням методу 

диференціальної скануючої калориметрії. Було показано, що для мембран 

димеристоїлфосфатидилхоліну (ДМФХ) при додаванні до них бактеріородопсину 

спостерігалось збільшення температури головного фазового переходу на 5°С. Автори 

пояснюють це явище з точки зору співвідношення розмірів гідрофобної частини 

бактеріородопсину та товщини ліпідної мембрани. Гідрофобна частина 

бактеріородопсину має більшу товщину, це викликає штучне збільшення товщини 

мембрани навколо білка, що можливо лише при максимально витягнутих ліпідних 

хвостах. Тому для розплавлення хвостів ліпідних молекул, що знаходяться навколо 

білка, потрібно більше енергії, ніж для молекул, які не межують з білком. Автори 
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зазначають, що ефект збільшення температури головного фазового переходу в 

присутності бактеріородопсину спостерігався також для мембран на основі ДПФХ, 

але різниця температур була меншою, оскільки ці мембрани мають більшу товщину, 

ніж мембрани ДМФХ. 

 
(А) 

 
(Б) 

Рис. 20. Бактеріородопсин в ліпідній мембрані ДПФХ, яка:  (А)не містить холестерин; (Б) 

містить холестерин.  
 

Використання методу непружного розсіяння рентгенівського випромінення для 

дослідження двокомпонентних ліпідних систем показало, що при додаванні 

холестерину в ліпідну мембрану відбувається спонтанне формування ліпідних 

комплексів, які складаються з декількох пар ДПФХ-холестерин та мають розмір, що 

не перевищує 1 нм. При цьому, товщина таких комплексів, порівняно з товщиною 

однокомпонентної мембрани, є дещо більшою. Спираючись на ці дані, можна 

пояснити сповільнення фотоциклу бактеріородопсину за відсутності холестерину в 

мембрані тим, що товщина ліпідного бішару ДПФХ дещо менша, ніж гідрофобна 

частина білка (Рис. 20 А). Тому білок взаємодіє з мембраною, штучно збільшуючи її 

товщину. При цьому, сила такої взаємодії на стільки значна, то температура фазового 

переходу ліпіду збільшується. Перехід білка між проміжними станами, як і фазовий 

перехід в ліпідах, відбувається за рахунок конформаційних перетворень. Тому 

взаємодія білка з ліпідною мембраною діє також і на сам білок, створюючи 

додатковий опір в процесі перекачки протону. При додаванні холестерину в 

мембрану утворюються ліпідні домени, що мають більшу товщину. Згаданий процес 

схематично зображено на Рис. 20Б. Ці домени з більшою товщиною групуються 

навколо білка, зменшуючи сили взаємодії між білком та мембраною, що призводить 

до скорочення тривалості фотоциклу білка, який в своїй природній мембрані працює 

значно швидше, ніж в мембрані ДПФХ. Нагадуємо, що результати проведених 

досліджені відображають не фотоцикл однієї окремої білкової молекули, а 

усереднений фотоцикл цілого ансамблю молекул. Тому поступове збільшення 

концентрації холестерину призводить до поступового збільшення швидкості 

фотоциклу бактеріородопсину. 
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ВИСНОВКИ 

1. Методами малокутового розсіяння рентгенівського випромінення, 

диференціальної скануючої калориметрії, непружного розсіяння 

рентгенівського випромінення та флеш фотолізу досліджено вплив домішок 

на фазові переходи та властивості ліпідних мембран. 

2. За допомогою методу малокутового розсіяння рентгенівського 

випромінення вивчено вплив домішок на структуру ліпідних мембран. 

Показано, що додавання нітрату срібла приводить до зменшення періоду 

повторення ліпідної мембрани в гель фазі, але в рідкокристалічній фазі до 

його збільшення. Разом з тим, додавання уроканової кислоти збільшує 

період повторення мембрани як в гель фазі, так і в рідкокристалічній фазі. 

Доведено, що додавання гліцерину приводить до немонотонної зміни 

товщини ліпідної мембрани в гель фазі як функції його концентрації. 

Максимум товщини мембрани спостерігається за концентрації гліцерину 

~60%. При цьому, товщина бішару в рідкокристалічній фазі збільшується 

при зростанні концентрації гліцерину. Знайдено, що додавання 

оксіетиленгліколю в ліпідну мембрану завжди приводить до зменшення її 

товщини. Показано, що перевищення порогових концентрацій гліцерину або 

оксіетиленгліколю в ліпідній мембрані приводить до зникнення ріпл фази 

ліпіду. 

