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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

МАТЕМАТИКА

Let L be an algebra over a field F with the binary operations + and [ , ]. Then L is called a 
Leibniz algebra (more precisely, a left Leibniz algebra) if it satisfies the Leibniz identity

[a, [b, c]] = [[a, b], c] + [b, [a, c]] for all a, b, c ∈ L.

If L is a Lie algebra, then L is a Leibniz algebra. Conversely, if L is a Leibniz algebra such that 
[a, a] = 0 for each element a ∈ L, then L is a Lie algebra. Therefore, Lie algebras can be characte-
rized as the Leibniz algebras in which [a, a] = 0 for every element a. In other words, Lie algebras 
can be described as anticommutative Leibniz algebras.

The following analogy comes up:

{Abelian groups} ⇔ {Lie algebras} and
{non-Abelian groups} ⇔ {Leibniz algebras}.

It is immediately understandable that such an analogy cannot be sufficiently deep, since the pro-
perties of commutativity and anticommutativity differ significantly (they coincide in the case of 
algebras over a field of characteristic 2). In this, we convince ourselves by looking at cyclic sub-
groups in groups and cyclic subalgebras in Leibniz algebras. Cyclic subgroups in an arbitrary 
group are commutative, while cyclic subalgebras in Leibniz algebras do not generally possess 
anticommutativity, as can be seen from their description given in [1].
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A Leibniz algebra L has one specific ideal. Denote, by Leib(L), the subspace generated by the 
elements [a, a], a ∈ L. It is possible to prove that Leib(L) is an ideal of L. Moreover, L/Leib(L) 
is a Lie algebra. Conversely, if H is an ideal of L such that L/H is a Lie algebra, then Leib(L)  H. 
The ideal Leib(L) is called the Leibniz kernel of the algebra L.

We can consider the Leibniz kernel as an analog of the derived subgroup in a group. To this 
analogy, we will come again later. So, the difference between Lie algebras and Leibniz algebras is 
that they have a non-zero Leibniz kernel, just as the difference between Abelian groups and non-
Abelian groups is in the presence of non-trivial derived subgroups in the latter.

Let us try to continue the analogy with the theory of groups. Along with the derived sub-
group in G, there is another characteristic subgroup, namely, its center ζ(G), that is, the set of 
all elements z such that zg = gz for each element g ∈ G. Taking into account the fact that the dif-
ference between Leibniz algebras and Lie algebras consists in the absence of anticommutativity, 
we naturally come to the next object in Leibniz algebras.

Let L be a Leibniz algebra. Put

α(L) = {z ∈ L | [a, z] = −[z, a] for every elements a ∈ L}.

This subset is called the anticenter of a Leibniz algebra L. 
Clearly, the anticenter is a subspace of L. It is also a subalgebra of L. Indeed, let z, y ∈ α(L) and 

a be an arbitrary element of L. Then

[[z, y], a] = [z, [y, a]] − [y, [z, a]] = −[z, [a, y]] + [y, [a, z]] =
=−[z, [a, y]] − [[a, z], y] = −([[a, z], y] + [z, [a, y]]) = −[a, [z, y]].

Moreover, the anticenter is an ideal of L. In fact, let z ∈ α(L), and let a be an arbitrary element of 
A. For every element b ∈ A, we have

[[z, a], b] = [z, [a, b]] − [a, [z, b] = −[[a, b], z] + [a, [b, z]] =
−[[a, b], z] + [[a, b], z] + [b, [a, z]] = [b, [a, z]] = −[b, [z, a]],

[[a, z], b] = [a, [z, b]] − [z, [a, b] = −[a, [b, z]] + [[a, b], z] =
−[a, [b, z] + [a, [b, z]] − [b, [a, z]] = −[b, [a, z]].

Note that, in [2], the Lie-center term for a Leibniz algebra is used. However, the property 
of anticommutativity is inherent not only to Lie algebras. Therefore, instead of the Lie-center 
term, it seems preferable to us to use a more general term: anticenter.

Note also that if char(F) = 2, then the anticenter of Leibniz algebra coincides with the set

{z ∈ L | [a, z] = [z, a] for every elements a ∈ L}.

This set, in general, is not an ideal. Therefore, it is worthwhile to use the considerations related 
to the anticenter over the field F such that char(F) ≠ 2. Here, we assume that char(F) ≠ 2.

In a Leibniz algebra L, the concept of a center is introduced as follows: The center ζ(L) is 
the set of all elements z such that [z, x] = [x, z] = 0 for an arbitrary element x ∈ L. Clearly, the 
center is an ideal of L. The following concept is naturally connected with the center.
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Let L be a Leibniz algebra over a field F, M be non-empty subset of L, and H be a subalgebra 
of L. Put

AnnH(M) = {a ∈ H⎥ [a, M] = 〈0〉 = [M, a]}.

The subset AnnH(M) is called the annihilator or the centralizer of M in the subalgebra H. It is 
not hard to see that the subset AnnH(M) is a subalgebra of H. If M is an ideal of L, then AnnH(M) 
is also an ideal of L. The center of L is the intersection of the annihilators of all elements of L. 
This leads us to the following concept.

Let L be a Leibniz algebra over a field F, M be a non-empty subset of L, and H be a sub al-
gebra of L. Put

ACH(M) = {a ∈ H⎥ [a, u] = −[u, a] for all x ∈ M}.

The subset ACH(M) is called the anticentralizer of M in the subalgebra H. It is clear that the anti-
center of L is the intersection of the anticentralizers of all elements of L. But, on this, all the good 
ends. Unlike an annihilator, the anticentralizer of a subset is not always a subalgebra, so an anti-
centralizer can no longer be such a good technical tool as a centralizer. This can be seen from the 
following example.

Example 1. Let F be an arbitrary field, and let L be a vector space over F having a basis 
{a, b, c , d}. Define the operation [ , ] on the elements of the basis by the rule

[d, a] = −c, [d, b] = b + c, [d, c] = −b, [a, d] = b + c, [b, d] = [c, d] = 0, [d, d] = b,
[a, a] = b, [a, b] = c, [a, c] = −b − c, [c, a] = [b, a] = [b, c] = [c, b] = 0

and expand it in a natural way on all elements of L. It is possible to prove that L becomes a Leibniz 
algebra over F. If x = – 2d + a, ρ = 0, β = 1, then the elements x = – 2d + a and y = d + b + c belong 
to ACL(a), but [x, y] = –2b – c ∉ ACL(a).

In Leibniz algebras, the derived ideal [L, L] generated by all elements [x, y], x, y ∈ L is dual 
to the center. From our analogy, we can consider α(L) as an analog of the center, while а subspace 

L, L , generated by all elements x, y  = [x, a] + [a, x], x, a ∈ L, can be considered as an analog of 
the derived subgroup. At once, we remark that this subspace is an ideal. Moreover, if x, y, z ∈ L, 
then the element [[x, a] + [a, x], y] = 0 for every element y ∈ L. Indeed,

[[x, y] + [y, x], z] = [[x, y], z] + [[y, x], z] = [[x, [y, z]] 2,5− [y, [x, z]] + [y, [x, z]] − [x, [y, z]] = 0.

Further,

[z, [x, y] + [y, x]] = [z, [x, y]] + [z, [y, x]] = [[z, x], y] + [x, [z, y]] + [[z, y], x] + [y, [z, x]] =
= ([[z, x], y] + [y, [z, x]]) + ([x, [z, y]] + [[z, y], x]).

On the other hand, [a, a] + [a, a] = 2[a, a] ∈ L, L , and char(F) ≠ 2 implies that [a, a] ∈ L, L , 
so that Leib(L)  L, L . Since L/Leib(L) is a Lie algebra, [x, a] + [a, x] ∈ Leib(L), so that 
Leib(L) = L, L . Thus, with this approach, the Leibniz kernel is dual to the anticenter. In this 
connection, it is useful to recall the presence of another important ideal in Leibniz algebras, na-
mely, the left center. If L is a Leibniz algebra, then we put

ζleft(L) = {x ∈ L | [x, y] = 0 for each element y ∈ L}.
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It is possible to prove that ζleft(L) is an ideal of L and Leib(L)  ζleft(L).
Starting from the anticenter, we define the upper anticentral series

〈0〉 = α0(L)  α1(L)  α2(L)  . . . αλ(L)  αλ + 1(L)  . . . αγ(L) = αu(L)

of a Leibniz algebra L by the following rule: α1(L) = α(L) is the anticenter of L, and, recursively, 
αλ + 1(L)/αλ(L) = α(L/αλ(L)) for all ordinals λ, and αμ(L) = ∪ ν < μ αν(L) for the limit ordinals μ. 
By definition, each term of this series is an ideal of L. The last term α�(L) of this series is called 
the upper hyperanticenter of L. A Leibniz algebra L is said to be hyperanticentral if it coincides 
with the upper hypercenter. Denote, by al(L), the length of upper central series of L. If L is hy-
peranticentral and al(L) is finite, then L is said to be antinilpotent.

Let A, B be the ideals of L such that B  A. The factor A/B is called anticentral, if A/B 
 α(L/B). By definition, the factor A/B is anticentral if and only if [x, a] + [a, x] ∈ B for each a 

∈ A and each x ∈ L.
If U, V are the ideals of L, then we denote, by U, V , а subspace generated by all elements 

[u, v] + [v, u], u ∈ U, v ∈ V. As we have seen above, [u, v] + [v, u] ∈ ζleft(L). Using the above ar-
guments, can show that U, V  is аn ideal of L.

You can immediately note that a factor A/B is anticentral if and only if L, A   B.
Now, we can introduce an analog of the lower central series. Define the lower anticentral 

series of L,

L = κ1(L)  κ2(L)  . . . κα(L)  κα + 1(L)  . . . κδ(L),

by the following rule: κ1(L) = L, κ2(L) = L, L , and, recursively, κλ + 1(L) = L, κλ(L)  for all or-
dinals λ and κμ(L) = ∩ ν < μ κν(L) for the limit ordinals μ. The last term κδ(L) is called the lower 
hypoanticenter of L. We have κδ(L) = L, κδ(L) .

As we have seen above, κ2(L) = L, L  = Leib(L) = K. Furthermore, κ3(L) = L, κ2(L) . If 
x ∈ L, a ∈ K = κ2(L), then x, a  = [x, a] + [a, x] = [x, a], because Leib(L)  ζleft(L). It follows 
that κ3(L) = [L, κ2(L)] = [L, Leib(L)].

If A is an ideal of L, then we put γL 1(A) = A, γL 2(A) = [L, A], and, recursively, γL n + 1(A) =
= [L, γL n(A)] for all positive integers n.

Thus, we obtain κ1(L) = L, κ2(L) = Leib(L), κ3(L) = γL 2(Leib(L)), κn + 1(L) = γL n(Leib(L)) 
for all positive integers n.

Suppose now that L has a finite series of ideals

〈0〉 = A0  A1  A2  . . .  An = L.

This series is said to be anticentral, if every factor Aj/Aj–1 is anticentral, 1  j  n.
Proposition 1. Let L be an Leibniz algebra over a field F and

〈0〉 = C0  C1  . . .  Cn = L

be a finite anticentral series of L. Then
(i) κj(L)  Cn–j + 1, so that κn + 1(L) = 〈0〉.
(ii) Cj  αj(L), so that αn(L) = L.
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These statements were proved in [2] for right Leibniz algebras; for left Leibniz algebras, 
the proof is similar.

Corollary. Let L be an antinilpotent Leibniz algebra. Then the length of the lower anticentral 
series coincides with the length of the upper anticentral series. Moreover, the length of these two series 
is the smallest among the lengths of all anticentral series of L.

The length of the upper anticentral series (or lower anticentral series) is called the class of 
antinilpotency of a Leibniz algebra L and is denoted by ancl(L). Note that, in [2], a Lie-nilpotent 
algebra and the class of Lie-nilpotency are considered. However, the concept of Lie-nilpotency 
arose much earlier in the theory of associative rings. So, in order to avoid confusion, it is better to 
use another term. In addition, as we have already noted, the property of anticommutativity is in-
herent not only in Lie algebras. Therefore, we focus on it.

Note some properties of hyperanticentral Leibniz algebras. 
Proposition 2. Let { Lλ | λ ∈ Λ } be a family of Leibniz algebra over a field F.
(i) If n is a positive integer, then αn(Crλ ∈ Λ Lλ) = Crλ ∈ Λ αn(Lλ).
(ii) If ω is a first infinite ordinal, then αω(Crλ ∈ Λ Lλ)  Crλ ∈ Λ αω(Lλ).
(iii) If μ is an arbitrary ordinal, then αμ(⊕λ ∈ Λ Lλ) = ⊕λ ∈ Λ αω(Lλ), in particular, if every al-

gebra Lλ is hyperanticentral, then the direct sum ⊕ λ ∈ Λ Lλ also is hyperanticentral.
(iv) If every algebra Lλ is antinilpotent and there exists a positive integer k such that ancl(Lλ)  

 k for all λ ∈ Λ, then the Cartesian product Crλ ∈ Λ Lλ is also antinilpotent and ancl(Crλ ∈ Λ Lλ)  k.
(v) If every algebra Lλ is antinilpotent and the set Λ is finite, then Cr λ ∈ Λ Lλ = ⊕ λ ∈ Λ Lλ is an-

tinilpotent, moreover, ancl(⊕ λ ∈ Λ Lλ)  max {ancl(Lλ) | λ ∈ Λ}.
Proposition 3. Let L be a Leibniz algebra over a field F.
(i) If L is hyperanticentral, then every subalgebra of L is hyperanticentral and every factor-

algebra of L is hyperanticentral.
(ii) If L is antinilpotent, then every subalgebra of L is antinilpotent, and every factor-algebra 

of L is antinilpotent.
(iii) If A is a non-zero ideal of L such that A ∩ α�(L) ≠ 〈0〉, then A ∩ α (L) ≠ 〈0〉.
(iv) If A, B are antinilpotent ideals of L, then A + B is an antinilpotent ideal of L.
The above properties show a certain analogy between nilpotent and antinilpotent Leibniz 

algebras. However, this analogy is very shallow. Thus, every principal central factor of a Leibniz 
algebra L has dimension 1. On the other hand, every principal factor of a Lie algebra is anticentral, 
but it can have infinite dimension. Further, a finitely generated nilpotent Leibniz algebra has 
finite dimension [3, Corollary 2.2]. On the other hand, there are finitely generated Lie algeb-
ras, which have infinite dimension.

Note the following analog. In work [4, Corollary B1], it was proved that if a center of a Leibniz 
algebra has finite codimension, then a derived ideal has finite dimension.

Proposition 4. Let L be a Leibniz algebra over a field F. If the anticenter of L has finite co-
dimension d, then the Leibniz kernel of L has finite dimension at most d2.

Proof. Let A = α(A). Then L = A ⊕ B for some subspace B. Choose a basis {aλ | λ ∈ Λ} in A 
and a basis { b1, . . . , bd } in B. If y is an arbitrary element of L, then y = a + ∑1  j  d βjbj, where 
a ∈ A, βj ∈ F, 1  j  d. We have

[y, y] = [a + ∑1  j  d βjbj, a + ∑1  k  d βkbk] =
= [a, a] + [a, ∑1  k  d βkbkj] + [∑1  j  d βjbj, a] + [∑1  j  d βjbj, ∑1  k  d βkbk].
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Since a ∈ α(A), [a, a] = 0 and [a, ∑1  k  d βkbkj] + [∑1  j  d βjbj, a] = 0. So, we obtain

[y, y] = ∑1  j  d, 1  k  d βj βk [bj, bk].

It follows that Leib(L) generates by the elements {[bj, bk] | 1  j  d, 1  k  d}. In parti cular, 
dimF(Leib(L))  d2.

We note at once that the converse is not true. The following example justifies this.
Example 2. Let F = Q be a field of all rational numbers and let Ln be a vector space with a basis 

{ an, cn }, n ∈ N. We can define an operation [,] on Ln assuming that [an, an] = cn, [an, cn] = [cn, an] = 
= [cn, cn] = 0 and expanding this operation, using the property of bilinearity, to all elements of Ln. 
It is not difficult to verify that such a particular operation makes Ln a Leibniz algebra over Q. 
Moreover, this algebra is nilpotent and ncl(Ln) = 2. It is possible to show that ζ(L) = Leib(L) = 
= α(L). Thus, Leib(L) has a dimension 1, but α(L) = Leib(L) has infinite codimension.

In conclusion, we give a result arising from another, more familiar analogy. Above, we already 
noted one of the results of work [4, Corollary B1], which states that if the center of a Leibniz al-
gebra has finite codimension, then the derived ideal has finite dimension. This result is analogous 
to the next known group-theoretic result.

If the center of a group G has finite index, then the derived subgroup of G is finite.
This theorem first appeared in the work by B.H. Neumann [5]. Nevertheless, very often it is 

called the Schur theorem (see [6] on this subject). The inversion of this theorem is false both for 
groups and for Leibniz algebras. Nevertheless, if the derived subgroup of a group is finite, then 
the second hypercenter of G has finite index [7]. The same situation holds for the Leibniz algebras, 
as our following result shows.

Theorem. Let L be a Leibniz algebra over a field F. Suppose that the derived ideal of L has finite 
dimension d. Then the second hypercenter of L has finite codimension at most 2d2(1 + 2d).
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1. Complemented subspaces in Banach spaces. Let X be a (complex or real) Banach space. By a 
subspace of X , we will mean a linear subset of X . Let M  be a subspace of X . M  is said to be 
complemented in X  if there exists a continuous linear projection onto M , i.e., a continuous lin-
ear operator →:P X X  such that ∈Px M  for all ∈x X  and =Px x  for ∈x M . It is easily seen 
that each complemented subspace is closed. Note that one can give the following (equivalent) 
definition of complementability: a subspace M  is said to be complemented in X  if M  is closed 
and there exists a closed subspace N  (a complement) such that ∩ = {0}M N  and + =M N X .

If X  is a Hilbert space, then each closed subspace M  of X  is complemented in X  (one can 
consider the orthogonal projection onto M ). Of course, this is true if X  is isomorphic to a Hilbert 
space. But if X  is not isomorphic to a Hilbert space, then, by the Lindenstrauss—Tzafriri theorem, 
X  contains a closed subspace which is not complemented in X .

For the further information on complemented and uncomplemented subspaces in Banach 
spa ces and, in particular, various examples of uncomplemented closed subspaces see, e.g., [1, 2] 
and the references therein.

2. Formulations of problems. Let X  be a Banach space and …1, , nX X  be complemented 
subspaces of X . Define the sum of …1, , nX X  in the natural way, namely,

1 1 1 1: { | , , }.n n n nX X x x x X x X+ + = + + ∈ ∈… … …

The natural question arises:

© I.S. Feshchenko, 2019

doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.01.010

UDC 517.982.22

I.S. Feshchenko
Taras Shevchenko National University of Kiev
E-mail: ivanmath007@gmail.com

A sufficient condition for the sum 
of complemented subspaces to be complemented
Presented by Academician of the NAS of Ukraine Yu.S. Samoilenko

We provide a sufficient condition for the sum of a finite number of complemented subspaces of a Banach space to be 
complemented. Under this condition, the formula for a projection onto the sum is given. The condition is sharp (in a 
certain sense). As an application, we provide a sufficient condition for the complementability of the sum of marginal 
subspaces in Lp.

Keywords: sum of subspaces, complemented subspace, closed subspace, marginal subspace, projection. 



11ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 1

A sufficient condition for the sum of complemented subspaces to be complemented

Question 1: Is + +…1 nX X  complemented in X ?
Note that Question 1 makes sense, since the sum of two complemented subspaces may be 

uncomplemented and even nonclosed. A simple example is as follows: if X is a Hilbert space, then 
a subspace is complemented if and only if it is closed, and there are well-known simple examples 
of two closed subspaces with nonclosed sum.

If Question 1 has a positive answer, then the next natural question arises:
Question 2: Suppose that we know some (continuous linear) projections …1, , nP P  onto 
…1, , nX X , respectively. Is there a formula for a projection onto + +…1 nX X  (in terms of …1, , nP P ) 

(of course, under certain conditions)?
Since each complemented subspace is closed, Question 1 is closely related to the following
Question 3: Is + +…1 nX X  closed in X ?
It is worth mentioning that if X  is a Hilbert space, then Question 1 coincides with Question 3.
Systems of subspaces …1, , nX X , for which Question 3 is very important, arise in various 

branches of mathematics, for example, in theoretical tomography and the theory of ridge func-
tions (plane waves) (see, e.g., [3, Introduction, Chapter 7 and the references therein]), theory 
of wavelets and multiresolution analysis (see, e.g., [4] and references therein), statistics (see, 
e.g., [5]), approximation algorithms in Hilbert and Banach spaces and, in particular, methods of 
alternating projections (see, e.g., [3, Chapter 9 and the bibliography therein]) and others.

3. Linear independence. Another property of systems of subspaces, which will be of inte-
rest to us, is the linear independence of subspaces. A system of subspaces …1, , nX X  is said to 
be linearly independent if the equality + + =…1 0nx x , where ∈ ∈…1 1, , n nx X x X , implies that 
= = =…1 0nx x .
4. Notation. Throughout the paper, X  is a real or complex Banach space with norm ⋅ . 

The identity operator on X  is denoted by I . By a projection we always mean a continuous li-
near projection. The kernel of an operator T  will be denoted by ker( )T . All vectors are vector-
columns; the letter “t” means the transpose.

5. Known results. Let X  be a Banach space, …1, , nX X  be complemented subspaces of X , 
and …1, , nP P  be projections onto …1, , nX X , respectively.

For = 2n  sufficient conditions for +1 2X X  to be complemented in X  can be found in [6— 9]. 
As an example, we present a result from [9]: if the restriction of the operator − 2 1I P P  to its in-
variant subspace 2X  is Fredholm, then +1 2X X  is complemented in X . Concerning Question 2, 
a few formulas for a projection onto +1 2X X  (under certain conditions) can be found in [7].

For arbitrary n  each of the following conditions is sufficient for + +…1 nX X  to be comp-
lemented in X :

1. ([6, Corollary]) …1, , nX X  are pairwise totally incomparable;
2. ([7, Corollary 2.9]) i jP P  is compact for every pair ≠i j , ∈ …, {1, , }i j n . Moreover, under 

this condition, there exists a projection P  onto + +…1 nX X  such that P  equals + +…1 nP P  mod-
ulo compact operators.

6. Our results. We will provide a new sufficient condition for + +…1 nX X  to be comple-
mented in X . Under the condition, a formula for a projection onto the sum will be given.

We begin with a simple observation on Questions 1 and 2. The observation was used by many 
authors. If =| 0i X j

P  for all ≠i j , ∈ …, {1, , }i j n , then …1, , nX X  are linearly independent, their 
sum is complemented in X , and = + +…1 nP P P  is a projection onto + +…1 nX X .
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Our result can be regarded as a strengthening of the observation.
Suppose that nonnegative numbers εij , ≠i j , ∈ …, {1, , }i j n  are such that

ε ∈,i ij jP x x x X�

for every ≠i j , ∈ …, {1, , }i j n .
Define the ×n n  matrix = ( )ijE e  by

=⎧⎪= ⎨ε ≠⎪⎩

0,  ;

,  .ij
ij

if i j
e

if i j

Denote, by ( )r E , the spectral radius of E . Set = + +…1: nA P P .
Theorem 1. If <( ) 1r E , then the subspaces …1, , nX X  are linearly independent, their sum is 

complemented in X , and the subspace ∩ ∩…1ker( ) ker( )nP P  is a complement of + +…1 nX X  in 
X . Moreover, the sequence of operators

− −( )NI I A

converges uniformly to the projection P onto + +…1 nX X  along ∩ ∩…1ker( ) ker( )nP P  as →∞N .
For practical applications, it is important to know how rapidly the sequence − −( )NI I A  

converges to P . Our next result shows that the rate of convergence can be estimated from 
above by αNC , where α ∈[0,1) . To formulate the result, we need the following notation: for 
two vectors ∈, nu v , we write u v�  if u v�  coordinatewise.

Theorem 2. The following statements on the rate of convergence of − −( )NI I A  to P  are true.
1. Suppose a vector = …1( , , )t

nw w w  with positive coordinates and a number α ∈[0,1)  satisfy 
αEw w� . Then

α− − − + +
−α

… …1 1 1( ) ( )max{(1/ ) , , (1/ ) }
1

N
N

n n nI I A P w w w P w P�

for each 1N � .
2. Suppose a vector = …1( , , )t

nw w w  with positive coordinates and a number α ∈[0,1) satisfy 
αtE w w� . Then

α− − − + +
−α

… …1 1 1( ) ( )max{(1/ ), , (1/ )}
1

N
N

n n nI I A P w P w P w w�

for each 1N � .
Remark 1. Since E  is a nonnegative matrix, the existence of a vector ∈ nw  with positive 

coordinates and a number α ∈[0,1)  such that αEw w�  is equivalent to <( ) 1r E . More precisely, 
if such w  and α  exist, then α <( ) 1r E �  (see [10, Corollary 8.1.29]). Conversely, suppose 
that <( ) 1r E . If E  is irreducible, then one can take α  to be ( )r E , and w  is a Perron—Frobenius 
vector of E . If E  is not irreducible, then we consider the matrix = + δ′ ( )ijE e  for sufficiently 
small δ > 0, and take α  to be ′( )r E  and w  a Perron—Frobenius vector of ′E .

Similarly, the existence of a vector w  with positive coordinates and a number α ∈[0,1)  
such that αtE w w�  is equivalent to <( ) 1r E .
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The assumption <( ) 1r E  is a sharp sufficient condition for + +…1 nX X  to be comple-
mented in X .

Theorem 3. Let = ( )ijE e  be an ×n n  matrix with = 0iie  for = …1, ,i n  and 0ije �  for every 
pair ≠i j , ∈ …, {1, , }i j n . If =( ) 1r E , then there exist a Banach space X , complemented subspaces 
…1, , nX X  of X , and projections …1, , nP P  onto …1, , nX X , respectively, such that
1. =i ijP x e x , ∈ jx X , for each pair ≠i j , ∈ …, {1, , }i j n ;
2. …1, , nX X  are linearly independent;
3. + +…1 nX X  is closed and not complemented in X .
Remark 2. In the case where >( ) 1r E  the theorem can be applied to the matrix (1/ ( ))r E E .
7. Sums of marginal subspaces. As an application of Theorem 1, we provide a sufficient 

condition for the complementability of the sum of marginal subspaces in pL .
Let Ω μ( , , )F  be a probability space. Denote by K  a base field of scalars, i.e.,  or . For an 

F -measurable function (random variable) ξ Ω→: K  we denote by ξE  the expectation of ξ  (if 
it exists). Two random variables ξ  and η  are said to be equivalent if ξ ω = η ω( ) ( )  for μ -almost 
all ω . For ∈ ∞ ∪ ∞[1, ) { }p  denote by = Ω μ( ) ( , , )p pL LF F  the set of equivalence classes of ran-
dom variables ξ Ω→: K  such that ξ < ∞| |pE  if ∈ ∞[1, )p , and ξ  is μ -essentially bounded if 
= ∞p . For ξ ∈ ( )pL F , set ξ = ξ 1/( | | )p p

p E  if ∈ ∞[1, )p  and ∞ξ = ξesssup | |  if = ∞p . Then 
( )pL F  is a Banach space. For every sub-σ -algebra A  of F , we define the mar ginal subspace cor-

responding to A, ( )pL A , as follows. ( )pL A  consists of elements (equivalence classes) of ( )pL F  
which contain at least one A-measurable random variable. Denote by 0 ( )pL A  the subspace of all 
ξ ∈ ( )pL A  with ξ = 0E .

We study the following problem. Let …1, , nF F  be sub-σ -algebras of F . Question: when is the 
sum of the corresponding marginal subspaces, + +…1( ) ( )p p

nL LF F , complemented in ( )pL F ? 
One can check that + +…1( ) ( )p p

nL LF F  is complemented in ( )pL F  if and only if + +…10 ( )pL F  
+ 0 ( )p

nL F  is. Since each complemented subspace is closed, the question on the complementability 
of the sum of marginal subspaces is closely related to the question on the closedness of the sum 
(for = 2p , these questions coincide). One can check that + +…1( ) ( )p p

nL LF F  is closed in ( )pL F  
if and only if + +…10 0( ) ( )p p

nL LF F  is.
The question on the closedness of the sum of marginal subspaces arises, for example, in ad-

ditive modeling (see, e.g., [11, Subsection 8.1]) and the theory of ridge functions (see, e.g., [3, 
Chapter 7]) (note that every subspace of ridge functions ( ; )pL a K  can be considered as marginal).

The question on the closedness is not trivial; examples where +1 2( ) ( )p pL LF F  is not closed 
in ( )pL F  can be found in [12, Proposition 4.4(a)] (for ∈ ∞[1, )p ), [11, Subsection 8.3] (for = 2p ), 
[3, Section 7.2] (for ∈ ∞ ∪ ∞[1, ) { }p ).

Sufficient conditions for the sum of marginal subspaces to be closed can be found in [5, 
p.1332, Proof of Lemma 1], [11, Section 8] and [3, Chapter 7]. Our result (Theorem 4) is mo-
tivated by the result of [5] and contains it as a special case.

To formulate our result on the complementability of the sum of marginal subspaces, we need 
an auxiliary notion. Let Ω μ( , , )F  be a probability space. For two sub-σ -algebras ,A B  of F  
de fine the following measure of their dependence:

⎧ ⎫μ ∩ψ = ∈ ∈ μ > μ >′ ⎨ ⎬μ μ⎩ ⎭

( )
( , ) inf | , , ( ) 0, ( ) 0 .

( ) ( )
A B

A B A B
A B

A B A B
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This measure of dependence is well known (see, e.g., [13]). It is easily seen that ψ′0 ( , ) 1A B� �  
and ψ =′( , ) 1A B  if and only if A  and B  are independent.

Let us formulate our result. Let …1, , nF F  be sub-σ -algebras of F . Define the ×n n  mat-
rix E = (eij)by

=⎧⎪= ⎨ −ψ ≠′⎪⎩

0,   ;

1 ( , ),   .ij
i j

if i j
e

if i jF F

Theorem 4. If <( ) 1r E , then the marginal subspaces 10 0( ), , ( )p p
nL L…F F  are linearly in-

dependent and their sum is complemented in ( )pL F  (for arbitrary ∈ ∞ ∪ ∞[1, ) { }p ).

This research was supported by the project 2017-3M from the Department of Targeted Training 
of Taras Shevchenko National University of Kyiv at the NAS of Ukraine.
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ДОСТАТНЯ УМОВА ДЛЯ ТОГО, ЩОБ СУМА 
ДОПОВНЮВАЛЬНИХ ПІДПРОСТОРІВ БУЛА ДОПОВНЮВАЛЬНОЮ

Наведено достатню умову для того, щоб сума скінченного числа доповнювальних підпросторів банахового 
простору була доповнювальною. За цієї умови отримано формулу для проектора на цю суму підпросторів. 
Ця умова є точною (в певному сенсі). Як застосування наведено достатню умову для доповнювальності 
суми маргінальних підпросторів у просторі Lp.

Ключові слова: сума підпросторів, доповнювальний підпростір, замкнений підпростір, маргінальний під-
простір, проектор.

И.С. Фещенко

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
E-mail: ivanmath007@gmail.com

ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СУММА 
ДОПОЛНЯЕМЫХ ПОДПРОСТРАНСТВ БЫЛА ДОПОЛНЯЕМА

Приведено достаточное условие для того, чтобы сумма конечного числа дополняемых подпространств 
банахова пространства была дополняема. При этом условии получена формула для проектора на эту сумму 
подпространств. Это условие является точным (в определенном смысле). В качестве применения при-
ведено достаточное условие для дополняемости суммы маргинальных подпространств в пространстве Lp.

Ключевые слова: сумма подпространств, дополняемое подпространство, замкнутое подпространство, 
мар гинальное подпространство, проектор.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

Partial/quasi order optimization is a research field, which studies optimization problems in-
volving order relations. Classical examples of such problems are given by the multiobjective opti-
mization [1—4]. Various applications of the partial/quasi order optimization are considered in [5]. 
Related works include the optimization with dominance constraints [6, 7] and set-valued opti-
mization [8].

In the present paper, we consider a problem of finding the optimal (nondominated) elements 
(with respect to some partial/quasi order) on a discrete feasible set of elements defined by means 
of some other partial/quasi orders. A similar problem setting was considered in [9]. In practical 
problems, the feasible set may contain a huge number of elements, so the enumerative search is 
questionable. We develop a branch and bound (B&B) method for this problem and prove its con-
vergence. The method subdivides the original problem into a sequence of subproblems, selects 
subproblems containing optimal elements, and proceeds until such subproblems become trivial. 
Acceleration with respect to the enumerative search is achieved due to the group evaluation of 
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feasible elements, by using lower and upper bounds (with respect to the partial/quasi orders) 
for groups. In the present work, we use set-valued bounds for the fathoming of subproblems within 
the B&B framework and provide general convergence results. Remark that these set-valued 
bounds are particularly simple for the bi-objective linear optimization problems and are just 
pie cewise linear concave curves [10]. The method generalizes particular B&B schemes used in 
the Pareto optimization [9—11].

1. Quasiorders and partial orders [3, 8].
Definition 1 (Quasiorders and partial orders). A binary relation �  on a set ℵ  is called a qua-

siorder iff
for any x∈ℵ , it holds x x�  (reflectivity);
for any { , , }x y z∈ℵ , the relations x y�  and y z�  imply x z�  (transitivity).
A quasiorder �  on ℵ  is called a partial order iff, for any { , }x y∈ℵ , the relations x y�  

and y x�  imply x y=  (antisymmetry).
By definition, the relation x y  means x y�  and x y≠ ; the relation x y�  means y x� ; 

the relation x y  means y x .
A set ℵ  with a quasiorder (partial order) binary relation �  on ℵ  is called a quasiorder 

(partial order) set/space.
Definition 2 (Optimality). A subset *X X⊂  of a quasiorder set X ⊆ℵ  is called -non-

dominated ((Pareto) optimal) if, for any x X∗ ∗∈ , there is no x X∈  such that x x∗ .
We now consider the space 2ℵ of all subsets of ℵ and introduce the order relations �,  in 2ℵ 

[1,8,12,13].
Definition 3 (Quasiorders and partial orders in the space of sets). Subsets ,A B⊂ℵ  satisfy 

the set relation A B�  iff, for any b B∈ , there is an element a A∈  such that a b� .
Subsets ,A B⊂ℵ  satisfy the set relation A B  iff, for any b B∈ , there is an element a A∈  

such that a b .
The notation A B� , A B≺  means B A� , B A , respectively.
Lemma 1. Let the relation �  be a quasiorder in ℵ . Then the corresponding set relation �  is a 

quasiorder in the space of subsets of ℵ .
Let the relation �  be a partial order in ℵ . Then the corresponding set relation �  is a par-

tial order in the space of subsets of ℵ , consisting of mutually nondominated elements.
Example 1 (Violation of the “antisymmetry” property for the set relation �). Let 1 2a a≺  

and 1 2{ , }A a a= , 2{ }B a= . Then A B�  and A B� , but A B≠ .
Example 2 ({0,1}-string ordering). Let us consider a collection of {0,1} -strings S  and the 

following majority ordering “�” in it:

1 2S s s S∈� � , if the number of ones in 1s  is not less than the number of ones in 2s ;

1 2s s , if the number of ones in 1s  is greater than the number of ones in 2s .
Such kind of ordering appears in maximum satisfiability problems, where the quality of a 

solution is measured by the number of conditions (e.g., inequalities) satisfied. This ordering 
is a quasiorder, but not a partial order (the antisymmetry requirement is not fulfilled). Howe-
ver, the reinforced transitivity property is fulfilled: if 1 2 2 3( , )s s s s , or 1 2 2 3( , )s s s s� , or 

1 2 2 3( , )s s s s� , then 1 3s s .
Remark 1. If the underlying quasiorder �  in ℵ  has the extended transitivity property, 

i.e., from ( , )x y y z�  or ( , )x y y z� , it follows x z , then the induced set relation �  in 2ℵ  
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has a similar property. Namely, for any subsets , ,A B C ⊂ℵ , it holds true: if ( , )A B B C , or 
( , )A B B C� , or ( , )A B B C� , then A C . A similar reinforced transitivity property holds 
for the {0,1}-string ordering of Example 2.

2. Branch and Bound (B&B) method for discrete partial/quasi order optimization. In this 
section, we consider a branch and bound algorithm for finding all -nondominated elements 

cX∗  of a subset cX ⊂ℵ  defined by some other quasiorders in the space ℵ . The B&B method 
treats elements of the optimization space ℵ in groups by the lower and upper boundings of jointly 
all elements in the groups. Thus, it works with a smaller number of objects than the total number 
of elements in the space. This B&B method generalizes a number of specific B&B algorithms 
(see [9—11]) for solving the vector (Pareto) optimization problems, ( ) M xR am

v Vf v ∈→� , to a 
more general objective (quasiorder) space ( )f vℵ� .

Assumption A. Let �  be a quasiorder in a space ℵ  with the following extended transitivity 
property: for , ,x y z∈ℵ , if ( , )x y y z�  or ( , )x y y z� , then x z .

If the relation �  is a partial order, then Assumption A is fulfilled automatically.
Assumption B. Let �  be the quasiorder relation on subsets of ℵ induced (in the sense of De fi-

nition 3) by a quasiorder relation � on elements of ℵ. Assume that there are mappings , : 2 2L U ℵ ℵ→  
such that

B1: For any X ⊆ℵ , it holds true ( ) ( )L X X U X� � ;
B2: If a set X ⊂ℵ  is a singleton, then ( ) ( )L X X U X= = .
Remark 2. Standard (and often poor) bounds in the vector optimization are the so-called 

ideal and nadir points [10, 11], i.e., single-valued bounds. The bounds ( )L X  and ( )U X  in as-
sumption (B1) may be sets, i.e., for any element ( )l L X∈ , there is an element x X∈  such that 
l x� , and, for any element x X′∈ , there is an element ( )u U X∈  such that x u′� . Due to the 
reflexivity of the relation � , it is admissible that ( )L X X⊂ .

Example 3 (Lower set-valued bounds in vector optimization). For a vector (Pareto) opti-
mi zation problem: 1( ) [ ( )] Max ,m

i i v Vf v f v = ∈= →  as an upper bound ( )U X  of the image set 
{ ( ) : }X f v v V= ∈ , one can take the ideal point 1( ) {max ( )} .m

v V i iI X f v∈ ==  As a lower bound 
( )L X , one can take the set of values { ( ), }f vλ λ∈Λ  for a number of solutions { , }vλ λ∈Λ  of the 

scalarized problems: 
1

( ) maxm
i i v Vi
f v ∈= λ →∑ , 10 ( , , ) m

m R+≠ λ = λ λ ∈Λ ⊂… .

Example 4 (Set-valued bounds in discrete problems). Consider a vector discrete optimi za-
tion problem: 1 {0,1}

( ) [ ( )] Max ,n
m

i i v V
f v f v = ∈ ⊂

= →  Standard vector bounds for the image set ( )f v =
{ ( ), }f v v V= ∈  are nadir and ideal points: 1 1( ( )) {min ( )} ( ( )) {max ( )} .,m m

v V i i v V i iN f v f v I f v f v∈ = ∈ == =
Set-valued bounds can be constructed in the following way. Let us fix some components 

1j
v  

and 
2j

v  of v at their possible values 0 or 1 and construct lower ( ( ))L f V  and upper ( ( ))U f V  bounds 
satisfying assumption B as follows. The set-valued bound ( ( ))L f V  consists of two points: 

1 1
{ : 0} 1 { : 1} 1{min ( )} , {min ( )} .

j j

m m
v V v i i v V v i if v f v∈ = = ∈ = =  (If only one set 

1
{ : 0}jv V v∈ =  or 

1
{ : 1}jv V v∈ =  

is nonempty, then only one point is used).
Similarly, the set-valued bound ( ( ))U f V  consists of the following points: 

2
{ : 0} 1{max ( )} ,

j

m
v V v i if v∈ = =

2
{ : 1} 1{max ( )} .

j

m
v V v i if v∈ = =

To get better bounds, one can fix more components 1,jv j J∈  and 2,jv j J∈  of v on their all 
possible values. In this case, the bounds ( ( ))L f V  and ( ( ))U f V  consist of 1| |2 J  and 2| |2 J  points, 
respectively. What variables to fix to get good bounds is a (research) question.
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Example 5 (Multiattribute optimization). The problem is to find nondominated multiattri-
bute entries in big data sets. It is assumed that separate attributes take on values in completely 
ordered sets. This problem can be solved by both an enumerative pairwise comparison algorithm 
and by the B&B algorithm. The latter algorithm firstly finds an interval for the data, e.g., nadir 
and ideal points, subdivides it into smaller subintervals and finds nadir/feasible and ideal points 
for these subintervals, refines the family of subintervals from empty and dominated ones, and 
continues the subdivision and refinement procedures until the nondominated subintervals be-
come singletons.

Example 6. Let { : ( ) }( ) { ( ), } Max
k K k kM j v V g v cF v f v j M
∈∪ ∈= ∈ → �  be a multicriteria optimi za-

tion problem with finite or infinite sets M , K  of criteria and constraints. By defining ( )KG v =
{ ( ), }kg v k K= ∈ , { }K k K kC c∈= ∪ , the latter problem can be rewritten in the form ( )MF v →

{ : ( ) }Max
K Kv V G v C∈→ � , i.e., by means of the quasiorder set relation “� ”.

Example 7 (Multilevel multicriteria and multilevel partial/quasi order optimization prob-
lems). A multicriteria (or partial order) optimization problem 1Max ( )v V F v∈  usually singles out 
a whole Pareto-optimal set of nondominated solutions ∗ ⊂V V  and the corresponding effi-
cient frontier 1( )F V ∗ , e.g., an efficient frontier in the financial portfolio analysis. The second step 
in analyzing the problem is to define the second mapping (partial order relation) 2 2: ( )F V F V→  
to select a narrower subset of nondominated solutions, and so on.

Suppose we have found an approximation C  of the Pareto-efficient set 1( )F V ∗ , for exam-
ple, consisting of a finite collection of elements, 1{ , , }nC c c= … . Then the second stage prob-
 lem may have the form: 

1{ , ( ) } 2Max ( )v V F v C F v∈ � , i.e., is given by means of the quasiorder set 
re lation “� ”.

Problem setting. Suppose there are several quasiorders i� , 0, , ,i n= …  defined on the same 
(objective) space ℵ . Define the relations ix y  as ix y�  and x y≠ . Corresponding set rela-
tions i�  and i  for subsets of ℵ  are defined in Definition 3.

Define the feasible set { : , 1, , }c i i i iX x X C x D i n= ∈ ⊆ℵ = …� � , where iC ⊂ℵ , iD ⊂ℵ, 
1, , ,i n= … . Remark that the condition i iC x�  means { : }

ic C ix x x c∈∈ ∈ℵ′ ′∩ �  and i ix D�  
means { : }

id D ix x x d∈∈ ∈ℵ′ ′∪ � .
The problem is to check if cX ≠ ∅  and, in the latter case, to find the set cX∗  of 0 -nondo-

minated elements in cX . The set cX  can be (very) large, so the enumerative search may be ques-
tionable. The following B&B algorithm solves the problem by means of lower ( )iL ⋅  and upper 

( )iU ⋅  bounds of subsets of ℵ . We assume that these bounds satisfy Assumptions A, B. The ac-
celeration of the search is due to a group evaluation of elements of ℵ . The following B&B al-
gorithm solves the set problem.

Constrained Branch and Bound algorithm (CBB-algorithm).
Step 0 (Initialization). Form an initial finite partition 0 { : 1, 2, }pP X p= ⊂ℵ = …  such that 

p
pX X⊆ ∪ . Calculate bounds ( )p

iL X  and ( )p
iU X  for all 0

pX P∈ , 0,1, , ,i n= … . Set 0k = .
Step 1 (Remove infeasible partition sets). Clean the partitions kP  from certainly infeasible 

sets, i.e., put : { : , or ( ), or ( )  for some }.p p p p
k k k i i i iP P X P X X C U X L X D i= ∈ =∅ / /∩ � �

Step 2 (Remove non-optimal partition sets). Clean the partitions kP  from sets not containing 
optimal points, i.e., put = ∈ ∈≺0 0 0: { : ( ) ( ) for some singleton }.p p q q

k k k kP P X P U X L X X P
Step 3 (Look for partition sets with nondominated upper bounds). Find all 0U -nondominated 

partition sets p
kY P∈  such that there is no other partition set k

qX P∈  with 0 0( ) ( )q pU X U Y .
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Step 4 (Check for the stopping conditions). If the partition kP  is empty or all 0U -non-
dominated partition sets p

kY P∈  are singletons, then Stop.
Step 5 (Partitioning). If there is an 0U -nondominated non-singleton partition set p

kY P∈ , then 
form a partition of this set ( ) { , 1, 2, }k k

k iP Y Y i′′ = ≠ ∅ = …  such that k k
i iY Y= ∪  and k k

i i jY Y =∅∩  
for , ( ),k k k

i j kY Y P Y i j′′∈ ≠ . Define the new full partition : ( ) ( ).k k
k k kP P Y P Y′′= ∪  Elements of 

kP  will also be denoted as pX .
Step 6 (Estimation of bounds). For all new subsets p

k kX P P′′∈ ⊂ , calculate lower ( )p
iL X  

and upper ( )p
iU X  bounds, 0,1, , ,i n= … ; for other subsets p

kY P∈ , bounds remain the same. Put 
: 1k k= +  and go to Step 1.

Theorem (Convergence of the CBB-algorithm). Assume that the lower and upper bounds ,i iL U  
satisfy conditions A, B for each 1, , ,i n= … . Then the following statements regarding the CBB-
algorithm hold true.

(a) If the space ℵ  is finite and the feasible set cX  is empty, then the CBB-algorithm stops 
after a finite number k′  of iterations with the empty partition kP ′ ≠ ∅ .