3. За допомогою методу диференціальної скануючої калориметрії вивчено 

вплив домішок на температуру головного фазового переходу ліпідної 

мембрани. Показано, що додавання нітрату срібла, уроканової кислоти та 

оксіетиленгліколю в мембрану збільшує температуру плавлення ліпіду, в той 

час як додавання гліцерину будь-якої концентрації залишає температуру 

плавлення незмінною.  

4. Методом непружного розсіяння рентгенівського випромінення високої 

роздільної здатності вивчені дисперсійні криві ліпідних мембран. Доведено 

існування в ліпідних мембранах акустичних поздовжніх та поперечних 

фононних мод, які свідчать про наявність в них двох різних механізмів 

розповсюдження звуку. 

5. Знайдено, що при нагріванні ліпіду вище температури головного фазового 

переходу поперечна акустична мода розривається, що пояснюється з 

існуванням в мембрані областей локального впорядкування, час життя яких 

становить декілька пікосекунд. Запропоновано модель структури ліпідної 

мембрани, згідно з якою пасивний транспорт молекул крізь мембрану 

реалізується шляхом проходження їх між областями локального 

впорядкування. 

6. Досліджено колективні коливання молекул в двокомпонентних ліпідних 

мембранах з холестерином. Доведено існування в таких системах оптичної 

фононної моди, яка пов’язана з протифазними коливаннями молекули ліпіду 

та молекули холестерину в ліпідній парі.  

7. Вперше знайдено, що оптична фононна мода в ліпідній мембрані має розрив, 

що пояснюється наявністю ліпідних комплексів, які складаються з декількох 
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згаданих ліпідних пар. Поява ліпідних комплексів має пороговий характер 

при збільшенні концентрації холестерину в мембрані. Час існування таких 

ліпідних комплексів визначається швидкістю дифузії молекул ліпіду в 

мембрані. 

8.  Досліджено дисперсійні криві трикомпонентних ліпідних мембран. 

Доведено, що оптична фононна мода існує лише в рідкій впорядкованій фазі 

мембрани. Показано, що збільшення числа ліпідних компонент мембрани 

приводить до збільшення кількості можливих ліпідних пар, до складу яких 

входять молекули двох різних ліпідів. При цьому, кожен тип ліпідних пар 

створює на дисперсійній кривій свою оптичну фононну моду. Енергія 

кожної такої моди залежить від маси кожної компоненти ліпідної пари.  

9. Запропоновано модель структури багатокомпонентної ліпідної мембрани, 

згідно якої будь-який домен складається із однакових ліпідних комплексів 

сталого розміру. 

10. Методом спектроскопії з розділенням в часі (флеш фотолізу) проведено 

дослідження часу фотоциклу мембранного білка бактеріородопсину в 

залежності від концентрації холестерину в мембрані та її температури. 

Показано, що відсутність холестерину в мембрані суттєво сповільнює 

фотоцикл бактеріородопсину. Такий факт може бути пояснено 

спостереженою різницею в товщинах мембрани та гідрофобної частини 

білка, що створює умови для сповільнення проходження протону з клітини 

на зовні. На основі отриманих даних про непружне розсіяння 

рентгенівського випромінення в ліпідах доведено, що додавання 

холестерину в мембрану призводить до прискорення фотоциклу 

бактеріородопсину за рахунок формування доменів. 
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АНОТАЦІЯ 

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

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

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 

спеціальностями 01.04.14  «Теплофізика та молекулярна фізика» та 03.00.02 «Біофізика 

(фізико-математичні науки)» − Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, МОН України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню впливу домішок різної хімічної природи 

на фазові переходи та властивості ліпідних мембран. За допомогою методів 

малокутового розсіяння рентгенівського випромінення та диференціальної скануючої 

калориметрії вивчено вплив нітрату срібла, уроканової кислоти, гліцерину та 

оксиетиленгліколю на структурні та термодинамічні параметри ліпідних бішарів. 
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Методом непружного розсіяння рентгенівського випромінення високої роздільної 

здатності вивчені дисперсійні криві ліпідних мембран. Доведено існування в 

мембранах акустичних поздовжніх та поперечних фононних мод, які відображають 

існування двох різних механізмів розповсюдження звуку. Знайдено, що при 

нагріванні ліпіду вище температури головного фазового переходу поперечна 

акустична мода розривається, що пов’язано з існуванням в мембрані областей 

локального впорядкування, час життя яких становить декілька пікосекунд. На основі 