(b) If cX ≠ ∅  and cX  is finite, then the optimal ( 0 -nondominated) set cX∗ ≠ ∅ , and no ele-
ment of the cX∗  is deleted in the course of iterations of the CBB-algorithm.

(c)  If in the course of iterations the CBB-algorithm generates a singleton 0U -nondiminated 
partition set ∈p

kY P , i.e., such a singleton set that there is no other partition set k
qX P∈  such that 

0 0 0( ) ( )q pU X U Y , then p
cY X∗∈ .

(d) If the space ℵ  is finite, then the CBB-algorithm stops after a finite number of iterations k′. 
In this case, the set of singleton 0U -nondominated partition sets p

kY P ′∈  generated by the CBB-
al gorithm coincides with the optimal set cX∗ .

Proof. (a) If the space ℵ  is finite, then the CBB-algorithm stops after a finite number of 
iterations k′ , since there may be only a finite number of partition steps. Suppose cX =∅ , but 

kP ′ ≠ ∅ . The partition kP ′  contains singleton sets pY y= ; otherwise, the algorithm did not stop 
at iteration k′ . Since the algorithm passed Step 1 before stopping, pY y X= ∈ , ( )p

i i iC U Y� , and 
( )p

i i iL Y D�  for all i . By assumption (B2), ( ) ( )p p
i iy L Y U Y= =  for all i . Hence, cy X∈ ≠∅ . 

We get a contradiction.
(b) Suppose the opposite: at some iteration k′ , a point cx X∗ ∗∈  is deleted. It can be deleted 

only at Step 2 of the CBB-algorithm. This means that there are partition sets ,p q
kX X P ′∈  such 

that px X∗ ∈  and 0 0( ) ( )p qU X L X  for some singleton q q
kX x P ′= ∈ . Since the algorithm passed 

Step 1, qx X∈ , ( ) qq
i i iC U X x=� , ( )q

i
q

ix L X D= �  for all i , and, hence, q
cx X∈ . Since, by (B1), 

0( )p pX U X� , for px X∗ ∈ , there is an element 0( )ppu U X∈  such that px u∗ � . For 0( )ppu U X∈ , 
by the definition of the dominance relation 0≺  and (B2), from 0 0 0( ) ( )p q qU X L X x=≺ , it follows 
that 0

p qu x≺ . By the transitivity of the relations 0≺ , 0� , we obtain *
0 0

p qx u x≺� . Hence, 

0 c
qx x X∗ ∈≺ , which means that x∗ is not an 0-nondominated element of cX , a contradiction.

(c) Suppose the opposite that, at some iteration k , there is a singleton 0U -nondiminated 
partition set k

kY Py= ∈  such that k
cY X∗∉ . Then there is an element cx X∈  such that 0x y . 

Moreover, due to the theorem assumptions, there is an element cx X∗ ∗∈  such that *
0 0x x y� . By 

(b), the element x∗ is not deleted, so there is a partition set p
kX P∈  such that px X∗ ∈ . By (B1), 

(B2), the following relation holds true: *
0 0 0 0( ) ( )p kU X x y U Y=� , i.e., 0 0( ) ( )p kU X y U Y= , 

which means that kY  is not an 0U -nondominated partition set in kP , a contradiction.
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(d) Due to the finiteness of the number of elements in X , there can be only a finite number 
of iterations with the partitioning of sets. So, there exists an iteration k′  such that all 0U -non-
dominated partition sets become singletons, k kY y′ ′= , and the CBB-algorithm stops. Then, 
by (c), all such sets k k

cY y X′ ′ ∗= ∈ .
Let the algorithm stoped at the iteration k′  and let some ˆ cx X∗∈ . By (b), x̂  was not removed 

in the course of iterations. Hence, there exists a partition set ˆ k
kX P′
′∈  such that ˆˆ kx X ′∈  and, by 

(B1), 0 0
ˆˆ ( )kx U X ′� . Let us show that the set ˆ kX ′ cannot be 0U -dominated. Suppose the opposite. 

Then there is a finite sequence of partition sets 1{ }k I
i k iX P′

′ =∈  such that 0 0 0 1
ˆ( ) ( )k kU X U X′ ′≺ , 

0 0 0 1
ˆ( ) ( )k k

iU X U X′ ′
+≺ , 0 0 0

ˆ( ) ( )k k
IU X U Y′ ′≺ , and ˆk

kY P′
′∈  is 0U -nondominated. Hence, the set ˆˆk ky Y′ ′=  

is a singleton and, by (c), it belongs to cX∗. Thus, 0 0 0 0
ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )k k kx U X U Y y′ ′ ′=≺�  and, hence, 

*
0ˆ ˆk

cx y X′ ∈≺ , which means that ˆ cx X∗∉ , a con tradiction. Hence, the set ˆ ˆkX x′ ∋  is 0U -nondomi-

nated. Then ˆ kX ′  is a singleton and ˆˆ k
kx X P′
′= ∈ . On the other hand, by (c), all 0U -nondominated 

singleton partition sets p
kX P ′∈  belong to cX∗ . The proof is completed.

3. Conclusions. We have analyzed a general framework for the discrete branch and bound 
(B&B) methods designed to find optimal (i.e. nondominated) elements in a partial order or qua-
siorder (with certain extended transitivity property) space. The framework generalizes particu-
lar B&B schemes from the vector optimization to more general objective spaces. For example, the 
space may be an infinite-dimensional vector space, space of strings with ordered components, 
space of sets with a defined partial or quasiorder relation. We have also considered the so-called 
constrained quasiorder optimization problems involving several partial/quasi orders. Solutions 
of the problems are understood as nondominated points of the feasible or objective set. A non-
standard element of the considered B&B framework is that it exploits set-valued (including sin-
gle-valued) lower and upper bounds for subsets generated by the algorithm. As a lower bound, any 
subset of feasible points may be used. For a finite discrete feasible set, the B&B algorithm either 
finds all optimal elements or discover that the feasible set is empty.

Thus, the paper extends horizons of optimization theory to general spaces, not necessary lin-
ear or metric, only the order is important. The further research may be devoted to the exploration 
of the efficiency of the developed B&B method on particular classes of problems and to its exten-
sion to the continuous case.
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МЕТОД ГIЛОК ТА МЕЖ ДЛЯ ДИСКРЕТНОЇ ОПТИМІЗАЦIЇ 
В ЧАСТКОВИХ АБО КВАЗIПОРЯДКАХ

У роботi метод гiлок i меж/оцiнок (B&B-метод) поширюється на задачi пошуку недомiнованих елементiв 
у частково або квазiупорядкованій множині. B&B-метод застосовується до задач оптимiзацiї, де допусти-
ма множина сама визначається сiмейством квазiпорядкiв. Структура узагальненого B&B-методу є стан-
дартною: вiн включає в себе розбиття на пiдзадачi, оцiнювання пiдзадач i вiдбраковування пiдзадач, але 
оцiнки пiдзадач вiдрiзняються, вони можуть бути множинами. Для оцiнювання пiдзадач метод викорис-
товує впорядкування множин у такому сенсi. Одна множина “менша або дорiвнює” iншій, якщо для будь-
якого елемента першої множини iснує “бiльший або рiвний” елемент у другiй. У B&B-методi розбиття за-
стосовується до пiдзадач з недомiнованими верхнiми оцiнками. Пiдзадачi з малими верхнiми оцiнками 
(менше деякої нижньої оцiнки) видаляються. Встановлено збiжнiсть методу до множини всiх недомiнованих 
елементiв. Прискорення по вiдношенню до переборного пошуку досягається за рахунок групової оцiнки 
елементiв вихiдного простору.
Ключові слова: квазіпорядок, частковий порядок, недоміновані розв’язки, дискретна оптимізація, метод 
гілок та меж.
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МЕТОД ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ДЛЯ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
В ЧАСТИЧНЫХ ИЛИ КВАЗИПОРЯДКАХ

В работе метод ветвей и границ (B&B-метод) распространяется на задачи поиска недоминируемых точек 
в частично или квазиупорядоченном множестве. B&B-метод применяется к задачам оптимизации, где до-
пустимое множество само определяется семейством квазипорядков. Структура обобщенного B&B-метода 
является стандартной: он включает в себя разбиение на подзадачи, оценки подзадач и отбраковку подзадач, 
но оценочные границы отличаются, они могут быть множествами. Для оценивания подзадач метод 
использует упорядочение множеств в следующем смысле. Одно множество “меньше или равно” другому, 
если для любого элемента первого множества существует “больший или равный” элемент во втором. В 
B&B-методе разбиение применяется к подзадачам с недоминируемыми верхними границами. Подзадачи 
с малыми верхними границами (меньше некоторой нижней границы) удаляются. Установлена сходимость 
метода к множеству всех недоминированных точек. Ускорение по отношению к переборному поиску 
достигается за счет групповой оценки элементов исходного пространства.
Ключевые слова: квазипорядок, частичный порядок, недоминируемые решения, дискретная оптимизация, 
метод ветвей и границ.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

МЕХАНІКА

Проблема описания полного спектра распространяющихся акустических волн в упруго-
жидкостных волноводах, анализа их дисперсионных характеристик, а также поведения их 
как в длинноволновом, так и в коротковолновом диапазонах частотного спектра относится 
к классическим задачам механики [1]. Закономерности распространения этих волн широко 
используются в различных областях науки и техники. Значительное практическое исполь-
зование акустических волн ставит задачу более полного учета реальных свойств сред. К ним 
относятся начальные напряжения. Созданные целенаправленно, или, возникшие в резуль-
тате технологических операций при изготовлении, они оказывают существенное влияние 
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О влиянии конечных начальных деформаций 
на фазовые скорости нормальных волн 
в упругом полупространстве, взаимодействующем 
со слоем идеальной сжимаемой жидкости
Представлено академиком НАН Украины А. Н. Гузем

Рассматривается задача о распространении нормальных волн в предварительно деформированном упру-
гом полупространстве, взаимодействующем со слоем идеальной сжимаемой жидкости. Исследование про-
водится на основе трехмерных линеаризованных уравнений теории упругости конечных деформаций для 
сжимаемого и несжимаемого упругих полупространств, а также трехмерных линеаризованных уравнений 
Эйлера для идеальной сжимаемой жидкости. Применяются постановка задачи и подход, основанные на 
использовании представлений общих решений линеаризованных уравнений для упругого тела и жидкости. 
Получены дисперсионные уравнения, описывающие распространение гармонических волн в гидроупругих 
системах. Построены дисперсионные кривые нормальных волн в широком диапазоне частот. Проанализи-
ровано влияние конечных начальных деформаций упругого полупространства и толщины слоя идеальной 
сжимаемой жидкости на фазовые скорости гармонических волн. Показано, что влияние начальных дефор-
маций упругого полупространства на параметры волнового процесса связано со свойствами локализации 
волн. Предложен критерий существования нормальных волн в гидроупругих волноводах. Развитый подход 
и полученные результаты позволяют установить для волновых процессов пределы применимости моделей, 
основанных на различных вариантах теории малых начальных деформаций и классической теории упруго-
сти для твердого тела. Численные результаты представлены в виде графиков и дан их анализ.

Ключевые слова: нормальные волны, дисперсия волн, сжимаемые и несжимаемые упругие полупростран-
ства, слой идеальной сжимаемой жидкости, начальные напряжения. 
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на волновые процессы. Рассмотренные задачи и результаты, полученные с учетом действия 
начальных напряжений, приведены в [2, 3].

В настоящей работе для исследования распространения акустических волн в системе, 
состоящей из слоя жидкости и упругого полупространства, подверженного большим (ко-
нечным) начальным деформациям, привлекаются модели предварительно напряженного 
тела и покоящейся идеальной сжимаемой жидкости. При этом используются трехмерные 
линеаризованные уравнения теории упругости конечных деформаций для упругого тела 
и трехмерные линеаризованные уравнения Эйлера для идеальной сжимаемой жидкости. 
В качестве подхода выбраны постановки задач и метод, основанные на применении пред-
ставлений общих решений линеаризованных уравнений движения упругого тела и жид-
кости, предложенные в работах [4—9].

Постановка задачи. Рассмотрим задачу о распространении акустических волн в гид-
роупругой системе, состоящей из слоя идеальной сжимаемой жидкости и упругого по-
лупространства, подверженного большим (конечным) начальным деформациям. Решение 
получим с привлечением трехмерных линеаризованных уравнений теории упругости ко-
нечных деформаций для твердого тела и линеаризованных уравнений Эйлера для жидко-
сти, находящейся в состоянии покоя [4—9].

Затем рассмотрим такие динамические процессы в гидроупругой системе, при кото-
рых возникающие дополнительные деформации, т.е. возмущения деформаций значительно 
мень ше начальных. Исследуем гармонические волновые процессы малой амплитуды. При 
этом примем, что упругое тело находится в начальном состоянии.

Предположим, что изотропное нелинейно-упругое твердое тело, упругий потенциал ко-
торого является произвольной дважды непрерывно-дифференцируемой функцией ком-
понент тензора деформаций Грина, занимает объем 1 ,z−∞ < < ∞  2 0,z−∞ < �  3z−∞ < < ∞  и 
контактирует со слоем идеальной сжимаемой жидкости, заполняющей объем: 1 ,z−∞ < < ∞  

20 z h� � , 3 .z−∞ < < ∞  Примем, что внешние силы, действующие на указанные среды, рас-
пределены равномерно вдоль оси Oz3. В этом случае задача является плоской и можно ог-
раничиться изучением процесса распространения волн в плоскости Oz1z2. Следовательно, 
указанная задача сводится к решению системы уравнений гидроупругости при следующих 
граничных условиях:

21 0 0zQ = = ; 
2 22 0 2 0z zQ P= == ; 

22 0z hP = = ; 
2 2

2
2 0 0z z

u
v

t= =
∂

=
∂

. (1)

Воспользуемся постановками задач гидроупругости для тел с начальными напряжени-
ями и идеальной жидкости, а также представлениями общих решений из работ [4—9]. Далее 
исследуем волновые процессы в предварительно деформированных сжимаемых и несжи-
маемых упругих телах, взаимодействующих с идеальной жидкостью, начальное состояние 
которых является однородным. В случае однородного напряженно-деформированного со-
стояния для плоского случая общие решения имеют вид [4—9]:

1) несжимаемые упругие тела

2
1

1
1 2

u
z z

∂ χ
= −

∂ ∂
; 

2
1 1

2 1 1 2 2 12
1

u q q
z

− − ∂= λ λ χ
∂

;
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− − −⎧ ∂⎪ ⎡ ⎤= λ λ λ + − λ λ + μ⎨ ⎣ ⎦ ∂⎪⎩

2
1 1 2 2 0 1

1 1 1 1 11 11 1 2 1 2 12 12 2
1

( )p q a s q q a
z

2 2
2 2 0
2 1 12 22 12 2

22

( )s
zz t

⎫∂ ∂ ∂⎪+λ λ μ + −ρ χ⎬ ∂∂ ∂ ⎪⎭
;

2) сжимаемые упругие тела

2
2

1
1 2

u
z z

∂ χ
= −

∂ ∂
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2 0 2 2 02 2
1 11 11 2 1 12 22
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3) идеальная сжимаемая жидкость

2
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1
1

v
z t

∂ χ
=
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; 
2

3
2

2
v

z t

∂ χ
=
∂ ∂

,

где введенные функции iχ  являются решениями следующих уравнений:
1) несжимаемые упругие тела

4 2 2 04 4 4
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2) сжимаемые упругие тела
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3) идеальная сжимаемая жидкость

2 2 2

32 2 2 2
1 2 0

1
0

z z a t

⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂+ − χ =⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
.

Здесь и выше: iu  — компоненты вектора смещений упругого тела u ; iv  — составляющие 
вектора возмущений скорости жидкости v ; iQ  и iP  — составляющие напряжений, соот-
ветственно, в упругом теле и жидкости; ρ  — плотность материала упругого полупростран-
ства; 0ρ  и 0a  — плотность и скорость звука в жидкости в состоянии покоя; iλ  — удлинения 
упругого тела в направлениях координатных осей; ija , ijμ  — величины, определяемые из 
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уравнений состояния и зависящие от вида упругого потенциала [10, 11, 14]; 0
ііs  — начальные 

напряжения.
Для анализа распространения возмущений, гармонически изменяющихся во времени, 

решения системы уравнений определяем в классе бегущих волн

2 1( )exp[ ( )]j jX z i kz tχ = −ω  ( 1, 3)j = ,

где k  — волновое число; ω  — круговая частота; 2 1i = − .
В дальнейшем для каждой из гидроупругих систем решаем две задачи Штурма—Лиу-

вилля на собственные значения для уравнений движения упругого тела и жидкости, а также 
находим соответствующие собственные функции. После подстановки решений в гранич-
ные условия (1) получаем однородные системы линейных алгебраических уравнений от-
носительно произвольных постоянных. Исходя из условия существования нетривиальных 
решений этих систем, получаем дисперсионные уравнения. Для упруго-жидкостной систе-
мы, упругое полупространство которой из несжимаемого материала дисперсионное соот-
ношение имеет вид

λ ρ μ μ ρ ω =0
0 0det ( , , , , , , , , , ) 0lm i ij ij ii se c a s a h c  ( , 1, 4)l m = .  (2)

Для упруго-жидкостной системы, упругое полупространство которой из сжимаемого 
материала, аналогичное уравнение будет таким:

λ ρ μ μ ρ ω =0
0 0det ( , , , , , , , , , ) 0lm i ij ij ii se c a s a h c  ( , 1, 4)l m = .  (3)

В уравнениях (2) и (3) с  — фазовая скорость мод в гидроупругой системе; h  — толщина 
слоя жидкости; sc  ( 2

sc = μ ρ ) — скорость волны сдвига в материале упругого тела; μ  — мо-
дуль сдвига материала упругого тела.

Отметим, что полученные дисперсионные уравнения (2) и (3) не зависят от формы уп-
ругого потенциала и получены для несжимаемых и сжимаемых упругих тел, подверженных 
большим (конечным) начальным деформациям. Они являются наиболее общими и из них 
можно получить соотношения для ряда частных случаев [см. работы 1, 2, 3, 12, 13].

Задачи, рассмотренные в рамках модели, учитывающей начальные напряжения, приве де-
ны в [2—7, 12, 13]. Если положить 0 0ііs = , 1iλ = , то получим равенства для основа тельно ис-
следованных в рамках классической теории упругости волн Рэлея и Стоунли—Шольте [1].

Числовые результаты. В дальнейшем дисперсионные уравнения (2) и (3) решаем чис-
ленно. При этом расчеты проводим для трех гидроупругих систем. Первая состоит из эла-
стичной резины и воды. Механические параметры этой системы выбираем следующими: уп-
ругое полупространство — 1200ρ = кг/м3, 61,2 10μ = ⋅ Па; слой жидкости — 0 1000ρ = кг/м3, 

0 1459,5а = м/с, 0 0 46,153442.sa a c= =  Этот гидроупругий волновод характеризуется тем, 
что материал упругого полупространства (резина) является несжимаемым, податливым и 
мягким. Вторая система состоит из оргстекла и воды. Она характеризуется следующими 
параметрами: упругое полупространство — 1160ρ = кг/м3, 93,96 10λ = ⋅ Па, 91,86 10μ = ⋅ Па; 
слой жидкости — 0 1000ρ = кг/м3, 0 1459,5а = м/с, 0 0 1,152595.sa a c= =  У этого волновода 
материал упругого полупространства (оргстекло) является сжимаемым и жестким. Третья 
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система представляет собой волновод из стали и воды. При этом параметры выбираем та-
кими: упругое полупространство — 7800ρ =  кг/м3, 109,26 10λ = ⋅  Па, 107,75 10μ = ⋅  Па; жид-
кость — 0 1000ρ =  кг/м3, 0 1459,5а =  м/с, 0 0,463021a = . Этот волновод отличается тем, 
что материал упругого полупространства (сталь) относится к разряду сжимаемых и более 
жестких, чем оргстекло.

Заметим, что уравнения (2) и (3) выведены без введения каких-либо дополнительных 
ограничений к виду функции упругого потенциала, поэтому они справедливы для упру гих по-
тенциалов произвольной формы. В данной работе при численном решении уравнения (2) 
для описания упругих свойств резины применялся потенциал Трелоара [5, 6, 10, 11]. Для 
оргстекла и стали использовался потенциал Мурнагана, зависящий от трех алгебраических 
инвариантов тензора деформаций Грина [5, 6, 12—14]. При рассмотрении конкретных при-
меров и численного решения уравнения (3) учитывалось то обстоятельство, что оргстекло и 
сталь не разрушаясь не допускают больших деформаций и поэтому коэффициенты уравне-
ний состояния ija  и ijμ  определяли в рамках линейного акустического приближения [14].

Результаты вычислений в виде графиков представлены на рис. 1—3.
Графики (рис. 1), полученные для гидроупругой системы, состоящей из полупростран-

ства резины (податливый материал) и слоя воды, иллюстрируют характер влияния пред-
варительного сжатия ( λ =1 0,8 ) на фазовые скорости поверхностных волн в упруго-жид-
кост ной системе. Это графики зависимости безразмерных величин фазовых скоростей по-
верх ностных волн c  ( sc c c= ) от безразмерной величины толщины жидкого слоя (частоты) 
h  ( sh h c= ω ). Дисперсионная кривая, соответствующая гидроупругому волноводу при от-
сутствии начальных деформаций ( 1 1λ = ) представлена на рис. 1, а, дисперсионная кривая, 
полученная для системы, упругое полупространство которой подвержено начальному сжа-
тию ( 1 0,8λ = ) — на рис. 1, б.

Результаты численных расчетов для упруго-жидкостной системы, состоящей из орг-
стекла (жесткий материал) и воды, представлены на рис. 2. График зависимости безраз-
мерной величины фазовой скорости поверхностной волны c  от безразмерной величины 
толщины жидкого слоя (частоты) h  при отсутствии начальных напряжений построен на 
рис. 2, а. Влияние начального растяжения ( 0

11 0,004σ = ) на скорость поверхностной волны в 
упруго-жидкостной системе иллюстрирует график на рис. 2, б, представляющий зависи-

Рис. 1 
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мость относительного изменения величины фазовой скорости сε  ( ( )с с с cε σ= − , сσ  — 
фазовая скорость волны в гидроупругой системе, упругое полупространство которой под-
вержено начальным напряжениям; с  — фазовая скорость нормальной волны в системе при 
отсутствии начальных деформаций) от толщины жидкого слоя (частоты) h .

На рис. 3 приведены результаты численных расчетов для упруго-жидкостной системы, 
состоящей из стали (более жесткий материал) и воды. Зависимости безразмерных величин 
фазовых скоростей мод c  от безразмерной величины толщины жидкого слоя (частоты) h  
при отсутствии начальных напряжений даны на рис. 3, а. Влияние предварительного рас-
тяжения ( 0

11 0,004σ = ) на скорости нормальных волн в упруго-жидкостной системе иллю-
стрируют графики на рис. 3, б. Здесь представлены зависимости относительных изменений 
величин фазовых скоростей мод сε  от толщины жидкого слоя (частоты) h .