експериментальних даних запропоновано модель структури ліпідної мембрани, 

згідно з якою пасивний транспорт молекул крізь неї реалізується за рахунок 

проходження їх між вказаними областями. Досліджено колективні коливання 

молекул в двокомпонентних ліпідних мембранах за участю холестерину. Доведено 

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

коливаннями молекул ліпіду та холестерину. Знайдено, що оптична фононна мода в 

ліпідній мембрані має розрив, що може бути пояснено наявністю ліпідних комплексів 

обмеженого розміру, які складаються з декількох пар молекули ліпіду та молекули 

холестерину. Поява ліпідних комплексів має пороговий характер як функція 

концентрації холестерину в мембрані. Запропоновано модель фазового поділу 

багатокомпонентних ліпідних мембран, в якій будь-який домен складається із 

однакових ліпідних комплексів сталого розміру, що за певних термодинамічних умов 

об’єднуються між собою. Методом спектроскопії з розділенням в часі проведено 

дослідження фотоциклу мембранного білка бактеріородопсину в залежності від 

концентрації холестерину та температури мембрани. Доведено, що збільшення 

концентрації холестерину в мембрані призводить до прискорення фотоциклу 

бактеріородопсину за рахунок формування доменів, що розташовуються навколо 

білкових молекул. 

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

переходи, фазовий поділ, пасивний транспорт, малокутове розсіяння нейтронів та 

рентгенівських променів, спектроскопія з розділенням у часі, непружне розсіяння 

рентгенівського випромінення. 

 

АННОТАЦИЯ 

Соловьев Д.В. Влияние примесей на свойства липидных мембран и 

фазовые переходы в них. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на получение научной степени доктора физико-математических наук 

по специальностям 01.04.14  «Теплофизика и молекулярная физика» и 03.00.02 

«Биофизика (физико-математические науки)» − Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию влияния примесей различной 

химической природы на фазовые переходы и свойства липидных мембран. С 

помощью методов малоуглового рассеяния рентгеновского излучения и 

дифференциальной сканирующей калориметрии изучено влияние нитрата серебра, 

урокановой кислоты, глицерина и оксиэтилленгликоля структурных и 

термодинамические параметры липидных бислоя. Методом упругого рассеяния 



34 

 

рентгеновского излучения высокого разрешения изучены дисперсионные кривые 

липидных мембран. Доказано существование в мембранах акустических продольных 

и поперечных фононных мод, которые отражают существование двух различных 

механизмов распространения звука. Впервые показано, что при нагревании липида 

выше температуры главного фазового перехода поперечная акустическая мода 

разрывается, что связано с существованием в мембране областей локального 

упорядочения, время жизни которых составляет несколько пикосекунд. На основе 

полученных экспериментальных данных предложена модель структуры липидной 

мембраны, согласно которой пассивный транспорт молекул сквозь нее реализуется за 

счет их прохождения между локальными упорядочениями. Исследована 

коллективные колебания молекул в двухкомпонентных липидных мембранах с 

участием холестерина. Доказано существование в таких системах оптической 

фононной моды, которая связана с противофазных колебаниями молекул липида и 

холестерина. Найдено, что оптическая фононное мода в липидной мембране имеет 

разрыв, что может быть объяснено наличием липидных комплексов ограниченного 

размера, состоящих из нескольких пар молекулы липида и молекулы холестерина. 

Появление липидных комплексов имеет пороговый характер как функция 

концентрации холестерина в мембране. Предложена модель фазового разделения 

многокомпонентных липидных мембран, в рамках которой каждый домен состоит из 

одинаковых липидных комплексов одинакового размера, которые при определенных 

термодинамических условий объединяются между собой. Методом спектроскопии с 

разрешением во времени проведения исследования фотоцикла мембранного белка 

бактериородопсином в зависимости от концентрации холестерина и температуры 

мембраны. Доказано, что увеличение концентрации холестерина в мембране 

приводит к ускорению фотоцикла бактериородопсином за счет формирования 

доменов располагаются вокруг белковых молекул. 

Ключевые слова: жидкостные системы с липидами, структура и динамика, 

фазовые переходы, фазовое разделение, пассивный транспорт, малоугловое 

рассеяние нейтронов и рентгеновсих лучей, спектроскопия с разделением во времени, 

неупругое рассеяние рентгеновского излучения. 

 

SUMMARY 

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

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

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

01.04.14 “Thermophysics and molecular physics” and 03.00.02 “biophysics (physics and 

mathematics science)” − Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019 

This research focuses on the effect of impurities of different chemical nature on phase 

transitions and properties of lipid membranes. Using small angle X-ray scattering and 

differential scanning calorimetry methods the effect of silver nitrate, urocanic acid, glycerol 

and oxyethylene glycol on structural and thermodynamic parameters of lipid bilayers was 

studied. High resolution inelastic X-ray scattering method used for study the dispersion 

curves of lipid membranes. It has been proved the existence of acoustic longitudinal and 
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transverse phonon modes in membranes, which reflect two different mechanisms of sound 

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

phase transition, transverse acoustic mode has gap, due to the existence in membrane regions 

of local ordering, whose lifetime is several picoseconds. Based on experimental data, a 

model of the structure of the lipid membrane is proposed. According to this model the 

passive transport of molecules through lipid membranes realized by passing them between 

the specified ordered regions. Collective vibrations of molecules in two-component lipid 

membranes with the participation of cholesterol have been investigated. It was proved the 

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

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

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

sized lipid complexes consisting of several pairs of lipid molecules and cholesterol 

molecules. The appearance of lipid complexes has a threshold character as a function of the 

concentration of cholesterol in the membrane. The model of the phase separation in 

multicomponent lipid membranes is proposed. According to this model, any domain consists 

of identical stabile lipid complexes, which, under certain thermodynamic conditions, are 

combined with each other. Using time-resolved spectroscopy  the photocycle of 

bacteriorodopsin membrane protein was investigated as function of temperature and 

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

concentration in the membrane leads to acceleration of the photocycle of bacteriorhodopsin 

due to the formation of domains located around the protein molecules. Using small angle 

X-Ray scattering and differential scanning calorimetry techniques we studied the change of 

structural and thermodynamic properties of the aqueous lipid system water-

dipalmitoylphosphatidylcholine is studied with the addition of impurities of different 

chemical nature: nitrate, urokanic acid, glycerol and oxyethylene glycol. It was shown that 

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

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

increases the period of membrane repetition in both the gel phase and the liquid crystal 

phase. It has been shown that depending on the glycerol concentration in lipid bilayer, its 

thickness in the gel phase may either increase or decrease. In this case, bilayer thickness in 

liquid crystalline phase increases with glycerol concentration growth. It has been found that 

the addition of oxyethylene glycol in the lipid membrane decrease its thickness. It has been 

shown that excess of the threshold concentrations of glycerol or oxyethylene glycol in the 

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

urokanic acid and oxyethylene glycol to the membrane increases the lipid melting point 

temperature, whereas the addition of glycerol of any concentration leaves this temperature 

unchanged. Provided investigations of the dynamic properties of the model lipid membrane 

of dipalmitoylphosphatidylcholine, which have been studied by high resolution inelastic X-

ray scattering method. It has been experimentally proved for the first time the existence of 

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

membrane, which is heated above the temperature of the main phase transition, the 

transverse acoustic phonon mode has gap. This phenomena is associated with the existence 

areas of local ordering in the membrane, whose lifetime is several picoseconds. Using 

experimental results, we proposed the model of the lipid membrane structure. According to 
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this model, the passive transport of molecules through lipid membrane is realized by passing 

them between the indicated areas. It was investigated the influence of cholesterol 

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

system. It has been experimentally proved for the first time, the existence of an optical 

phonon mode in binary lipid system – out of phase vibrations of coupled 

dipalmitoylphosphatidylcholine and cholesterol molecules. It has been found that the optical 

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

lipid complexes with ~0.9 nm size, which consist of several pairs of lipid and cholesterol 

molecules. The appearance of lipid complexes has a threshold character as a function of the 

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

determined by the diffusion rate of the molecules in the membrane. The optical phonon 

mode energy, determined from inelastic X-Ray scattering, is in the limits of the theoretical 

calculations. The model of the phase separation in multicomponent lipid membranes is 

proposed. According to this model any domain consists of identical stabilize lipid 

complexes, which, under certain thermodynamic conditions can combined with each other. 

The dispersion curves of three component lipid membranes with the cholesterol have been 

investigated. It was shown that the optical phonon mode occurs only in the liquid ordered 

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

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

molecules of two different lipids. In this case, each type of lipid complexes creates a separate 

optical phonon mode on the dispersion curves. Using time-resolved spectroscopy, a 

photocycle of bacteriorodopsin membrane protein was investigated at different temperatures 

and cholesterol concentrations in the membrane. It has been shown that the lack of 

cholesterol in the membrane significantly slows down the bacteriorodopsin photocycle, 

which can be explained by the difference in the thickness of the membrane and the 

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

leads to acceleration of the bacteriorhodopsin photocycle due to the formation of domains 

located around the protein molecules. 

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

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

spectroscopy, inelastic X-Ray scattering. 
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