Для наглядности на рис. 1; 2, а и 3, а штриховыми линиями обозначены асимптотики, к 
которым стремятся значения фазовых скоростей нормальных волн при стремлении толщи-
ны слоя жидкости h  к бесконечности.

Анализ числовых результатов. Из графиков рис. 1, а следует, что в гидроупругой сис-
теме, упругое полупространство которой из податливого материала, распространяется 
лишь одна поверхностная волна. Величина ее фазовой скорости стремится к величине ско-
рости поверхностной волны Рэлея Rc  ( 0,955312R R sc c c= =  при 1 1λ =  и 0,709557Rc =  
при 1 0,8λ = ) при стремлении частоты (толщины слоя жидкости) h  к нулю ( 0h → ). При 
стремлении частоты (толщины слоя жидкости) h  к бесконечности ( h →∞ ) значение фа-
зовой скорости этой волны стремится к величине скорости поверхностной волны Стоунли 

stc  ( 0,859257st st sc c c= =  при 1 1λ =  и 0,650184stc =  при 1 0,8λ = ). Нетрудно видеть, что 
начальное сжатие ( 1 0,8λ = ) приводит к понижению фазовой скорости этой волны.

Как и в случае податливого материала, для гидроупругой системы, состоящей из упру-
гого полупространства из жесткого материала (оргстекло) и воды (см. рис. 2), также харак-
терно распространение только одной поверхностной волны, значение фазовой скорости ко-
торой изменяется от величины скорости волны Рэлея Rc  ( 0,933557Rc = ) при 0h →  до 
скорости волны Стоунли stc  ( 0,7717101stc = ) при h →∞ . При этом начальное растяжение 
( 0

11 0,004σ = ) приводит к увеличению ее фазовой скорости.

Рис. 2
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Графики, приведенные на рис. 3, показывают, что в упруго-жидкостной системе с уп-
ругим полупространством из стали (более жесткий материал) распространяется множество 
нормальных волн, количество которых зависит от рассматриваемого интервала частот (тол-
щин жидкого слоя) h . Нетрудно видеть, что на промежутке 0 10h� �  существует семь 
мод. При этом скорость моды 1 изменяется от значения скорости поверхностной волны 
Рэлея Rc  ( 0,923007Rc = ) при 0h →  до скорости волны Стоунли stc  ( 0,462886stc = ) при 
h →∞ . Скорости всех мод высокого порядка изменяются от скорости волны сдвига в упру-
гом теле sc  при 0h →  до скорости волны звука в жидкости 0a  ( 0 0,463021a = ) при h →∞ . 
При этом начальное растяжение ( 0

11 0,004σ = ) приводит к увеличению величин фазовых 
скоростей всех квазилэмбовских мод (см. рис. 3, б).

Особенности волновых процессов в гидроупругих волноводах. Анализ дисперсион-
ных уравнений (2) и (3) показал, что условием, позволяющим определять количество волн, 
распространяющихся в гидроупругой системе, является соотношение между скоростями 
волны звука в жидкости и волны сдвига в материале упругого тела. При 0 sa c>  в системе 
упругое полупространство — жидкий слой возникает одна поверхностная волна. Скорость 
ее c  при возрастании толщины слоя жидкости (частоты) h  изменяется от значения ско-
рос ти волны Рэлея Rc  до значения скорости волны Стоунли stc . Если же соотношение меж-
ду механическими параметрами компонентов гидроупругого волновода удовлетворяет 
условию sca <0 , то возникает множество мод, распространяющихся в упруго-жидкостной 
системе. Из полученного графического материала видно, что для систем с податливым и 
слабо жестким упругим полупространством имеет место sca >0 . При этом в этих гидроупру-
гих волноводах распространяется одна поверхностная волна (см. рис. 1 и 2). В случае более 
жесткого материала при sca <0  возникает множество мод высокого порядка (см. рис. 3).

Особенности влияния начальных напряжений на фазовые скорости волн в гидро-
упругих волноводах. Из рис. 1 и 2 следует, что начальное сжатие ( 1 0,8λ = ) понижает, а 
начальное растяжение ( 0

11 0,004σ = ) повышает фазовые скорости поверхностных волн, рас-
пространяющихся в одномодовых волноводах. Нетрудно видеть (см. рис. 1, б и 2, б), что 
начальные напряжения оказывают влияние на величину скорости поверхностной волны на 
протяжении всего частотного диапазона. Обусловлено это свойствами локализации волны. 

Рис. 3
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Как показано в работе [15], движения этой волны происходят не только в жидкости, но и в 
приповерхностной области упругого полупространства. Этим и вызвано влияние началь-
ных напряжений на значение фазовой скорости этой поверхностной волны на всем частот-
ном интервале.

Анализ графиков, представленных на рис. 3, б, позволяет заключить, что начальное рас-
тяжение ( 0

11 0,004σ = ) упругого полупространства из стали также повышает значения фа-
зовых скоростей всех мод. При этом, как видно из графиков, наибольшее влияние оно ока-
зывает на фазовые скорости мод, в основном, в окрестности частот их зарождения. Кроме 
того, воздействие начального растяжения проявляется в изменении критических частот и 
конфигурации дисперсионных кривых мод, а также в смещении их в коротковолновую 
часть спектра. С ростом частоты (толщины жидкого слоя) влияние предварительных де-
формаций на скорости мод ослабевает. Связано это с локализационными свойствами нор-
мальных волн, распространяющихся в гидроупругой системе с более жестким полупро-
странством [15]. Вызвано это тем, что с увеличением толщины жидкого слоя волновые дви-
жения низшей моды локализуются в жидкости, а мод высокого порядка смещаются от 
поверхностей слоя в его толщу и распространяются со скоростью волны звука в жидкости. 
Это приводит к тому, что в высокочастотной части спектра воздействие упругого полу-
пространства на скорости мод ослабевает, а также уменьшается влияние на них начальных 
напряжений.
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ПРО ВПЛИВ СКІНЧЕННИХ ПОЧАТКОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ 
НА ФАЗОВІ ШВИДКОСТІ НОРМАЛЬНИХ ХВИЛЬ У ПРУЖНОМУ ПІВПРОСТОРІ, 
ЩО ВЗАЄМОДІЄ З ШАРОМ ІДЕАЛЬНОЇ СТИСЛИВОЇ РІДИНИ

Розглянуто задачу про поширення нормальних хвиль у попередньо деформованому пружному півпросто-
рі, що взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини. Дослідження проведено на основі тривимірних лі-
неаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для стисливого та нестисливого пружних 
півпросторів і тривимірних лінеаризованих рівнянь Ейлера для ідеальної стисливої рідини. Застосовані 
постановка задачі та підхід, засновані на використанні представлень загальних розв'язків лінеаризованих 
рівнянь для пружного тіла та рідини. Отримані дисперсійні рівняння, які описують поширення гармоніч-
них хвиль у гідропружних системах. Побудовано дисперсійні криві нормальних хвиль у широкому діапа-
зоні частот. Проаналізовано вплив скінченних початкових деформацій пружного півпростору та товщини 
шару ідеальної стисливої рідини на фазові швидкості гармонічних хвиль. Показано, що вплив початкових 
деформацій пружного півпростору на параметри хвильового процесу пов'язаний з властивостями лока-
лізації хвиль. Запропоновано критерій існування нормальних хвиль у гідропружних хвилеводах. Розви-
нутий підхід і отримані результати дозволяють встановити для хвильових процесів межі застосування 
моделей, заснованих на різних варіантах теорії малих початкових деформацій та класичній теорії пруж-
ності для твердого тіла. Чисельні результати представлені у вигляді графіків і дано їх аналіз.

Ключові слова: нормальні хвилі, дисперсія хвиль, стисливі та нестисливі пружні півпростори, шар ідеальної 
стисливої рідини, початкові напруження.
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ON THE EFFECT OF FINITE INITIAL DEFORMATIONS 
ON THE PHASE VELOCITIES OF NORMAL WAVES IN THE ELASTIC HALF-SPACE 
INTERACTING WITH THE LAYER OF AN IDEAL COMPRESSIBLE FLUID

The problem of propagation of normal waves in a pre-deformed elastic half-space that interacts with the layer of 
an ideal compressible fluid is considered. The study is conducted on the basis of the three-dimensional linearized 
equations of elasticity theory for finite deformations in the compressible and incompressible elastic half-spaces 
and on the basis of the three-dimensional linearized Euler equations for an ideal compressible fluid. The prob-
lem formulation and the approach based on the utilization of representations of general solutions of the line-
arized equations for elastic solid and fluid are applied. The dispersion equations, which describe the propagation 
of harmonic waves in hydroelastic systems, are obtained. The dispersion curves for normal waves over a wide 
range of frequencies are constructed. The effects of finite initial deformations of the elastic half-space and the 
thickness of the layer of an ideal compressible fluid on the phase velocities of harmonic waves are analyzed. It is 
shown that the influence of initial deformations of the elastic half-space on the wave process parameters is associ-
ated with the localization properties of waves. A criterion for the existence of the normal waves in hydroelastic 
waveguides is proposed. The approach developed and the results obtained make it possible to establish, for the 
wave processes, the limits of applicability of the models based on different versions of the theory of small initial 
deformations and the classical elasticity theory for a solid body. The numerical results are presented in the form 
of graphs, and their analysis is given.

Keywords: normal waves, dispersion of waves, compressible and incompressible elastic half-spaces, layer of an 
ideal compressible fluid, initial stresses.
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Появі пластичних зон у пружнопластичному тілі, що знаходиться в умовах плоскої де-
формації, передує етап деформації, на якому в тілі має місце мікропластична деформація 
(рух дислокацій) і воно містить численні лінії мікропластичного деформування (лінії ков-
зання). Поза цими лініями матеріал тіла є лінійно-пружним. Якщо відбувся перетин лі ній 
мікропластичного деформування, то точка їх перетину представляє собою гострокінцевий 
концентратор напружень.

На наступному етапі деформації біля різних гострокінцевих концентраторів напру-
жень, що містяться в тілі (кінців тріщин, кутових точок), у тому числі біля точки перетину 
ліній мікропластичного деформування, виникають і розвиваються пластичні зони. Руй ну-
вання матеріалу відбувається після розвитку в ньому цих зон. Наявність інформації про 
конфігурацію і розміри локальних пластичних зон дозволяє повніше описати напружено-
деформований стан матеріалу біля гострокінцевих концентраторів напружень, який пере-
дує руйнуванню. Визначення конфігурації і розмірів таких зон є однією з центральних 
проб  лем механіки руйнування.

Розрахункам привершинних пластичних зон в рамках моделей з лініями розриву пере-
міщення у випадках, коли гострокінцевими концентраторами напружень є кінці тріщин в 
однорідних тілах, присвячено праці багатьох авторів [1]. Ціла низка подібних праць відно-
ситься до інших кутових точок – гострокінцевих концентраторів напружень [2—5]. Точка 
перетину ліній мікропластичного деформування у цьому плані не досліджувалась. Резуль-
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Визначено маломасштабну пластичну зону передруйнування у точці перетину ліній мікропластичного де-
формування. Задачу про пластичну зону зведено до симетричної задачі теорії пружності для площини з чо-
тирма прямими лініями розриву дотичного переміщення, які виходять з її точки. Дві з них напівнескінченні, 
а дві — скінченної довжини. Точний розв’язок задачі побудовано методом Вінера—Гопфа.
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тати таких досліджень можуть бути використані при вивченні одного з дислокаційних ме-
ханізмів зародження тріщин — механізму Коттрелла [6]. Згідно з механізмом Коттрелла 
тріщина зароджується при перетині ліній мікропластичного деформування.

Нижче дано розв’язок симетричної задачі про визначення маломасштабної пластичної 
зони передруйнування біля точки перетину ліній мікропластичного деформування в рам-
ках моделі з двома лініями розриву дотичного переміщення.

Постановка задачі. У рамках симетричної задачі розглянемо однорідне ізотропне тіло, 
яке знаходиться в умовах плоскої деформації. Тіло вважається таким, що у ньому біля го-
строкінцевих концентраторів напружень розвиваються пластичні зони, оточені лінійно-
пружним матеріалом. Нехай на етапі деформації, який передує появі пластичних зон, тіло 
містить лінії мікропластичного деформування, що перетинаються в точці О (рис. 1, де 

2
π < α < π ). Поза такими лініями матеріал тіла є лінійно-пружним. Лінію мікропластич-
ного деформування моделюватимемо лінією розриву дотичного переміщення, на якій до-
тичне напруження дорівнює заданій сталій матеріалу o

sτ , що характеризує мікропластичну 
деформацію тіла ( o

sτ  — границя мікротекучості на зсув).
Згідно з загальними положеннями про поведінку напружень біля кутових точок пруж-

них тіл [7] точка О представляє гострокінцевий концентратор напружень зі степеневою осо-
бливістю. Суми головних членів розвинень напружень в асимптотичні ряди при 0r →  є 
розв’язком відповідної задачі теорії пружності (задача К) для площини з напівнескінчен-
ними лініями розриву, який породжується єдиним у смузі 1 Re 0− < λ <  коренем 0λ ∈ ] 1; 0[−  
її характеристичного рівняння

cos2 cos2( 1) ][sin 2( 1) ( ) ( 1)sin 2 ]α − λ + α λ + π −α − λ + α +

[cos2 cos2( 1) ( )][sin 2( 1) ( 1)sin 2 ] 0+ α − λ + π −α λ + α + λ + α = .
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α

0

0

2

1 0 3

( , ) ( ) sin 2 ( , ),
sin 2
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0 0 0 0 0
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( 1, 2, 3( , ) 0f r θ →  при 0r → ). Сталі С  і 0С  потрібно визначати з розв’язку кожної конкрет-
ної задачі теорії пружності, яка зображена на рис. 1.

Зі зростанням зовнішнього навантаження біля точки О — гострокінцевого концентра-
тора напружень виникає і розвивається пластична зона передруйнування. Вивчатимемо 
лише початкову стадію розвитку пластичної зони, коли її розмір значною мірою менший, 
ніж довжина ліній мікропластичного деформування та розміри тіла (маломасштабна плас-
тична зона передруйнування). Тоді вона буде мати вигляд пари вузьких смужок, що вихо-
дять з точки О [8].

Переважні деформації в пластичній зоні передруйнування розвиваються за механіз мом 
зсуву. Тому вузьку пластичну смужку-зону моделюватимемо прямою лінією розриву дотич-
ного переміщення, на якій дотичне напруження дорівнює границі текучості на зсув o

s sτ >> τ  
(модель смуг пластичності [1]).

Залежність ( )T θ  якісно зображено на рис. 2 (найбільше значення функції менше, ніж 
мо дуль найменшого значення). Беручи до уваги вигляд цієї залежності і використовуючи 
критерій максимальних дотичних напружень, приходимо до висновку, що пластична зона 
буде розвиватись усередині більшого кута між лініями мікропластичного деформування. 
Зна чен ням α , що дорівнюють 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170 град, відповідають зна-
чен ня кута β  нахилу пластичної смужки до лінії мікропластичного деформування, що до-
рів нюють 50,1; 55,4; 60,7; 66,2; 71,7; 77,1; 82,2; 86,7 град. Як видно, пластична смужка роз-
виває ться майже по бісектрисі кута α . Ставиться задача визначення довжини l плас-
тичних смужок.

З урахуванням малості пластичної зони передруйнування приходимо до плоскої ста-
тичної симетричної задачі теорії пружності для однорідної ізотропної площини, з точки якої 
виходять чотири прямі лінії розриву дотичного переміщення (рис. 3). Дві з них напівнескін-
ченні, а дві — скінченної довжини. При 0r →  суми головних членів розвинень напружень в 
асимптотичні ряди є розв’язком аналогічної задачі без ліній розриву скінченної довжини 
(розв’язком задачі К, про який йшлося вище). Довільні сталі С  і 0С , що входять до вказано-
го розв’язку, вважаються заданими. Вони характеризують інтенсивність зовнішнього поля і 
повинні визначатись з розв’язку кожної конкретної зовнішньої задачі, яку зображено на рис. 1.

Рис. 1                                        Рис. 2                                                                                                  Рис. 3 
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Крайові умови задачі теорії пружності, що розглядається (див. рис. 3), мають такий вигляд:

, 0, 0, ;o
r r suθ θ θ θθ = β 〈σ 〉 = 〈τ 〉 = 〈 〉 = τ = τ  

(1)
, 0, 0; , 0, 0r ru uθ θ θ θθ = β −α τ = = θ = π −α +β τ = = ;

0, 0, 0r uθ θ θθ = 〈σ 〉 = 〈τ 〉 = 〈 〉 = ;

0, , ; 0, , 0r rr l r l uθθ = < τ = τ θ = > 〈 〉 = ; 
(2)

0
1

0, , sin 2( )
sin 2

o
s

rr Cgr o
r

λ
θ

τ ⎛ ⎞θ = →∞ τ = α −β + + ⎜ ⎟⎝ ⎠α
; 

(3)
0 0 0 0 0 0sin ( )sin ( ) ( 2)sin( 2)( )sin( 2)( )g = λ λ π −α λ α −β − λ + λ + π −α λ + α −β .

У цих формулах ;β −α θ π −α +β� �  a〈 〉— стрибок a ; sτ = τ , якщо 0С < ; sτ = −τ , якщо 
0С > ; 0g < .
Розв'язок сформульованої задачі теорії пружності (див. рис. 3) є сумою розв’язків на-

ступних двох задач. Перша відрізняється від неї тим, що замість третьої з умов (1) і першої 
з умов (2) маємо 

0
1, 0; 0, , ,r rr l Cgr λθ θθ = β τ = θ = < τ = τ −  1 sin 2( ),

sin 2

o
sττ = τ − α −β
α

 (4)

а на нескінченності напруження затухають як (1/ )o r  (у (3) відсутні перші два доданки). 
Друга задача — задача К. Оскільки розв’язок другої задачі відомий, достатньо побудувати 
розв’язок першої.

Для побудови точного розв’язку першої задачі будемо використовувати метод Вінера—
Гопфа у поєднанні з апаратом інтегрального перетворення Мелліна [9].

Розв’язок рівняння Вінера—Гопфа. Застосовуючи перетворення Мелліна до рівнянь 
рівноваги, умови сумісності деформацій, закону Гука, умов (1) та враховуючи другу з умов 
(2) і умови (4), приходимо до наступного функціонального рівняння Вінера—Гопфа:
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У цих формулах 1 2Re ,p−ε < < ε  1,2ε  — досить малі додатні числа; E  — модуль Юнга; v  — 
коефіцієнт Пуассона.

Розв’язок рівняння (5) має вигляд
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( ( )zΓ  — гамма-функція).
Визначення довжини пластичної зони передруйнування. Виходячи з відомих асимп-

тотик, маємо
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Тут IIk  — коефіцієнт інтенсивності напружень у кінці лінії розриву дотичного переміщення. 
За теоремою абелевого типу одержуємо
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За допомогою (6) знаходимо асимптотику
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( ) ~

( 1) ( 1) ( 1)

K K
p

p G G

+ +
−

+ +

⎡ ⎤τ − τ −λ −
Φ +⎢ ⎥

− λ + −λ −⎢ ⎥⎣ ⎦
  ( p→∞ ). (8)

Згідно з (7), (8) одержуэмо
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0 1/2
1 2( ) ( ) ,sin 2( )

sin 2

o
s

IIk q Cl q lλ + ⎡ ⎤τ= α + α α −β − τ⎢ ⎥
α⎣ ⎦

 

(9)

0
1

0 0

2 ( 1)
( ) ,

( 3 / 2) ( 1)

g
q

G+
Γ λ +

α =
Γ λ + −λ −

 2
2 2

 ( ) .
( 1)

q
G+α =
π −

Довжина пластичної зони передруйнування визначається з умови обмеженості нап-
ружень біля кінця лінії розриву дотичного переміщення, тобто з умови рівності нулю кое-
фіцієнта IIk .

Прирівнюючи до нуля праву частину (9), одержуємо наступну формулу для визначення 
довжини пластичних смужок при 0C < :

0
0

1/
1/

0

0 0

( 1) ( 1)
,

2 ( 3 / 2) ( 1)sin 2( )
sin 2

o
s

s

C
g G

l
G

− λ − λ+

+

⎡ ⎤ ⎡ ⎤π Γ λ + −⎢ ⎥= Λ Λ = ⎢ ⎥τ⎢ ⎥ Γ λ + −λ −τ − α −β ⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥α⎣ ⎦

.

Якщо 0C > , то

01/

sin 2( )
sin 2

o
s

s

C
l

− λ⎡ ⎤
⎢ ⎥= Λ τ⎢ ⎥τ + α −β⎢ ⎥α⎣ ⎦

 (
sin 2

sin 2( )
o
s s

ατ < − τ
α −β

).

Значенням α , що дорівнюють 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170 град, відповідають 
значення 0−λ , що дорівнюють 0,190; 0,335; 0,449; 0,541; 0,619; 0,689; 0,756; 0,831 град, і зна-
чення Λ , що дорівнюють 7,524; 14,083; 12,996; 11,417; 10,208; 8,339; 7,654; 5,811 град.
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О РАЗВИТИИ МАЛОМАСШТАБНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ПОЛОС
ИЗ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИЙ МИКРОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

Определена маломасштабная пластическая зона предразрушения в точке пересечения линий микропла-
стического деформирования. Задача о пластической зоне сведена к симметричной задаче теории упру-
гости для плоскости с четырьмя прямыми линиями разрыва касательного смещения, исходящими из ее 
точки. Две из них полубесконечные, а две — конечной длины. Точное решение задачи построено методом 
Винера—Хопфа.
Ключевые слова: маломасштабная пластическая зона предразрушения, пересечение линий микропласти-
ческого деформирования, линии разрыва касательного смещения, метод Винера – Гопфа.
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ON THE DEVELOPMENT OF SMALL-SCALE PLASTIC STRIPS
FROM THE POINT OF INTERSECTION OF MICROPLASTIC DEFORMATION LINES

The small-scale plastic prefracture zone at the point of intersection of microplastic deformation lines is de-
termined. The problem on the plastic zone is reduced to the symmetric problem of the theory of elasticity for a 
plane with four straight tangential displacement rupture lines emerging from its point. Two of them are semiin-
finite, and two have a finite length. The exact solution of the problem is constructed by the Wiener—Hopf method.

Keywords: small-scale plastic prefracture zone, intersection of microplastic deformation lines, tangential displace-
ment rupture lines, Wiener—Hopf method.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

1. Схема Міхаеліса—Ментен лежить в основі теорії і практики ферментативного каталізу 
вже понад сто років [1—4]. У своєму найвідомішому вигляді вона описує реакцію перетво-
рення ферментом Е субстрата S на продукт Р за посередництвом утворення фермент-
субстратного комплексу ES відповідно до рівняння

S c

b

k k

k
E S ES E P⎯⎯→+ ⎯⎯→ +←⎯⎯ , (1)

де Sk  — константа швидкості реакції зв’язування субстрату псевдопершого порядку, про-
порційна концентрації субстрату [S], так що 1[ ]Sk k S= , а bk  — така для зворотної реакції 
від’єднання субстрату, тоді як ck  — для власне каталітичного акту перетворення суб страту 
на продукт.

Предметом першочергового інтересу зазвичай є швидкість ферментативної реакції 
[ ]cv k ES= . Стосовно схеми (1) стандартна хімічна кінетика диктує, зокрема, таке рівняння:

1
[ ]

[ ][ ] ( )[ ]b c
d ES

k S E k k ES
dt

= − + , (2)
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Вплив від’єднання субстрату 
на кінетику ферментативного каталізу
Представлено академіком НАН України А.Г. Загороднім

В мінімальній кінетичній схемі з двома конформаційними станами фермент-субстратного комплексу з 
різною каталітичною активністю показано, що зворотний процес від’єднання субстрату від комплексу не 
завжди відіграє інгібіторну роль. Навпаки, збільшення константи швидкості від’єднання в певних межах 
може лише прискорювати оберт ферменту. Визначені концентрації субстрату необхідні для уможлив-
лення такого ефекту. Висновки однаково придатні для аналізу даних експериментів в ансамблі чи на пооди-
ноких ферментах.

Ключові слова: поодинокі макромолекули; фермент-субстратна взаємодія; конформаційні стани; швид-
кість ферментативної реакції. 
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звідси для стаціонарної швидкості (за підтримки сталої концентрації субстрату [S]) одразу 
випливає

[ ][ ]
[ ]
c t

M

k E S
v

S K
=

+
, 

де [ ] [ ] [ ]tE E ES= +  — повна концентрація ферменту, а 1( ) /M b cK k k k= +  — константа Мі ха е-
ліса. Гіперболічна залежність (3) швидкості реакції від концентрації субстрату є головним 
результатом застосування схеми (1) і первинним тестом в дослідженнях кінетики фер-
ментів. Що ж до залежності v  від константи швидкості від’єднання bk , то вона вважалася 
очевидною. Дійсно, зі збільшенням ймовірності непродуктивної дисоціації комплексу 
ES E S→ +  загальна швидкість реакції має погіршитися, що й підтверджуєт наведений вище 
вираз. Тому за всю столітню історію схеми Міхаеліса—Ментен перевіряти цю залежність не 
спадало на думку. Проте виявляється, що вона може бути не такою тривіальною і відбивати 
доволі цікавий аспект функціювання ферментів.

2. Ефект, про який піде мова, є певною мірою “стороннім продуктом” намагань пояс-
нити спостережені відхилення залежності швидкостей реакцій деяких ферментів від гіпер-
болічної по [ ]S  — обставини першорядного фізіологічного значення. Так звані сігмоїдні за-
лежності ([ ])v S  (тобто криві з перегином, які дозволяють значну зміну швидкості у віднос-
но вузькому діапазоні концентрацій) зрештою пов’язали з необхідністю існування принаймні 
двох різних конформацій для реакційних станів схем типу (1), а також з наявністю кількох 
центрів зв’язування субстрату (олігомерії або алостерії ферменту), як це було зроблено, 
наприклад, в класичній роботі [5]. Остання вимога й зумовила назву “кооперативність” для 
цієї регуляторної властивості. Пізніше виявилося, що її можуть мати й мономерні ферменти 
з одним центром зв’язування — достатньо було припустити існування хоча б двох кон фор-
мацій вільного ферменту з різною спорідненістю до субстрату та повільними флуктуаціями 
між ними [6, 7]. Тоді зі збільшенням [S] фермент затримувався здебільшого в “ак тивному” 
стані. Кооперативність, що виникає таким чином, назвали кінетичною, або мнемонічною, а 
такі ферменти — гістерезисними [8, 9]. Введення ж кількох конформацій комплексу ES з 
розкидом швидкості каталізу ck  враховує так званий динамічний безлад [10].

Регуляторні властивості ферментів, зумовлені їхньою конформаційною підсистемою, 
та відповідні відхилення від стандартних режимів схем типу (1) зараз інтенсивно дослід-
жуються, особливо завдяки розвитку техніки експериментів на поодиноких молекулах 
(single-molecule (SM) enzymology) [10—12]. В недавній роботі [13] в цьому напрямі було 
зауважено, що процес дисоціації комплексу ES E S→ +  не завжди відіграє негативну роль. 
На жаль, автори дуже ускладнили розгляд занадто загальним стохастичним аналізом без-
ладу. Між тим, головний ефект можна проілюструвати на елементарній схемі, придатній 
для аналізу як в межах стандартної ферментативної кінетики, так і на основі даних SM-
експериментів.

3. Отже, розглянемо наявність безладу, пов’язуючи його, як це зазвичай роблять най-
простішим шляхом, з існуванням двох конформацій комплексу — 1ES  та 2ES , з різними 
константами швидкості каталітичної стадії Ck  та ck  відповідно (рис. 1). Стадії ж приєднан-
ня та від’єднання субстрату для простоти вважаються ідентичними.
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Спершу розглянемо кінетику такої схеми стандарт-
ним чином. Розгалуження на два конформаційних канали 
вочевидь замінює рівняння (2) системою

1
1

2
2

1 2

d[ ]
[ ] ( )[ ],

d
[ ]

[ ] ( )[ ],
d

[ ] [ ] [ ] [ ],

S b C

S b c

t

ES
k E k k ES

t
d ES

k E k k ES
t

E ES ES E

⎧ = − +⎪
⎪
⎨ = − +⎪
⎪ + + =⎩

 (3)

відповідно, швидкість реакції тепер 1 2[ ] [ ]C cv k ES k ES= + . 
В стаціонарному випадку система (3) розв’язується еле-
ментарно, що зумовлює наступний вираз:

[ ][ ( ) 2 ]
(2 ) ( )( )

S t b C c C c

S b C c b c b C

k E k k k k k
v

k k k k k k k k

+ +
=

+ + + + +
. (4)

Одразу зауважимо, що, оскільки 1[ ]Sk k S= , міхаелісівська гіперболічна залежність від 
[ ]S  зберігається і тут (хоча константа Міхаеліса є складнішою комбінацією констант швид-
костей). Вона взагалі збережеться для будь-яких ускладнень схеми (1) окрім тих, що вво-
дять набір конформацій стану Е вільного ферменту.

Перед подальшим аналізом формули (4) розглянемо ту ж саму схему рис. 1, якщо ре-
акція досліджується на поодинокому ферменті — у спосіб, що набуває зараз домінантного 
характеру. В цьому випадку одна й та сама макромолекула ферменту працює в серіальному 
режимі перетворення субстрату на продукт послідовно один за одним, і отримані експе-
риментально масиви часів оберту ферменту (до десятків тисяч обертів) піддаються статис-
тичній обробці. Головною характеристикою тут виступає функція розподілу ( )f t  часу “пер-

шого проходження” процесу перетворення. Середнє значення цього часу 
0

( )t t f t dt
∞

〈 〉 = ∫ , а 

обернена величина t1/ 〈 〉  слугує аналогом швидкості реакції [10,11]. Відповідні схемі рис. 1 
рівняння тепер формулюються вже не для концентрацій, а для ймовірностей ( )iP t  перебу-
вання у станах 1 2{ , , }i E ES ES∈  з початковою умовою (0) 1EP = . Тоді, як неважко зрозуміти,

1 2
( ) ( ) ( )C ES c ESf t k P t k P t= + . (5)

Отже, система рівнянь (3) у випадку функціювання поодинокого ферменту трансфор-
мується в таку:

1 2

1

1

2

2

d
2 ,

d
d

( ) ,
d

d
( ) ,

d

E
S E b ES b ES

ES
S E b C ES

ES
S E b c ES

P
k P k P k P

t
P

k P k k P
t

P
k P k k P

t

⎧ = − + +⎪
⎪
⎪ = − +⎨
⎪
⎪

= − +⎪
⎩

 (6)

Рис. 1. Роздвоєна схема Міхаеліса—
Ментен
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оскільки в цій постановці відсутня умова норму-
вання, і всі ( ) 0iP t →  при t →∞ . Початковими 
умовами є 

1 2
(0) 1, (0) (0) 0E ES ESP P P= = = .

Система (6) легко розв’язується застосуванням 

лаплас-перетворення 
0

( ) ( )dsts e t t
∞ −φ = φ∫ , однак йо-

го обернення пов’язано з розв’язком кубічного рів-
няння. Проте для нашої мети в цьому нема потреби, 
оскільки шукана величина t〈 〉  зумовлюється саме 
лаплас-образом ( )f s : 

0
d ( ) / d

s
t f s s

=
〈 〉 = − , або

1 2 0[ ( ) / d ( ) / d ]C ES c ES st k dP s s k P s s =〈 〉 = − + . (7)

Отже, після лаплас-перетворення системи (6) і застосування формули (7) рутинні алге-
браїчні процедури зрештою приводять до виразу:

[ ( ) 2 ]1
(2 ) ( )( )

S b C c C c

S b C c b c b C

k k k k k k

t k k k k k k k k

+ +
=

〈 〉 + + + + +
. (8)

Порівнюючи його з виразом (4) для стаціонарної швидкості реакції в ансамблі, бачи-
мо їхню повну тотожність, якщо вважати, що /[ ]tv E t=1/ 〈 〉 . Подібна еквівалентність для 
випадку класичної схеми (1) дістала назву “одномолекулярного рівняння Міхаеліса—
Ментен” [10] (single-molecule Michaelis—Menten equation) і була перевірена експеримен-
тально [11]. Розглянемо тепер деякі наслідки формул (4) та (8).

4. А саме, поцікавимося залежністю ( )bv k  швидкості реакції від інтенсивності процесу 
від’єднання субстрату при різних співвідношеннях між константами швидкостей Ck  і ck . 
На рис. 2 наведені графіки залежності ( )bv k  для випадків C ck k=  та C ck k . У випадку од-
накових каналів (рис. 2, крива 1) маємо звичний інгібіторний ефект: зі збільшенням bk  
реакція уповільнюється. Проте для суттєво різних каталітичних констант маємо, всупереч 
інтуїції, дещо несподіваний результат (рис. 2, крива 2): інгібування починається тільки піс-
ля перевищення певного значення bk ; зменшення ж bk  до нуля тільки погіршить швидкість 
реакції (аж до повної її зупинки при 0ck → ). Таку залежність можна назвати збуджуючою.

Звісно, можливість її прояву залежить також від константи 1[ ]Sk k S= . Відповідну умову 
нескладно знайти з аналізу похідної ( ) /b bdV k dk , яка може мати додатний нуль за умови

2

( )

( )
C c C c

S
C c

k k k k
k

k k

+
>

−
, (9)

звідси очевидно, що чим більше розкид каталітичних констант (“безлад”), тим при меншій кон-
центрації [ ]S  уможливлюється ефект збудження. Враховуючи, що величина / ( )C c C ck k k k− +  
є нічим іншим, як коефіціентом варіації каталітичної константи / catQ = σ 〈τ 〉  (тут σ  — стан-

Рис. 2. Залежність швидкості реакції від інтенсивності від’єд-
нання субстрату згідно з формулами (4) та (8), kS = 10: 1 — 
kC = kc = 3; 2 — kC = 10, kc = 1 
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дартне відхилення, а ( ) / 2cat C c C ck k k k〈τ 〉 = +  — середній час стадії каталізу), зауважимо, що 
умова (9) еквівалентна лінії розділу на “фазовій діаграмі” у змінних [ ]S Q− . Рівняння цієї 
лінії, очевидно, є таким:

2
1

1
[ ]

2 cat

S
k Q

=
〈τ 〉

; (10)

область квадранту [ ]S Q− , що нижче від неї, відповідає звичній інгібіторній ролі від’єд-
нан ня, а вище — ефекту збудження.

5. Залишається пояснити причину виникнення такого контрінтуїтивного впливу від’єд-
нання субстрату на швидкість ферментативної реакції. Насправді, в розглянутій моделі вона 
доволі прозора. Опинившись в стані 2ES  з дуже довгим часом очікування завершення ре-
акції, фермент “має вибір”: чекати далі, або ж повернутися у початковий стан Е з шансом 
виконати оберт через “активний” комплекс 1ES . За певних умов (достатніх [ ]S  та не пе-
ревищуючих певного значення bk ) другий варіант стає вигіднішим. Більш того, при дуже 
малих 0ck →  у відсутності можливості повернення фермент “ризикував” би зрештою по-
вністю перейти в практично нефункціональний стан 2ES . Це й пояснює необхідність на-
явності bk  і корисність її збільшення до певної величини для прискорення реакції. Подаль-
ше зростання bk , звісно, вже почне гальмувати реакцію.

Такі регуляторні властивості ферментів (пов’язані з цікавим ефектом впливу розподілу 
швидкостей каталізу на характер функціональної залежності загальної швидкості реакції 
від інтенсивності від’єднання субстрату) є доволі нетрадиційними. Але враховуючи сучасні 
можливості модифікації ферментів, а також потужні методи досліджень функціювання по-
одиноких ферментів, вони можуть виявитися досить реальними і корисними для практич-
них застосувань.

Робота виконана в межах теми PK 0118U003535 “Динаміка формування просторово-
неоднорідних структур в багаточастинкових системах” ВФА НАН України.
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ВЛИЯНИЕ ОТСОЕДИНЕНИЯ СУБСТРАТА 
НА КИНЕТИКУ ФЕРМЕНТАТИВНОГО КАТАЛИЗА

В минимальной кинетической схеме с двумя конформационными состояниями фермент-субстратного комп-
лекса с разной каталитической активностью показано, что обратный процесс отсоединения субстрата от 
комплекса не всегда играет ингибиторную роль. Наоборот, увеличение константы скорости отсоединения 
в определенных пределах может лишь ускорять оборот фермента. Определены концентрации субстрата, 
необходимые для возможности такого эффекта. Выводы одинаково пригодны для анализа данных экс-
периментов в ансамбле или на одиночных ферментах.

Ключевые слова: одиночные макромолекулы, фермент-субстратное взаимодействие, конформационные 
состояния, скорость ферментативной реакции.
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INFLUENCE OF SUBSTRATE UNBINDING 
ON KINETICS OF ENZYMATIC CATALYSIS

In a minimal kinetic scheme with two conformational states of the enzyme-substrate complex, which differ in 
their catalytic activity, it is shown that the backward process of substrate unbinding does not always play an in-
hibitory role. On the contrary, increasing the unbinding rate constant up to certain values can only accelerate 
the enzyme turnover. Substrate concentration values necessary for making this effect possible are determined. 
The conclusions are equally applicable to the analysis of either ensemble or single-enzyme experimental data.

Keywords: single macromolecules, enzyme-substrate interaction, conformational states, enzymatic reaction velocity.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

© Н.М. Роженко, О.М. Григорьєв, В.В. Картузов, 2019

Основна практична задача фізики твердого тіла — створення новітніх матеріалів із спе-
ціальними, наперед заданими експлуатаційними характеристиками, які значною мірою ви-
значаються характером та розподілом дефектів у реальних кристалах. Надзвичайно важли-
вими є експериментальні дослідження дефектного стану матеріалів кристалічної структури 
прямими неруйнівними методами, провідна роль серед яких належить методу рентгено-
структурного аналізу. Незважаючи на тривалу історію досліджень, розвиток методики ана-
лізу дефектного стану кристалічних матеріалів методом рентгенографії залишається однією 
з найбільш актуальних серед задач, що виникають у різних областях фізики твердого тіла.

Стан проблеми. Наразі методи й підходи рентгенографічного аналізу дефектного стану 
кристалічного матеріалу базуються на моделі, згідно з якою сумісний вплив різних факто-
рів, що зумовлюють уширення рентгенівських ліній, виражаються згорткою функцій розсі-
ювання, зумовлених кожним із факторів [1—4]. Традиційні методи, які визначають параме-
три субструктури матеріалу безпосередньо за його дифракційними лініями, тобто без пере-
ходу до простору об’єкта, розраховують лише певні числові характеристики максимумів, 
такі як інтегральна ширина (група методів аналізу [5, 6]), центральний момент другого по-
рядку (метод моментів [7] тощо ), але не досліджують їх форму. Лише складніший у засто-
суванні класичний метод гармонічного аналізу форми рентгенівських ліній (ГАФРЛ) [3] 
передбачає дослідження форми профілю, уширення якого зумовлене виключно дефектами 

doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.01.047
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Представлено узагальнення методів моментів та Холла—Вільямсона, що не потребує апріорних припу-
щень щодо закону розподілу мікродеформацій та враховує характер функції розсіювання через наявність 
облас тей когерентного розсіювання. Розроблений підхід базується на формі відновленого із застосуванням 
методу регуляризації Тихонова повного фізичного профілю і дозволяє визначати функцію щільності розпо-
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кристалічної ґратки (фізичного профілю), після переходу до простору об’єкта, тобто за 
йо го Фур’є-трансформантами.

Практична реалізація загальновживаних методів субструктурного аналізу потребує ап-
ріорних припущень про тип функцій, які характеризують розмиття рефлексу через най-
частіше розглядувані фактори наявності областей когерентного розсіювання (ОКР) та мі-
кродеформацій кристалічної ґратки. Розрахунок субструктурних характеристик методами 
моментів [7] та ГАФРЛ [3], враховуючи відомий явний вигляд функції розсіювання на ОКР 
[3, 8] здійснюється у апріорному припущенні, що закон розподілу мікродеформацій є нор-
мальним. Для застосування методу Шонінга [6] обидві ці функції апроксимуються функ-
ціями Фойгта, а для графічного методу Холла–Вільямсона [5] та його модифікацій — 
розподілами Коші та/або Гаусса. Однак жорсткість апріорних припущень призводить, 
зокрема, до неможливості встановлення істинного закону розподілу мікродеформацій (мі-
кронапружень) у загальному випадку [8], а також до зниження точності одержаних чис-
лових оцінок.

Постановка задачі. У даній роботі ставиться задача розробки й застосування методики 
розділення ефектів дифракції рентгенівських променів на кристалічній ґратці з мікроде-
формаціями та ОКР, яка не потребує апріорних припущень щодо закону розподілу мікро-
деформацій, враховує характер функції розсіювання через дисперсність і забезпечує мож-
ливість встановлення закону розподілу мікродеформацій. Представлена методика базу-
ється на цифровій обробці даних рентгенодифракційного експерименту із застосуванням 
стійкого математичного методу регуляризації Тихонова [4] і застосовна також у випадках 
незначного перевищення інтегральної ширини рефлексу дифрактограми зразка над ета-
лонною шириною, коли застосування традиційних методів неефективне. Необхідність у до-
слідженні саме таких випадків виникає у ряді практично значимих задач, наприклад, при 

Таблиця 1. Порівняння основних етапів обробки дифрактограм 
за традиційною та розробленою методиками

Етап Традиційні підходи Запропонована методика

1. Підготовка даних Стандартна попередня обробка рентгенограм зразка й еталону 

2. Фізична інтерпретація Розділення ефектів дифракції на ОКР та мікродеформаціях

2.1. Відновлення фізичного 
профілю

Тільки ГАФРЛ у просторі об’єкта
(Фур’є-трансформанти профілю)

За рефлексами зразка й еталона 
ме тодом регуляризації Тихонова 
(рисунок)

2.2. Розрахунок числових харак-
теристик фізичного профілю 

За рефлексами зразка й еталона За явним виглядом відновленого 
на етапі 2.1 фізичного профілю

2.3. Розрахунок параметрів суб-
структури

Додаткова інформація

Апріорні припущення про тип 
функцій розмиття на ОКР та мі-
кродеформаціях

Форма відновленого на етапі 2.1 
фі зичного профілю, система (2)

2.4. Визначення профілів розсі-
ювання, зумовлених різними фак-
торами

В окремих (граничних) випадках За результатами етапів 2.1 і 2.3



49ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 1

Метод аналізу форми дифракційних ліній, що не потребує переходу до простору об’єкта

аналізі крихких високомодульних матеріалів (конструкційної кераміки) [9], якщо основ-
ною причиною уширення є поле неоднорідних пружних деформацій, в тому числі внаслідок 
зернограничної взаємодії.

Розроблена методика. У табл.1 представлено схему застосування розробленої мето-
дики аналізу дефектного стану матеріалів за їхніми XRD-дифрактограмами як послідов-
ність етапів цифрової обробки у порівнянні із традиційним підходом.

Етап підготовки експериментальних даних стандартний і може бути проведений за до-
помогою одного із загальновживаних спеціальних програмних продуктів, наприклад, паке-
та New_profile [10], який доступний за посиланням http://www.remaxsoft.ru. Специфіка ета-
пу 2.1 пропонованої методики дозволяє при попередній обробці не виділяти Kα–дублет у 
разі його наявності. 

Наступним кроком методики є етап 2.1 — відновлення з XRD-дифрактограми зразка 
ліній, уширення яких зумовлене виключно дефектами кристалічної структури матеріалу 
(фізичного профілю f).

Розв’язок задачі відновлення фізичного профілю задається моделлю, що базується на 
рівнянні згортки [1—4, 8]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )f g x d f x g x h x
∞

−∞

τ − τ τ = ⊕ =∫ , (1)

де f  (шукана функція) — результат розсіювання рентгенівського випромінювання дефек-
тами кристалічної структури матеріалу; h  (права частина рівняння) — результат зйомки 
дифрактограми зразка після попередньої обробки; g  (ядро рівняння) — функція інструмен-
тального розсіювання, яку одержують при аналізі ліній еталонного бездефектного зразка.

Відновлення явного вигляду фізичного профілю як розрахунок деконволюції рівняння 
(1) здійснюється із застосуванням методу регуляризації Тихонова [4]. Стандартну програм-
ну реалізацію методу (програму PTIKR [4]) було адаптовано для її застосування до задачі 
обробки рентгенограм [11], [12]. Приклади розв’язання рівняння згортки (1) методом ре-

Етап 2.1. Розв’язки f(x) (○) рівняння згортки (1), одержані методом регуляризації за оброб леними диф-
ракційними лініями еталону g(x) (штрихові криві) та зразків h(x) (суцільні криві) порошку W [11] після 
розмелу тривалістю 48 (а) та 4 год (б). Відносна нев’язка розв’язку рівняння згортки не перевищує 1 %
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гуляризації у випадку значного (а) й незначного (б) перевищення інтегральної ширини 
дифракційної лінії зразка hβ  над еталонною gβ  ілюструють графіки (див. рисунок). Пік 
профілю f  відповідає положенню складової 1Kα  використовуваного випромінювання, на 
відміну від h  та g , які містять обидві складові, 1Kα  та 2Kα , чим пояснюється помітний на 
рисунку, а зсув максимуму профілю f  відносно правої частини h. На рисунку б помітні 
бічні осциляції, характерні для відновлення вузьких ліній методом регуляризації як наслі-
док компромісу між точністю та стійкістю розв’язку. Нефізичні осциляції мають бути 
згладже ні апроксимацією профілю шаблонними кривими, наприклад, за допомогою про-
грамного пакету New_profile.

Щоб позбавитися від жорстких апріорних припущень про тип розподілу мікродефор-
мацій, притаманний традиційним підходам, для розділення ефектів дифракції (етап 2.3) за-
пропоновано систему співвідношень:

0

2
2 2 2

0 0
0

( );
2 * II hh f h

n h τ
⎧ ⎫τ π⎪ ⎪+ π ε = Μ⎨ ⎬〈 〉⎪ ⎪⎩ ⎭

, (2)

де 1* 1/n n−〈 〉 = 〈 〉  — середня кількість площин, що містяться в ОКР; 0h  — порядок від-

биття; 
1/2

2

1/2

( ) ( ) ( )II II h h d h
τ

− τ

ε = ε τ = Δ ϕ Δ Δ∫  — середнє розподілу мікродеформацій на від-

різку [ 1/ 2 ;1/ 2 ]− τ τ ; профіль f  є функцією від дифракційної координати hΔ  і нормований 

до щільності розподілу; 
0

0

0

1/2
2 2

1/2

( ) ( ) ( )
h

h
h

f h f h d h
τ

τ
− τ

Μ = Δ Δ Δ∫  — другий центральний момент 

профілю f , усіченого на скінченному інтервалі 0 0[ 1/ 2 ;1/ 2 ]h h− τ τ , 
0

0
0min(2 ( ) / )h

h
f hτ = πΜ .

Співвідношення (2) узагальнюють методи моментів [7] та Холла–Вільямсона [5] на 
довільний закон розподілу мікродеформацій ( )ϕ ε  й ураховують тип профілю ( )N hΔ , зу-
мовленого розмиттям через дисперсність [3, 8].

Значення 
0

0

0

1/2
2 2

1/2

( ) ( ) ( )
h

h
h

f h f h d h
τ

τ
− τ

Μ = Δ Δ Δ∫  визначають за апроксимацією відновлено-

го профілю f  розподілом Стьюдента [13] із оптимальним значенням ступеню свободи 
( ) 1n n f= � , не обмежуючись граничними випадками ( ) 1n f =  (розподіл Коші) або ( )n f = ∞ 

(розподіл Гаусса). Вибір значення τ  у формулі (2) мінімізує чутливість до похибок зрі зан-
ня фону порядку 10 %. Малість інтегральної ширини профілю f  дозволяє скористатися 

апроксимацією 
0

02
2

( ) f
h

h
M fτ

τ β
≈

π
 при 1 ( ) 2n f� �  і 

0

2
1/2,2 2

1/

( )
( ) ( )

(2 1)(2 ( ) 3)

f
hM f M f

f
τ ∞ χ

β
≈ = < ∞

− χ −
 

при ( ) 3n f �  [13]; 2 1 2, fβ  — ширина на половині висоти; fβ  — інтегральна ширина та 
( ) ( 1) / 2f n= +  — оптимальний цілий чи напівцілий ступінь Пірсона VII типу розрахову-
ються програмним пакетом New_profile [10].

Значення ( )II IIε = ε τ  і *n〈 〉 визначаються із системи рівнянь (2). Для її розв’язання зруч-
но застосувати графічний метод, аналогічний лінеаризації Холла—Вільямсона [5], при 
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цьому значення показника ступеню свободи ( ) 1n n f= �  розподілу Стьюдента можуть бу-
ти різними для фізичних уширень різних порядків відбиття 0h , що нерідко має місце на 
практиці.

Результатом проведеного аналізу (завершення етапу 2.3) є значення параметрів суб-
структури ( )II

∗ε τ  і *n〈 〉 , і, тим самим, наближення функції N , зумовленої розмиттям че-

рез дисперсність, задане як функція Коші [3, 8] з інтегральною шириною 
1

2 *N n
β =

〈 〉
.

При подальшому аналізі (етап 2.4) встановлюється закон розподілу мікродеформацій 
( )ϕ ε  повторним застосуванням адаптованої програми PTIKR до рівняння згортки типу (1), 

у якому правою частиною є відновлений фізичний профіль f , роль ядра рівняння відіграє 
наближення профілю N  функцією Коші, а значення ( )II

∗ε τ  є додатковою інформацією про 
шукану деконволюцію ( )ϕ ε . У окремих випадках (якщо вплив розсіювання через дисперс-
ність виявляється нехтовно малим або ( ) 1fχ ≈  для усіх порядків відбиття) закон розподілу 
мікродеформацій може бути встановлений без повторного розв’язання рівняння згортки [14].

Приклади застосування представленого підходу. У роботах [11, 12, 14, 15] із засто-
суванням представленої методики проведено рентгенодифракційний аналіз дефектного 
стану механоактивованих порошків W та WC. Рентгенограми зразків та еталонів були одер-
жані в режимі поточкового θ–2θ сканування з кроком Δ2θ = 0,02 або 0,05° і при фокусуванні 
по Бреггу—Брентано в Cu—Kα-випромінюванні на дифрактометрах HZG-4 і ДРОН-4.

У роботі [11] досліджено вплив часу розмелу порошку вольфраму в шаровому млині в 
середовищі ацетону на зміну середніх значень мікродеформацій, мікронапружень та роз-
мірів ОКР. Для усіх чотирьох досліджуваних зразків встановлено закон розподілу мікро-
деформацій [14] (табл. 2).

У роботі [15] із застосуванням представленого підходу встановлено, що результатом 
розмелу порошку карбіду вольфраму протягом 72 год є формування неоднорідного де-
фектного стану, що характеризується бідисперсністю ОКР з нанорозмірною компонентою. 
Виявлено, що має місце анізотропія ОКР обох фракцій, субмікронної WCI та нанороз-
мірної WCII, знайдено оцінки середніх розмірів ОКР у різних кристалографічних напрям-
ках (табл. 3). Встановлено, що у субмікронній фракції WCI ступінь свободи розподілу мі-
кродеформацій рівний 1 (розподіл Коші) з параметрами, представленими у табл. 3.

У роботі [12] проведено порівняння оцінок, одержаних для механоактивованих по-
рошків W та WC із застосуванням розробленого підходу із результатами застосування 

Таблиця 2. Середні значення розміру ОКР, мікронапружень 
та параметри розподілу мікродеформацій другого роду, що накопичуються 
в зразках порошку W з роботи [11] у міру наростання тривалості розмелу

Тривалість
розмелу, год

Розмір
ОКР, нм

Параметри розподілу мікродеформацій Середнє 
мікронапруження, 

ГПаступінь свободи ε1/2, % βε, %

4 300 1 0,14 0,40 0,6
8 150 2 0,21 0,55 0,8

24 >>300 2 0,31 0,80 1,2
48 >>300 2 0,30 0,78 1,2
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традиційних методів (табл. 4). В якості середнього значення мікродеформацій взято 
/ 2II εε = β π  для коректності його порівняння із значенням середнього, визначеного ме-

тодом ГАФРЛ.
Висновки щодо законів розподілу мікродеформацій підтверджуються збігом модель-

них та експериментальних дифракційних ліній досліджуваних зразків для усіх розгляну-
тих напрямків (hkl) [14].

Таким чином, для розділення ефектів дифракції рентгенівських променів на ОКР та 
кристалічній ґратці з мікродеформаціями в статті запропоновано процедуру, яка, зберігаю-
чи простоту застосування графічного методу Холла—Вільямсона, враховує форму фізич-
ного профілю та характер функції розсіювання через дисперсність і не потребує апріорних 
припущень щодо закону розподілу мікродеформацій.

Застосування запропонованої процедури забезпечується цифровою обробкою XRD-ди-
фрактограм реальних матеріалів кристалічної будови, яка полягає у відновленні фізичного 
профілю методом регуляризації Тихонова.

На відміну від традиційних методів, розроблений підхід забезпечує достовірність ре-
зультатів при аналізі дифракційних максимумів, перевищення ширини яких над еталон-
ною шириною незначне та дозволяє встановлювати функцію щільності розподілу мікро де-
формацій.

Таблиця 3. Субструктурні характеристики порошку карбіду вольфраму після 72 год розмелу [18] 

Напрямок, (hkl)
Розмір ОКР, нм

Параметри розподілу мікродеформацій

ε1/2, % βε, %

WCII WCI

(100) 2 40 0,35 1,10

(101) 3—4 >100 0,46 1,43

(001) 6—9 >100 0,53 1,65

Всі — 100 0,43 1,35

Таблиця 4. Порівняння параметрів субструктури 
механоактивованих порошків W та WC, визначених різними методами

Метод 
розрахунку

Параметр субструктури

DОКР, нм εII, %

Матеріал, тривалість розмелу, напрямок

W [11],
8 год, (110)

WCI [15],
72 год, (100)

W [11], 
8 год, (110)

WCI [15],
72 год, (100)

ГАФРЛ 120 30 0,22 0,43
Метод Холла—Вільямсона 250 >100 0,24 0,50
Розроблена методика 150 40 0,21 0,44
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МЕТОД АНАЛИЗА ФОРМЫ ДИФРАКЦИОННЫХ ЛИНИЙ, 
НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ПЕРЕХОДА К ПРОСТРАНСТВУ ОБЪЕКТА

Представлено обобщение методов моментов и Холла—Вильямсона, не нуждающееся в априорных пред-
положениях относительно закона распределения микродеформаций и учитывающее характер функции 
рассеивания из-за наличия областей когерентного рассеивания. Разработанный подход базируется на ана-
лизе формы восстановленного с применением метода регуляризации Тихонова полного физического про-
филя и позволяет определять функцию плотности распределения микродеформаций. 

Ключевые слова: физический профиль, дефектное состояние, распределение микродеформаций. 
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A METHOD OF ANALYSIS OF THE SHAPES OF X-RAY DIFFRACTION LINES 
NOT REQUIRING A TRANSITION TO THE SPACE OF AN OBJECT

Generalizations of the method of moments and the Hall—Williamson one are presented without a priori as-
sumptions about the distribution law for microstrains with regard for the nature of a dispersion function due 
to the presence of coherent scattering. The developed approach is based on the analysis of the shape of the 
complete physical profile restored using the Tikhonov regularization method and allows one to determine the 
distribution function of microstrains.

Keywords: physical profile, defective condition, distribution of microstrains.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

З початку XXI ст. інтенсивно досліджується структура поверхні води, яка відіграє важли-
ву роль у багатьох природних і технологічних процесах: випаровуванні і конденсації води, 
утворенні аерозолів, формуванні атмосферних опадів, флотаційних процесах і т.п. [1—3]. 
Проте досі не з’ясовано, як збудована ця поверхня на контакті з повітрям, чому вона за-
ряджена негативно, а краплинки аерозолів, що утворюються в процесі барботування газів, 
несуть позитивний заряд і мають підвищену кислотність. Результати попередніх дослід-
жень [4, 5] дали змогу наблизитись до вирішення цих питань. Завдання роботи — побуду-
вати таку молекулярну модель структури інтерфейсу повітря/вода, яка зможе задовільно 
пояснити усі його особливості.

Фізико-хімічний аналіз змін ентропії та інших структурно залежних властивостей води 
під час нагрівання показав, що рідка вода може існувати у чотирьох структурних типах, які 
відрізняються числом водневих зв’язків (Н-зв’язків) основної маси молекул Н2О. Мак си-
мальне число цих зв’язків (чотири!) реалізується лише у твердій воді (лід). У рідкому стані 
це число (k) завжди менше і змінюється під час нагрівання в послідовності 3—2—1—0 з ут-
воренням різних типів структур [4].

У випадку k = 3 (0—100 °С) виникають об’ємні кластери (Н2О)n з n = 6 ÷ 20 і більше та 
їх полімери, які формують явно неоднорідну “мерехтливу” структуру вод типу І. Окремі 
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Показано, що на поверхні води плоскі циклічні кластери N4 і N5 можуть за допомогою додаткових молекул 
Н2О формувати плоску сітку водневих зв’язків. Взаємодія цієї електронейтральної сітки з об’ємною водою 
спричиняє активну адсорбцію іонів Н3О+, виникнення подвійного електричного шару і переорієнтацію всіх 
незв’язаних груп ОН кластерів у бік рідкої фази. У результаті на поверхні інтерфейсу повітря/вода виникає 
негативний структурний заряд. Сформована таким чином поверхнева молекулярно-кластерна плівка 
інтерфейсу має досить високу стійкість і здатність адсорбувати іони Н3О+ та катіони різних металів. 
Вода повинна випаровуватися через достатньо великі “вікна” в поверхневій кластерній сітці.
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кластери тут набувають форми, наближеної до правильних багатогранників, грані яких 
мають вигляд 3-4-5-6-кутників. Різна орієнтація молекул Н2О у цих кластерах обумовлює 
існування величезної кількості їх ізомерів, які мають дуже близькі енергії комплексоут-
ворення. Це дуже ускладнює досягнення водою структурної рівноваги і дає їй можливість 
довго перебувати в активованих станах [6].

У випадку k = 2 (100—240 °С) утворюються плоскі циклічні кластери N3, N4 і N5, які і є 
основними компонентами вод типу II. На поверхні вони можуть формувати плоску клас-
терно-полімерну сітку Н-зв’язків, яка визначає величину поверхневого натягу води. Ос-
кіль ки на кривих ентропії пароутворення і поверхневого натягу при 100 °С немає ніяких 
змін, можна припустити, що таку ж структуру має поверхня і у водах типу І.

У холодних і перегрітих водах типів І і ІІ завжди є невеликі домішки димерів (Н2О)2 і 
мономерів Н2О, як неминучих дефектів цих диполічних конденсованих структур. Такі част-
ки під впливом вищих температур стають основними компонентами для вод типу ІІІ (ди-
мери, при 240—320 °С) і типу IV (мономери, при 320—376 °С). Справедливість наведеної 
типізації підтверджує факт екстремальної температурної залежності величини іонного до-
бутку води (Kв), який досягає максимальної величини при 250 °С, тобто в умовах, коли 
основним компонентом води стають димери, які і є джерелом появи у воді іонів Н+ (у ви-
гляді Н3О+) та ОН− [7]:

(Н2О)2 ↔ Н3О+ + ОН−,

спрощено

Н2О ↔ Н+ + ОН−;
Kв = [Н+][ ОН−];

при 25 °С Kв = 10–14, при 250 °С Kв = 10−11,2.
Оскільки рН = –log[Н+], а в нейтральній воді [Н+] = [ ОН−], то рН25 = 7,0, а рН250 = 5,6. 

Тому самочинне зменшення рН у водах І і ІІ типів завжди можна трактувати як ознаку 
збільшення їх структурної температури.

Описаний вище механізм кластеризації не є єдино можливим. У роботі [8] показано, 
що за звичайних умов можуть існувати й інші механізми, які зумовлюють утворення лі-
нійних ланцюгів із молекул Н2О (рис. 1). Використаний нами механізм описує схема 3D. 
Схеми 1D і 2D описують різні варіанти утворення прямих ланцюгів, а схема 2DН — скру-
ченого у спіраль ланцюга з довжиною ланки спіралі в шість молекул Н2О. Розраховані для 
усіх цих схем величини енергії зв’язків (ЕН) наведені в таблиці для рідкого і газоподібного 
стану води. Згідно з одержаними даними, механізм 3D є оптимальним, оскільки забезпечує 
найвищі значення ЕН. Енергія Н-зв’язків під час утворення ланцюгів набагато менша, осо-
бливо у випадку 1D, який у рідкій воді виявляється енергетично невигідним. Механізми 2D 
і 2DН достатньо екзотермічні, особливо в газовій фазі, тому повинні відігравати важливу 
роль у формуванні фантастичних фігур сніжинок під час замерзання парів води.

Але головним, що випливає з аналізу даних таблиці, є сильний вплив рідкої фази на 
енергію Н-зв’язку: значення ЕН для рідини практично вдвічі менші, ніж для газу. Це озна-
чає, що всі структури кластерів типу 3D у водному середовищі сильно ослаблюються під 
впливом навколишніх молекул води. Тому є всі підстави очікувати, що на поверхні води, 
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Рис. 1. Механізми струк турування 
води за нормальних умов (за [8]). 
У випадку 3D утворюються плоскі 
циклічні і об’ємні кластери; під 
впли вом інших меха ніз мів виника-
ють лінійні асо ціати різного типу. 
Для структур з n = 10, 12 показано 
положення тіль ки атомів кисню

Енергія комплексування (Ен, ккал/моль) у розрахунку на одну молекулу Н2О 
в кластерах води, утворених за різними механізмами для газової (GP) і рідкої (SP) фази [8]

n
1D 2D 2DH 3D

GP SP GP SP GP SP GP SP

2 –3,68 0,27 –6,88 –3,34 а а –7,40 –3,67
3 –4,15 0,26 –7,38 –3,61 а а –10,80 –3,02
4 –4,42 0,25 –7,85 –3,72 а а –12,65 –5,00
5 –4,59 0,27 –8,17 –3,78 а а –12,56 –5,31
6 –4,71 0,27 –8,39 –3,82 –9,28 –4,17 –12,18 –4,40
7 –4,80 0,26 –8,56 –3,86 –9,42 –4,20 –12,73 –5,02
8 –4,86 0,26 –8,70 –3,87 –9,53 –4,22 –13,67 –5,23
9 –4,92 0,27 –8,80 –3,88 –9,62 –4,23 –13,59 –5,50

10 –4,96 0,27 –8,88 –3,89 –9,70 –4,24 –13,70 –5,59

Примітка. n — число молекул Н2О в кластері, а — пропуски, пов’язані з тим, що для спіральних класте-
рів прийнято n  6.

де цей вплив буде вдвічі мен-
шим, величини ЕН матимуть 
якісь проміжні значення і по-
верхневі Н-зв’язки стануть на-
багато стійкішими від об’єм них. 

Причини появи електрич-
ного заряду на поверхні води 
досі залишаються незрозумі-
лими. Одні дослідники вважа-
ють, що цей заряд виникає вна-
слідок односторонньої орієн тації диполів поверхневих молекул Н2О атомами кисню в бік 
газової фази і може бути тільки негативним. Інші переконують, що це результат адсорбції 
іонів на поверхні води, тому заряд буває і позитивним. На рис. 2 наведені важливі результа-
ти прямих замірів електро кінетичного потенціалу води [9]. Для чистої води (див. рис. 2, в) 
цей потенціал дуже чутливий до змін рН. Введення у воду невеликих концентрацій NaCl 
(до 10−4 моль/л) практично не впливає на поверхневий заряд, але якщо [NaCl] > 10−3 моль/л, 
то його зна чення може знизитися до нуля. Згідно з іншими даними [10, с. 207], катіони дво- 
і тривалентних металів знижують ζ-потенціал набагато швидше і легко переводять його в 



58 ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 1

С.В. Кушнір

пози тивну область. Усе це свідчить про те, що поверхня води має сильну ад сорбційну здат-
ність що до катіонів. Але невідомо, як це пов’язано з будовою інтерфейсу повітря/вода.

Наведені вище факти, а також відомі властивості елементарних компонентів води 
(Н2О, Н3О+, ОН−) за даними [1, 6] дають підставу стверджувати, що в приповерхневому 
шарі води наявні там плоскі циклічні кластери N4 і N5 самочинно полімеризуються за 
схемою рис. 3. Через особливості молекулярної структури N4 і N5 вони не можуть зв’я-
зуватися в одній площині безпосередньо, але за допомогою двох донорних Н-зв’язків до-
даткових молекул Н2О роблять це дуже легко. На рис. 3 показано випадок, коли між N4 і N5 
виникає одразу два таких зв’язки і формується нове шестикутне плоске кільце N6. Проте 
ймовірність утворення між кластерами одинарного зв’язку набагато більша, ніж подвій-
ного. Тому створена таким чином сітка буде сформована в основному простими кластера-
ми N4 і N5, між якими буде багато великих “вікон”.

В утвореній за схемою рис. 3 плоскій сітці Н-зв’язків половина незв’язаних груп ОН 
кластерів води спрямована вгору, а інша половина — вниз. У такій структурі усі ефективні 
заряди атомів Н і О взаємно компенсуються і сітка залишається електрично нейтральною. 
Але на поверхні води ця структура буде зазнавати сильного впливу рідкої фази, особливо 
присутніх там іонів гідроксонію Н3О+. У першу чергу ці іони будуть утворювати дуже ви-
гідні* донорні Н-зв’язки з “лежачими” молекулами Н2О сітки. У другу чергу вони будуть 
фізично адсорбуватися на спрямованих вниз ОН-групах, оскільки тривалість життя їх в 
цьому стані мусить значно перевищувати аналогічний стан для нейтральних молекул Н2О 
(за [11] для Н3О+ ΔG0

адс < 0). У результаті під сіткою кластерів виникає подвійний елект-
ричний шар (ПЕШ), в якому іони Н3О+ відіграють роль внутрішньої, а іони ОН− — зовніш-
ньої обкладки (дифузна область). Електричне поле ПЕШ впливає і на спрямовані вверх 
групи ОН-кластерів, стимулює їх переорієнтацію в бік рідкої фази, де вони також будуть 
адсорбувати іони Н3О+. Після усіх цих змін на поверхні кластерної сітки залишаються лише 
атоми Оδ– води, ефективний заряд яких (−0,67 е. о.) компенсується лише частково і поверх-
ня виявляється зарядженою негативно.

* ЕН-зв’язків за [11]: Н2О…Н2О — 7,4 кДж/моль; Н3О+…Н2О — 18,3 кДж/моль.

Рис. 2. Вплив рН на дзета-потенціал води та водних розчинів NaCl [9]: а — розчини NaCl: 1 — 10–1 М; 
2 — 10–2 М; 3 — 10–3 М; б — розчин 10–4 М NaCl; в — вода. Експериментальні результати відмічені фігурни-
ми значками. Лінії відповідають штучній моделі автора, в якій використані змінні коефіцієнти адсорбції
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Якщо наш аналіз відповідає дійсності, то максимальний негативний заряд на поверхні 
води має виникнути тоді, коли всі вільні групи ОН поверхневої сітки кластерів будуть орі-
єнтовані в бік рідкої, а атоми Оδ− — газової фази. Із рис. 2 видно, що такий екстремум вини-
кає при рН 10, а це виглядає дивним. Але ця неузгодженість є позірною, бо зниження рН 
стосується об’ємної води, а вода інтерфейсу мусить бути набагато кислішою. Згідно з [9], 
збільшення концентрації іонів Н+ там може досягати декількох порядків. Якщо приймемо 
величину збільшення на три порядки, то при рН 10 в об’ємі його значення в інтерфейсі ста-
новитиме лише 7, отже, середовище буде практично нейтральним. Покажемо, що запропо-
нована модель молекулярної будови інтерфейсу дає змогу просто пояснити усі зміни по-
верхневого заряду води під впливом рН та солей металів.

Як випливає з рис. 2, відхилення рН води від рН 10 як у кислий, так і в лужний бік 
ве де до зменшення ζ. Судячи з характеру відповідних кривих, механізми впливу Н3О+ і 
ОН− мусять бути різними. Крива впливу ОН– (рН > 10) явно має вигляд, характерний для 
процесів нейтралізації слабких кислот лугами. Тому можна вважати, що іони ОН− витрача-
ються на нейтралізацію в інтерфейсі іонів Н3О+. Це повинно спричинити зворотну переорі-
єнтацію частини окластерних груп ОН у бік газової фази і відповідного зменшення дзета-
потенціалу. При рН 13 переорієнтація завершується і поверхнева кластерна сітка мала б 
стати нейтральною. Тому збереження слабкого негативного заряду на поверхні при рН > 13 
слід приписувати вже адсорбції іонів ОН−.

Вплив Н3О+ значно складніший. У разі зменшення рН в інтервалі 10—4 крива ζ за дина-
мікою відповідає процесам зміщення іонно-адсорбційної рівноваги. Тому можна вважати, 
що зі збільшенням концентрації іонів Н3О+ у воді зростає їх додаткова адсорбція на ниж-
ньому боці поверхневої сітки кластерів. При цьому відбувається поступова компенсація не-
гативного поверхневого заряду. Менша швидкість змін ζ у цьому випадку пояснюється тим, 
що на адсорбцію тут витрачається лише частина введених іонів Н3О+. Інша їх частина ви-
трачається на реорганізацію структури об’ємної води відповідно до вимог нової іонно-
адсорбційної рівноваги в інтерфейсі. При рН 4 поверхневий структурний заряд нейтралізу-
ється повністю (ізоелектрична точка), але структура поверхневої сітки кластерів залиша-
ється односторонньо орієнтованою. При рН < 4 поверхневий заряд стає слабко позитивним, 
що можна пояснити лише адсорбцією іонів Н3О+ на поверхневих атомах Оδ–. Сильне зни-
ження дзета-потенціалу води під впливом розчинених солей металів свідчить про те, що їх 
катіони також адсорбуються на поверхневій кластерній сітці. Тому чим більший заряд каті-
онів, тим швидше зменшується негативний поверхневий заряд, а іони дво- і тривалентних 
металів легко змінюють цей заряд на позитивний. Оскільки при цьому рН розчинів не змі-

Рис. 3. Схема формування нейтральної кластер-
ної сітки водневих зв’язків на поверхні води. Кіль-
ця кластерів N4 i N5 та зв’язуючі їх молекули Н2О 
знаходяться в одній площині. Водневі зв’язки по-
значені пунктиром. Кут α = 150°
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нюється, можна стверджувати, що адсорбовані в інтерфейсі іони Н3О+ катіонами металів 
у розчин не витісняються. Отже, сформована самочинно у воді поверхнева структура ін тер-
фейсу досить стійка і здатна відігравати роль адсорбенту для катіонів металів.

Згідно з результатами дослідження, поверхнева сітка плоских кластерів води поводить 
себе як окремий фізичний об’єкт з високими адсорбційними властивостями. Тому не ви-
ключено, що в певних умовах ця сітка може сформувати справжню полімолекулярну плівку 
з високою стабільністю. Таку можливість підтверджують і спостереження за поведінкою 
бульбашок повітря на воді під час теплих літніх дощів. Виявляється, що тривалість існуван-
ня цих бульбашок поступово зростає з часом, тобто із насиченням повітря парами води.

Більшість дослідників вважає, що вода може випаровуватися тільки у вигляді окремих 
молекул Н2О, які одержали від оточення енергію, достатню для розриву усіх своїх зв’язків з 
навколишніми структурами (енергія активації). Імовірність появи таких активних молекул 
у поверхневій кластерній сітці дуже мала. Тому слід очікувати, що випаровуватися буде 
об’ємна вода через достатньо великі “вікна” в цій сітці. Через малу швидкість досягнення 
структурної рівноваги будова поверхні води і характер цих “вікон” дуже мінливі. Тому мін-
ливою повинна бути і проникність поверхневої кластерної сітки для парів води. Експе-
риментальні дані з цим висновком узгоджуються. Коефіцієнт випаровування води близь-
кий до одиниці для свіжоприготовленої проби і швидко зменшується з наближенням до 
стану термодинамічної рівноваги під час насичення парів [13].

Проведений аналіз показав, що запропонована схема молекулярної будови інтерфейсу 
повітря/вода може задовільно пояснити усі особливості поверхні води і заслуговує на по-
дальші дослідження. Разом з тим виявлено, що природа електричного заряду на поверхні 
води залежить від величини рН: в діапазоні 4 < pH < 13 вона структурна, а при рН < 4  і 
рН > 13 — іонна. Це і є відповідь на питання, яке досі не можуть узгодити прихильники 
структурної іонної теорії поверхневого потенціалу води.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА 
ВОЗДУХ/ВОДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТЬ 
ИСПАРЕНИЯ ВОДЫ (ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Показано, что на поверхности воды плоские циклические кластеры N4 и N5 могут с помощью дополни-
тельных молекул Н2О формировать плоскую сетку водородных связей. Взаимодействие этой электро-
нейтральной сетки с объемной водой приводит к активной адсорбции ионов Н3О+, возникновению двой-
ного электрического слоя и переориентации всех несвязанных групп ОН кластеров в сторону жидкой 
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фазы. В результате на поверхности интерфейса воздух/вода возникает отрицательный структурный за-
ряд. Сложившаяся таким образом поверхностная молекулярно-кластерная пленка интерфейса имеет до-
статочно высокую устойчивость и способность адсорбировать ионы Н3О+ и катионы различных металлов. 
Вода должна испаряться через достаточно большие «окна» в поверхностной кластерной сетке.

Ключевые слова: вода, интерфейс воздух/вода, молекулярная модель, кластеры, скорость испарения.
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A MOLECULAR MODEL OF THE AIR/ WATER INTERFACE 
STRUCTURE AND ITS INFLUENCE ON THE WATER 
EVAPORATION SPEED (PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS)

It is shown that, on the surface of water, the planar cyclic clusters N4 and N5 can form a flat grid of hydrogen 
bonds with the help of additional H2O molecules. The interaction of this electrically neutral grid with bulk water 
leads to the active adsorption of Н3О+ ions, the emergence of a double electric layer, and the reorientation of 
all incoherent groups of OH clusters toward the liquid phase. As a result, a negative structural charge arises 
on the surface of the air/water interface. The surface molecular-cluster interface film formed in this way has a 
sufficiently high stability and the ability to adsorb Н3О+ ions and cations of various metals. Evaporation of water 
must pass through sufficiently large “windows” in the surface cluster grid.

Keywords: water evaporation mechanisms, air/water interface, molecular model, clusters, rate of evaporation.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

Цирконій та сплави на його основі завдяки унікальним фізико-хімічними властивостями 
широко використовують у різних областях сучасної науки і техніки. Основними спожива-
чами цирконію є атомна енергетика, хімічна промисловість, металургія і медицина [1, 2]. 
Одним з найпоширеніших промислових методів отримання цирконію є процес Кролла [2], 
згідно з яким діоксид цирконію перетворюють за допомогою хлору та коксу в температур-
ному інтервалі 900—1000 °С у тетрахлорид цирконію, а потім відновлюють магнієм до цир-
конію. Іншим поширеним методом промислового отримання цирконію є електроліз роз-
плавлених сумішей, що містять хлоридні або фторидні сполуки цирконію [3]. Під дією елек-
тричного струму ці сполуки відновлюються на катоді до цирконію. На аноді залежно від 
умов електролізу виділяються або галогени, або галогенвуглецеві сполуки. Перспективним 
методом отримання цирконію може бути FFC Cambridge process [4—6], згідно з яким діо-
ксид цирконію електрохімічно відновлюють у розплавленій суміші хлориду та оксиду каль-
цію. При цьому на катоді отримують цирконій, а зв’язані з ним іони кисню розряджаються 
на аноді. Оксид кальцію, що входить до складу розплавленого електроліту, забезпечує до-
ставку до анода і розряд на ньому іонів кисню, які входять до складу діоксиду цирконію. 
Відмічено, що для забезпечення високого ступеня відновлення діоксиду цирконію необхід-
на його попередня підготовка. Для цього діоксид цирконію запресовують з похідними по-
лівінілового спирту чи поліетиленгліколю [5] або з целюлозою, розчиненою в суміші ета-
нолу та діетилового ефіру [6], а потім обпалюють при високих температурах.
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Показано, що електрохімічним відновленням діоксиду цирконію в розплавлених електролітних сумішах на 
основі сполук кальцію та магнію на рідкому галієвому катоді можна отримувати дрібнодисперсний цирко-
нієвий порошок високої чистоти. Ступінь відновлення залежить від катіонного складу електролітної су-
міші. Найкращі показники забезпечує розплав на основі сполук кальцію та хлориду натрію.

Ключові слова: електрохімічне відновлення, діоксид цирконію, розплавлені електроліти, дрібнодисперсний 
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У даному повідомленні наведено результати досліджень [7], які показують, що ді-
оксид цирконію можна відновлювати до цирконію електролізом у розплавах, минаючи ста-
дії його попередньої підготовки, якщо відновлення здійснювати на рідкому галієвому ка-
тоді. Досліджено вплив умов електролізу та складу розплаву на ступінь вилучення цир-
конію із діоксиду.

Експериментальна частина. Для електрохімічного відновлення використовували діо-
ксид цирконію кваліфікації “чда” моноклінної модифікації з розміром частинок не біль-
шим за 30 мкм. Даний реактив містив не менше 99,5 % (мас.) ZrO2 + HfO2, а також домішки: 
TiO2 <0,01; SiO2 <0,03; Fe2O3 <0,01. Електрохімічне відновлення діоксиду цирконію дослі-
джували в сумішах такого складу, % (мас.): CaO(5,0)—CaCl2(39,9)—LiCl(55,1) (tпл = 495 °С 
[8]); СаО(5,0)—CaCl2(23,2)—KCl(71,8) (tпл = 695 °С [8]); CaO(5,0)—CaCl2(48,0)—NaCl(47,0) 
(tпл = 500 °С [9]) та MgCl2(41,5)—NaCl(58,5) (tпл= 459 °С); LiCl(71,3)–MgCl2(28,7) (tпл = 
= 571 °С); MgCl2(30,2)—KCl(69,8) (tпл = 423 °С [10]). Для їх приготування використовува-
ли ретельно зневоднені реактиви кваліфікації “хч” або “чда”. За катод використовували 
галій марки Гл-1 (чистота 99,9 %), анод виготовляли з малопористого графіту МПГ-7. 
Електроліз здійснювали в корундовому тиглі за допомогою стабілізованого джерела пос-
тійного струму MPS-3010L-1 (MATRIX Technology INC, Китай. 30 В, 10 A). Струм до га-
лієвого катода підводили за допомогою зачохленого корундовою трубкою молібденового 
дроту. В кожному досліді в комірку завантажували одну й ту ж кількість попередньо при-
готованих і переплавлених електролітних сумішей, галію, діоксиду цирконію та пропускали 
однакову кількість електрики, що значно перевищувала необхідну для відновлення заванта-
женої кількості діоксиду цирконію. Після електролізу тигель витягували з печі і виливали 
його вміст у ретельно висушену виливницю з нержавіючої сталі. Завдяки великій різниці 
температур кристалізації розплавленого електроліту (понад 500 °С) та галієвого катода 
(~ 30 °С), а також різниці питомих мас складових електрохімічної комірки (dрозпл <3,0; 
dZrO2

 = 5,68; dGa розпл = 6,1; dZr = 6, 51 г/см3) виділений під час електролізу дрібнодисперсний 
порошок цирконію легко відокремлювався від оксидно-хлоридного розплаву та галію. 
Частка діоксиду цирконію, що не відновилася, завдяки меншій питомій масі видалялася з 
поверхні галієвого катода разом з електролітом під час його кристалізації. Отриманий по-
рошок цирконію промивали 0,1 н розчином HCl і дистильованою водою, потім сушили на 
повітрі при 50—60 °С до постійної маси та визначали вміст у ньому цирконію. За відношен-
ням маси отриманого цирконію (mR) до маси завантаженого на катод (mO) визначали сту-
пінь відновлення діоксиду цирконію DR = mR/mO. Отриманий порошок зважували і визна-
чали в ньому вміст цирконію ваговим методом [1].

Вольтамперометричні дослідження виконували за допомогою потенціостата IPC Pro 
FM, VOLTA. Вольтамперограми реєстрували відносно неполяризованого платинового елект-
рода. Рідкий галій для вольтамперометричних вимірювань поміщали в ⌡-подібну кварцову 
трубку з внутрішнім діаметром 4,0 мм, оснащену молібденовим струмовідводом. Продукти 
електрохімічного відновлення діоксиду цирконію досліджували методом рентгенофазового 
аналізу (РФА) з використанням рентгенівського дифрактометра ДРОН-3М з CuKα-ви про-
мінюванням (λ = 0,15418 нм), а також за допомогою сканувального електронного мікроскопа 
JEOL JSM-6700, Японія. Питому поверхню отриманих порошків, питомий об’єм мікропор і 
їх середній радіус визначали на приладі Autosorb-6B Quantachrome Instruments, Japan G.K.
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Результати та їх обговорення. Загальновідомо, що на катоді в першу чергу відновлю-
ються сполуки з найменшою напругою розкладу ΔЕі, яку можна оцінити за величиною енер-
гії Гіббса їх утворення ΔGі за рівнянням ΔЕі = −ΔGі/nF. Аналіз термодинамічних даних [11] 
показав, що найменшу напругу розкладу серед використаних для електрохімічного віднов-
лення сполук має діоксид цирконію, причому в дослідженому інтервалі температур 450—
850 °С послідовність зростання напруг розкладу не змінюється. При 727 °С вони мають такі 
значення:

Сполука ZrO2 MgCl2 CaO CaCl2 NaCl LiCl KCl
Напруга розкладу, В 2,4 2,5 2,8 3,3 3,3 3,4 3,5

Висока термодинамічна ймовірність прямого електрохімічного відновлення діоксиду 
цирконію ZrO2 + 4е– → Zr + 2O2– обмежена тим, що за умов електролізу він знаходиться у 
твердому стані, погано проводить електричний струм, не забезпечує належних умов від-
ведення продуктів відновлення (Zr, іони O2–) від межі розділу фаз: електрод/ ZrO2.

На відміну від відомого процесу (FFC Cambridge process) [4—6] електрохімічне віднов-
лення діоксиду цирконію запропоновано [7] здійснювати на рідкому галієвому катоді, ми-
наючи стадію попередньої підготовки, що включає гранулювання та спікання. Галій має ду-
же низьку температуру плавлення (29,8 °С) та дуже високу температуру кипіння (2204 °С), 
схильний до переохолодження. В інтервалі температур 600—900 °С, при яких відбувається 
електрохімічне відновлення діоксиду цирконію, він не випаровується, не взаємодіє ні з ком-
понентами оксидно-хлоридного розплаву, ні з діоксидом цирконію, ні з цирконієм. Рідкий 
галієвий катод забезпечує не тільки надійний контакт з діоксидом цирконію, але і спри-
ятливі умови для його відновлення. Площа контакту галієвого катода з дрібнодисперсним 
оксидним порошком набагато більша за площу контакту гранульованого та спеченого діо-
ксиду цирконію з твердим струмовідводом. Це забезпечує його більш рівномірну катодну 
поляризацію. За рахунок меншої питомої маси діоксид цирконію знаходиться на поверхні 
галієвого катода, конвективний рух якої (ефект Марангоні) забезпечує більш інтенсивний 
масообмін на межі розділу фаз і видалення продуктів відновлення із зони електродної ре-
акції. Продукти електролізу за таких умов не блокують ні поверхню діоксиду цирконію, ні 
поверхню катода. Цирконій, який утворюється в процесі відновлення, завдяки більшій пи-
томій масі осідає на дно електролізера, знаходиться під шаром галію, що захищає його від 
взаємодії з компонентами розплавленого електроліту. Крім того, на рідких катодах напруга 
розкладу сполук, які входять до складу електролітної суміші, значно менша, ніж на твердих 
індиферентних катодах, і залежить як від їх складу, так і від характеру взаємодії в металіч-
ній фазі [12]. За таких умов зменшується напруга розкладу сполук, що беруть участь в елек-
тродних процесах, а значить, і питомих витрат енергії. Результати вольтамперометрич-
них досліджень (рис. 1) підтверджують цей висновок.

Напругу розкладу, близьку до напруги розкладу діоксиду цирконію, мають хлорид маг-
нію та оксид кальцію. Тому в процесі електролізу на галієвому катоді з електролітних сумі-
шей відповідного складу сумісно з відновленням діоксиду цирконію відновлюватимуться 
залежно від складу електролітної суміші сполуки магнію або кальцію. Ці метали, як відмі-
чено вище, використовують для металотермічного отримання цирконію [2]. При високих 
значеннях густини струму на галієвому катоді будуть відновлюватись і катіони лужних ме-
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талів, що входять до складу електро-
літних сумішей. Оскільки як лужно-
земельні, так і лужні метали мають 
більш негативні значення електро-
дного потенціалу порівняно з цир-
конієм [11, 12], вони також брати-
муть участь у відновленні діоксиду 
цирконію ZrO2 + 4/nM → 2M2/nO + 
+ Zr, де М — лужноземельний або 

лужний метал, n — ступінь окиснення. Таким чином, відновлення діоксиду цирконію за 
даних умов електролізу є наслідком низки елек т рохімічних та хімічних перетворень на 
ме жі розділу фаз галієвий катод/розплавлений електроліт і повинен залежати від катіон-
ного складу електролітної суміші. Виявлено, що в розплаві складу, % (мол.): CaO(5,0)—
CaCl2(48,0)—NaCl(47,0) різниця між потенціалами ка тодних процесів на молібденовому та 
галієвому катоді більша, ніж у розплаві CaO(5,0)—CaCl2(39,9)—LiCl(55,1). Це може свідчи-
ти на користь того, що активність (концентрація) металу, який накопичується в процесі 
електролізу в галієвому катоді, вища у першій елект ролітній суміші, відповідно, слід очіку-
вати більш високий ступінь відновлення діоксиду цирконію. Отримані результати підтвер-
джують цей висновок (рис. 2). У кожному досліді в електролітах різного катіонного складу 
на катоді отримували дрібнодисперсний порошок чорного кольору з середнім розміром час-
тинок 1—3 мкм, який за результатами хімічного аналізу [1] містив не менше 99,9 % цирко-
нію. За результатами рентге но фазового аналізу (рис. 3) в продуктах відновлення сполуки 
цирконію з кис нем також не виявлені. Зі збільшенням густини струму величина питомої 
поверхні порошку, питомий об’єм мікропор та їх середній радіус зменшуються (табл.1). 

Рис. 1. Вольтамперограми молібденового (1) та галієвого (2) електродів у розплавах складу, % (мол.): 
а — CaO(5,0)—CaCl2(39,9)—LiCl(55,1); б — CaO(5,0)—CaCl2(48,0)—NaCl(47,0) при 650 °С. Швидкість 
розгортки потенціалу 100 мВ/с

Таблиця 1. Характеристики зразків цирконієвого 
порошку, отриманих з розплаву CaCl2—NaCl—CaO

Умови 
електролізу

і = 0,6 А/см2, 
t = 650 °С 

і = 0,8 А/см2, 
t = 650 °С

Питома поверхня (БЕТ), м2/г 20,84 16,02
Питомий об’єм мікропор, см3/г 4,65 · 10−2 2,13 · 10−2

Середній радіус мікропор, Å 44,6 42,7
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Галієвий катод у кожному досліді протягом 
електролізу залишався в рідкому стані. Після за-
кінчення електролізу в ньому містилося не більше 
2,0 % (мас.) лужноземельного (Ca, Mg) металу.

Незважаючи на те, що в кожному досліді 
через комірку було пропущено значно більшу 
кількість електрики (в 5—6 разів), ніж та, що за 
розрахунками потрібна для повного відновлен-
ня завантаженого на катод діоксиду цирконію, 
ступінь його відновлення не перевищував 77,0 % 
у розплаві, що містив хлорид натрію, а в розпла-
ві з хлоридом літію — 66,1 % (див. рис. 2) при 
виході за струмом 12,3 та 10,6 % відповідно. 
Причиною цього можуть бути втрати діоксиду цирконію, обумовлені його розчинністю S в 
розплавах, які використовували для електролізу. Зокрема, в розплаві CaO(5,0)—CaCl2(48,0)—
NaCl(47,0) в інтервалі температур електролізу вона задовільно описується рівнянням 
lnS = 11,3—11190/T. У розплаві CaO(5,0)—CaCl2(39,9)–LiCl(55,1 % (мол.)) ця залежність 
набуває вигляду lnS = 29,9—31460/T [8].

У розплавах різного катіонного сплаву залежності ступеня відновлення від густини 
струму та температури мають різний характер (див. рис. 2). Це може бути наслідком взаємо-

Рис. 2. Залежність ступеня вилучення цирконію в процесі електрохімічного відновлення діоксиду цир-
конію в розплавах CaO–CaCl2—NaCl (1), CaO—CaCl2—LiCl (2), MgCl2—NaCl (3), MgCl2—KCl (4), 
MgCl2—LiCl (5) від густини струму (а) при t = 700 °C та від температури (б) при i = 0,8 А/см2, Q = 3,8 А ⋅ год

Рис. 3. Рентгенівські дифрактограми вихідного діок си-
ду цирконію (1) та зразків цирконію, отриманих у про-
цесі електрохімічного відновлення в розплавах CaO—
CaCl2—LiCl (2) і CaO—CaCl2—NaCl (3). i = 0,8 A/см2, 
t = 700 °C



68 ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 1

А.О. Омельчук, Л.В. Грицай 

дій, що відбуваються під час електролізу між компонентами як розплавленої електроліт-
ної суміші, так і катодного сплаву.

Оксид кальцію, на відміну від оксиду магнію, утворює з діоксидом цирконію цирко-
нат кальцію СaZrO3, напруга розкладу якого при 727 °С (3,8 В [11]) більша за напругу роз-
кладу діоксиду цирконію (2,4 В). Відповідно й більш високий ступінь відновлення сполук 
цирконію з киснем з розплавах, що містять оксид кальцію, досягається, коли густина стру-
му вища. У розплавах на основі сполук кальцію інтенсивне відновлення діоксиду цирконію 
відбувається також при вищих температурах, ніж у розплавах на основі хлориду магнію 
(див. рис. 2, б). Це може бути пов’язано з тим, що сплави галію з кальцієм мають набагато 
вищу температуру плавлення порівняно зі сплавами галію з магнієм з однаковим вмістом 
лужноземельного металу [10]. 

До умов, необхідних для ефективного електрохімічного відновлення діоксиду цирко-
нію, належать такі, що забезпечують відведення аніонів кисню від межі розділу фаз катод/
електроліт, транспорт через шар електроліту та розряд на аноді. Найсприятливіші умови 
для цього забезпечують електролітні суміші на основі хлориду кальцію, бо ця сполука дуже 
добре розчинює власний оксид і дає змогу виконувати електроліз в інтервалі температур 
870—1000 °С при її високому вмісті (до 20 % (мол.)) [10]. Шляхом введення в розплави на 
основі хлориду та оксиду кальцію хлоридів лужних металів можна зменшити температуру 
їх плавлення суміші [8], а значить, і питомі енерговитрати на електроліз. Якщо електроліт-
на суміш містить у своєму складі достатню кількість розчиненого оксиду та добре розчиняє 
оксиди металів, що утворюються під час електролізу, то на аноді буде виділятися переважно 
кисень та оксиди карбону. Якщо ж електролітна суміш погано розчиняє оксиди, то продук-
тами електролізу на аноді будуть переважно хлор та його сполуки з карбоном. 

Аналіз отриманих результатів (див. рис. 2) показав, що катіони лужних металів, введені 
до складу електролітних розплавів, також впливають на ступінь відновлення діоксиду цир-
конію. В розплавах як на основі хлориду магнію, так і на основі сполук кальцію ступінь від-
новлення діоксиду цирконію закономірно зменшується в результаті заміни катіонів у такій 
послідовності: Na+ > K+> Li+. Катіони металів М n+ є свого роду кислотами щодо аніонів. 
Кислотну силу катіонів можна оцінити за рівнянням [13]

2/ 7,7 8Z z r= − χ+ , (6)

де z — заряд катіона; r — його радіус; χ — електронегативність. Цей параметр враховує як 
іонну, так і ковалентну складову зв’язку між катіоном і аніоном. Негативні значення пара-

Таблиця 2. Кислотна сила катіонів та електролітних сумішей [13]

Катіони Кислотна сила Суміш катіонів Кислотна сила

Zr4+ 2,043 Li++Ca2+ 1,803
Ca2+ 1,593 Na++Ca2+ 1,494
Mg2+ 1,402 K+ + Ca2+ 1,545
Li+ 1,974 Li+ + Mg2+ 1,804
Na+ 1,382 Na+ + Mg2+ 1,390
K+ 1,526 K+ + Mg2+ 1,488
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мет ра Z вказують переважно на ковалентний зв’язок між іонами. У табл. 2 наведені зна-
чення [13] кислотної сили індивідуальних катіонів металів, що входили до складу дослідже-
них електролітних сумішей, а також їх сумішей. Кислотну силу електролітної суміші оці-

нювали за правилом адитивності еф
1

n

i i
i

Z n Z
=

= ∑ , де ni — молярна частка катіона в сумі ші, 

Zi — його кислотна сила.
З наведених даних випливає, що найбільшу кислотну силу, а значить, найміцніший 

зв’язок з аніоном кисню має катіон цирконію. Серед катіонів металів, які входять до скла-
ду електролітних сумішей, найбільшою мірою з ним здатні конкурувати лише катіони лі-
тію та кальцію. Ці катіони здатні зв’язувати аніони кисню, що вивільнюються під час від-
новлення діоксиду цирконію, та забезпечувати їх відведення від межі розділу катод/роз-
плав. Водночас більш сприятливі умови для розряду аніонів кисню на аноді забезпечують 
катіони кальцію та натрію. Напруга розкладу оксидів цих металів становить при 727 °С 
2,8 та 2,9 В відповідно, тоді як оксиду літію — 4,8 В [11].

Таким чином, ступінь електрохімічного відновлення діоксиду цирконію залежить не 
лише від напруги розкладу компонентів електролітної суміші, але й від їх кислотно-основних 
властивостей, здатності забезпечувати відведення та розряд аніонів кисню, що вивільня-
ються. Найкращі показники забезпечують оксидно-хлоридні розплави на основі сполук 
кальцію з невисокою кислотною силою.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИОКСИДА 
ЦИРКОНИЯ В ХЛОРИДНО-ОКСИДНЫХ РАСПЛАВАХ

Показано, что электрохимическим восстановлением диоксида циркония в расплавленных электролитных 
смесях на основе соединений кальция и магния на жидком галиевом катоде можно получать мелкоди-
сперсный циркониевый порошок высокой чистоты. Степень восстановления зависит от катионного сос-
тава электролитной смеси. Лучшие показатели обеспечивает расплав на основе соединений кальция и 
хлорида натрия.

Ключевые слова: электрохимическое восстановление, диоксид циркония, расплавленные электролиты, 
мелкодисперсный циркониевый порошок.
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ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF ZIRCONIUM 
DIOXIDE IN CHLORIDE-OXIDE MELTS

It is shown that the electrochemical reduction of zirconium dioxide in molten electrolyte mixtures that are based 
on calcium and magnesium compounds on a liquid gallium cathode can be used to obtain a finely divided zir-
conium powder of high purity. The recovery degree depends on the cation composition of the electrolyte mixture. 
The best performance is provided by a melt based on compounds of calcium and sodium chloride.

Keywords: electrochemical reduction, zirconium dioxide, molten electrolytes, finely divided zirconium powder.
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Синтез та дослідження нових сполук Рудлесдена—Попера загального складу An+1BnO3n+1 
(n — число шарів октаедрів ВО6 у перовськітоподібному блоці) з шаруватою перовські то-
подібною структурою (ШПС) мають як теоретичне, так і практичне значення, оскільки спо-
лукам цього сімейства притаманний широкий спектр цінних властивостей (зокрема, таких 
як люмінесцентні, резистивні, надпровідні, значний магнітоопір, сегнетоелектричні влас-
тивості, каталітична активність та інші) [1—7].

Для одношарових (n = 1) індієвмісних сполук типу А2ВО4 встановлена наявність у 
AIILaInO4 іонопровідних властивостей [3], які обумовлюють перспективу їх використання 
як твердих електролітів, а також люмінесцентних властивостей у Sr1,5Ln0,5In0,5Sn0,5O4 [4]. 
Проте обмежене число відомих одношарових індатів не давало змоги провести повноцін-
ний аналіз особливостей будови цього підкласу сполук та встановити кристалохімічні 
фактори, які обумовлюють морфотропний перехід ШПС у ряду індатів AIILnInO4.
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Визначено умови заміщення атомів La на атоми Sm у шаруватій перовськітоподібній структурі (ШПС) 
індатів SrLa1–xSmxInO4 : 0  x  0,4. Методом Рітвельда визначена ромбічна (пр. гр. Pbca) кристаліч на 
структура фаз складу SrLa1 – xSmxInO4 з х = 0,2 і 0,4. Встановлено, що в результаті заміщення ато мів La на 
атоми Sm в ШПС SrLa1–xSmxInO4 відбувається поступове зменшення ступеня деформації міжблочних по-
ліедрів (Sr,La,Sm)О9 та середньої відстані In—O в октаедрах InO6, а також значно збіль шується довжина 
міжблочних зв’язків (Sr, La, Sm)—О2. Зі збільшенням відстані між перовськітоподібними блоками зменшу-
ється міцність їх зв’язування між собою, що призводить до руйнування ШПС і обмежує область твердих 
розчинів SrLa1–xSmxInO4 з ШПС.

Ключові слова: індати SrLa1—xSmxInO4, шарувата перовськітоподібна структура, рентгенівська порошко-
ва дифрактометрія, ізоморфізм, тверді розчини. 
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Мета даної роботи — синтез фаз SrLa1−xSmxInO4 та пошук взаємозв’язків склад—особ-
ливості будови їх ШПС.

Синтез індатів SrLa1−xSmxInO4 проводили шляхом сумісної кристалізації (випарову-
вання при інтенсивному перемішуванні) суміші водних розчинів нітратів Sr, La, Sm та In 
зі співвідношенням Sr : La : Sm : In = 1 : 1 – x : x : 1 з подальшою термообробкою одержано-
го продукту на газовому пальнику для видалення основної маси оксидів нітрогену. Отри-
ма ну таким способом шихту перетирали, пресували у вигляді дисків та піддавали  термо-
об робці при 1570 К до досягнення незмінного фазового складу. Як вихідні використано ніт-
рати Sr, РЗЕ та In марок “хч”.

Рентгенівські дифракційні спектри полікристалічних зразків записано на дифракто-
метрі Shimadzu XRD-6000 в дискретному режимі (крок сканування 0,02°, експозиція в 
точ ці 7 с, інтервал кутів 2θ = 18 ÷ 82°) на мідному фільтрованому (дуговий графітовий 
монохроматор перед лічильником) CuKα випромінюванні. Кристалічна структура одер-
жаних зразків визначена методом Рітвельда. Первинна обробка дифракційних спектрів 
та структурні розрахунки виконано з використанням апаратно-програмного комплексу як 
описано в [8].

Результати рентгенофазового аналізу термооброблених зразків показали, що фази 
SrLa1−xSmxInO4 з ШПС існують в інтервалі значень 0  x  0,4. У випадку подальшого 
зростання ступеня заміщення атомів лантану на атоми самарію в одношарових індатах 
SrLa1−xSmxInO4 починається руйнування ШПС і утворення другої фази зі структурою типу 
CaFe2O4, у В-позиції якої одночасно розташовані атоми Sm та In.

Виходячи із встановлених меж області існування фаз з ШПС у системі SrLa1−xSmxInO4, 
для пошуку кореляцій склад–особливості будови ШПС нами визначено ШПС фаз 
SrLa1−xSmxInO4 зі ступенями заміщення атомів лантану (х) рівними 0,2 та 0,4.

Дифрактограми одержаних термообробкою шихти спільно закристалізованих нітратів 
фаз SrLa1−xSmxInO4 з ШПС подібні до дифрактограм SrLaInO4, а індексування показало 
належність їх ШПС до ромбічної сингонії. Систематика погасань відбиттів (наявні відбит-
тя: hkl — будь-які, 0kl з k = 2n, h0l з l = 2n, hk0 з h = 2n, h00, 0k0, 00l з h,k,l = 2n) вказує на на-
лежність кристалічної структури SrLa1−xSmxInO4 з ШПС до центросиметричної просторо-
вої групи Pbca.

Рис. 1. Кристалічна структура SrLa0,8Sm0,2InO4 у вигляді октаедрів InO6 та атомів Sr, La, Sm (кружечки)

Рис. 2. Будова міжблочної границі в ШПС SrLa0,6Sm0,4InO4 у вигляді октаедрів InО6 та атомів Sr, La, Sm 
(сірий кружечок)
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Первинну оцінку координатних параметрів для початкових моделей ШПС фаз 
SrLa1−xSmxInO4 проведено за відомими структурними даними для індату SrLaInO4 (пр. 
гр. Pbca) [9]. Зіставлення експериментальних і розрахованих для таких моделей струк-
тури інтенсивностей показало їх задовільну збіжність. Результати уточнення побудова-
них в пр. гр. Pbca моделей структури SrLa1−xSmxInO4 наведені в табл. 1, 2. Встановлений у 
результаті розрахунку структури склад зазначених фаз у межах похибки визначення від-
повідає експериментально заданому.

ШПС фаз SrLa1−xSmxInO4 (х = 0,2 та 0,4) побудована двовимірними (неcкінченними в 
напрямках осей Y і Z) перовськітоподібними блоками завтовшки в один шар деформованих 
октаедрів InO6 (значення довжини відстаней In—O знаходяться в межах від 0,202(2) до 
0,220(1) нм). Блоки зсунуті один відносно іншого вздовж діагоналі площини YZ на півребра 
перовськітового куба. Октаедри InO6 в перовськітоподібному блоці ШПС SrLa1−xSmxInO4 
зв’язані між собою тільки вершинами і кожний октаедр InO6 має чотири спільні вершини із 
сусідніми октаедрами одного і того ж блока (рис. 1). Безпосередній зв’язок між октаедрами 
InO6 сусідніх перовськітоподібних блоків у ШПС SrLa1−xSmxInO4 відсутній. Блоки розді-
ле ні міжблочним шаром поліедрів (Sr, La, Sm)О9 і утримуються разом за допомогою 
зв’яз ків — O—(Sr,La,Sm)—O—.

В одношаровій ШПС SrLa1−xSmxInO4 катіони Sr, La, Sm розташовані на межі перов-
ськітоподібного блока, а їх розподіл в позиції 8c має статистичний характер. З дев’яти ато-
мів оксигену поліедра (Sr,La,Sm)О9 вісім атомів (чотири O1 та чотири O2 належать до того 
ж блока, що і атоми (Sr,La,Sm), а дев’ятий атом оксигену O2 є аксіальним атомом октаедра 
InO6 сусіднього перовськітоподібного блока (рис. 2).

Аналіз одержаних нами даних про ШПС фаз SrLa1−xSmxInO4 та відомих даних для ін-
дату SrLaInO4 [9] показав, що заміна в А-позиції ШПС індату SrLaInO4 атомів лантану на 
менші за розміром атоми самарію призводить до послідовної перебудови його ШПС. Зо-
крема, найістотніші зміни відбуваються із зовнішньоблочними поліедрами (Sr,Ln)O9, 

а саме: значно збільшується довжина міжблочних зв’язків (Sr,Ln)—О2 (рис. 3, 1) та змен-

Рис. 3. Залежності довжини міжблочного зв’язку (Sr, Ln) — O2 (1) та довжини зв’язку In – O2 в октаедрах 
InO6 (2) в ШПС SrLa1–xSmxInO4 від ступеня заміщення атомів лантану (значення х)

Рис. 4. Залежність ступеня деформації (Δ) поліедрів (Sr, La, Sm)О9 в ШПС SrLa1–xSmxInO4 від ступеня 
заміщення атомів лантану (значення х)
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шується ступінь деформації міжблочних поліедрів (Sr,Ln)О9 (рис. 4). Одночасно зі збіль-
шенням значень х відбувається зменшення як аксіальної відстані In—O2 (див. рис. 3, 2), так 
і середньої відстані In—O в октаедрах InO6 (див. табл. 2).

Зростання відстані між перовськітоподібними блоками зі збільшенням ступеня замі-
щен ня атомів лантану в ШПС фаз SrLa1−xSmxInO4 спричиняє зменшення міцності зв’я зу-
вання сусідніх блоків між собою, що врешті призводить до руйнації ШПС та пояснює об-
меженість області твердих розчинів SrLa1−xSmxInO4 з ШПС значенням x  0,4 і відсутність 
сполуки SrSmInO4. Збільшення довжини міжблочних зв’язків —O2—(Sr,Ln)—O2— при-
зводить відповідно до скорочення аксіальної відстані In—O2 в октаедрах InO6 та сприяє 
зменшенню середньої відстані In—O в октаедрах InO6. Можна очікувати, що однією з голо-
вних причин дестабілізації ШПС фаз складу SrLa1–xLnI

xInO4 (LnI = Nd, Eu—Lu) також буде 
зменшення міцності зв’язування між собою сусідніх перовськітоподібних блоків.

Таким чином, у даній роботі встановлено умови ізовалентного заміщення атомів лан-
тану в індаті SrLaInO4 по типу SrLa1−xSmxInO4 (0  x  0,4) та визначено будову ШПС 
фаз SrLa1,8Sm0,2InO4 і SrLa1,6Sm0,4InO4. Аналіз одержаних даних дав змогу виявити ха рактер 
впливу ізовалентного заміщення атомів лантану на будову ШПС фаз SrLa1–xSmxInO4 та 
встановити структурні фактори, які обмежують область їх існування. Визначення за-
лежностей будови ШПС фаз SrLa1−xSmxInO4 від складу дасть можливість регулювання па-
раметрів їх функціональних властивостей, які для великої частини оксидних сполук зна-
чною мірою обумовлені будовою їх кристалічної структури.

Таблиця 2. Міжатомні відстані (нм) та ступінь деформації (Δ) поліедрів (Sr, Ln)O9 і InO6 
в кристалічних структурах SrLa1−xSmxInO4 (х = 0, 0,2, 0,4)

Відстані
d, нм

Відстані
d, нм

SrLaInO4 [9] SrLa0,8Sm0,2InO4 SrLa0,6Sm0,4InO4 SrLaInO4 [9] SrLa0,8Sm0,2InO4 SrLa0,6Sm0,4InO4

Sr, Ln–О2 0,238(2)* 0,240(1)* 0,240(2) In–O1 0,208(1) 0,202(2) 0,205(2)

Sr, Ln–O2 0,252(1) 0,241(2) 0,247(2)* In–O1 0,208(1) 0,202(2) 0,205(2)

Sr, Ln–O2 0,252(2) 0,267(1) 0,290(2) In–O1 0,216(2) 0,216(1) 0,220(1)

Sr, Ln–O1 0,254(2) 0,248(2) 0,244(1) In–O1 0,216(2) 0,216(1) 0,220(1)

Sr, Ln–O1 0,262(1) 0,274(2) 0,259(2) In–O2 0,223(2) 0,218(2) 0,207(2)

Sr, Ln–O1 0,282(1) 0,289(1) 0,292(1) In–O2 0,223(2) 0,218(2) 0,207(2)

Sr, Ln–O1 0,320(3) 0,306(2) 0,327(2)

Sr, Ln–O2 0,339(2) 0,328(3) 0,304(2)

Sr, Ln–O2 0,347(3) 0,352(2) 0,346(3)

Середня 
від стань 
(Sr,Ln)–O

0,283 0,283 0,283 Середня
відстань
In–O

0,216 0,212 0,211

Δ(Sr,Ln)О9 192 ⋅ 10–4 174 ⋅ 10–4 162 ⋅ 10–4 Δ InО6 8 ⋅ 10–4 11 ⋅ 10–4 10 ⋅ 10–4

Примітка. Ступінь деформації поліедрів MeОn розраховано за формулою Δ = 1/n∑[(Ri – R)/ R ]2 

(Ri — відстані Ме—О, R  — середня відстань Ме—О, n — координаційне число) [10]. * Міжблочна відстань.
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СИНТЕЗ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ SrLa1−xSmxInO4 

Определены условия замещения атомов La на атомы Sm в слоистой перовскитоподобной структуре (СПС) 
индатов SrLa1-xSmxInO4: 0  x  0,4. Методом Ритвельда определена ромбическая (пр. гр. Pbca) крис-
таллическая структура фаз состава SrLa1−xSmxInO4 с х = 0,2 и 0,4. Установлено, что при замещении атомов 
La на атомы Sm в СПС SrLa1−xSmxInO4 происходит постепенное уменьшение степени деформации меж-
блоч ных полиэдров (Sr,La,Sm)О9 и среднего расстояния In–O в октаэдрах InO6, а также значительно уве-
личивается длина межблочных связей (Sr,La,Sm)–О2. С увеличением расстояния между перовскито-
подоб ными блоками уменьшается прочность их связывания между собой, что приводит к разрушению 
СПС и ограничивает область твердых растворов SrLa1−xSmxInO4 с СПС.
Ключевые слова: индаты SrLa1−xSmxInO4, слоистая перовскитоподобная структура, рентгеновская по-
рошковая дифрактометрия, изоморфизм, твердые растворы.
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SYNTHESIS AND STRUCTURAL FEATURES 
OF SLAB STRUCTURE SrLa1−xSmxInO4

The substitution conditions of La by Sm atoms in the slab perovskite-like structure (SPS) of SrLa1−xSmxInO4 
(0  x  0.4) indates are determined. Orthorhombic (sp. gr. Pbca) crystal structures of SrLa1−xSmxInO4 phases 
with x = 0.2 and 0.4 are determined, by using the X-ray powder diffraction methods. Analysis of the obtained data 
has shown that, in a case of the substitution of La atoms by Sm atoms in SPS of SrLa1−xSmxInO4, a gradual re-
duction of the deformation degree of interblock (Sr, La, Sm)О9 polyhedra and the average In—O distance in 
InO6 octahedra takes place. Length of (Sr, La, Sm)–О2 interblock bonds is significantly increased. Increase in 
the distance between perovskite-like blocks reduces a durability of their bonding. This results in the destruction 
of SPS and a limitation of the area of SrLa1−xSmxInO4 solid solutions with SPS.

Keywords: indates SrLa1−xSmxInO4, slab perovskite-like structure, X-ray powder diffraction, isomorphism, solid 
solutions.
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Синтез нових оксоімідазолідинових 
сульфонамідів з протипухлинною активністю
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.П. Хилею

Взаємодією 2-аміно-3,3-дихлороакрилонітрилу з хлоросульфонілізоціанатом отримано (Z)-(5-(дихлоро-
мети лен)-2-оксоімідазолідин-4-іліден)сульфамоїлхлорид, на основі якого синтезовано нові N-заміщені 
(Z)-N'-(5-(дихлорометилен)-2-оксоімідазолідин-4-іліден)сульфонаміди. У дослідженнях in vitro, проведених 
в Національному інституті раку (США), два з шести синтезованих амідів показали високу протиракову 
активність.

Ключові слова: N-заміщені (Z)-N'-(5-(дихлорометилен)-2-оксоімідазолідин-4-іліден)сульфонаміди, гетеро-
циклізація, протипухлинна активність. 

Сульфаніламіди — одна з найстаріших груп синтетичних лікарських засобів. Дослідження 
антибіотичних властивостей червоного стрептоциду дало змогу виявити джерело його ак-
тивності — метаболіт сульфаніламід або білий стрептоцид (рисунок), який утворюється в 
організмі внаслідок гідролізу [1]. Це відкриття ініціювало епоху спрямованого синтезу лі-
карських засобів та вивчення взаємозв’язку структура—активність. У результаті синтетич-
на органічна хімія значно розширила коло сульфонамідів, придатних для використання в 
різних галузях медицини, у тому числі й для лікування раку (див. рисунок).

Онкологічні захворювання є однією з найгостріших проблем сьогодення, і, навіть попри 
помітний прогрес за останні роки, ситуація в цій галузі досі далека від ідеальної; тому ство-
рення нових речовин з протипухлинною активністю буде життєво важливим завданням ще 
впродовж тривалого часу. Зусилля нашої наукової групи спільно з Національним інсти ту-
том раку США (NCI) спрямовані на пошук нових протиракових препаратів серед функціо-
налізованих азотистих гетероциклів [2—6]. Саме з цією метою нами були синтезовані нові 
сульфонаміди ряду імідазолідинону.

Система імідазолідинону досить лабільна, тому проведення сульфохлорування, як од-
нієї зі стадій синтезу цільових сульфонамідів, було б, вочевидь, проблематичним. У зв’язку 
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з цим ми обрали інший підхід (схема 1) і використали для гетероциклізації в імідазолідинон 
сполуку, що вже містить сульфохлоридну групу, — хлоросульфонілізоціанат (1). Іншим 
компонентом реакції був 2-аміно-3,3-дихлороакрилонітрил (2) (ADAN) [7], який раніше 
добре себе зарекомендував у синтезі функціоналізованих гетероциклів [8, 9]. Вірогідно, на 
першій стадії (див. схему) сполука 1, як надзвичайно сильний електрофіл, ацилює аміно-
групу ADAN 2 з утворенням проміжної сполуки 3. Остання зазнає внутрішньомолекуляр-
ної гетероциклізації за участю ціаногрупи, а в результаті міграції хлоросульфонільної групи 
проміжної сполуки 4 утворюється сульфохлорид 5.

Лікарські засоби класу сульфонамідів

Схема 1

Сполука 5 легко реагує з аліфатичними первинними або вторинними амінами, що дало 
змогу нам отримати сульфонаміди 6а—е (схема 2). Шляхом гідролізу в слабколужному се-
редовищі із естеру 6е було синтезовано кислоту 6f (див. схему). Будову речовин підтвер-
джено спектрами 1H, 13C ЯМР, ІЧ та даними LC-MS спектрометрії (див. експ. частину). Та-
кож будову сульфонамідів 6 на прикладі сполуки 6d підтверджено даними РСА.

Протиракова активність синтезованих сульфонамідів вивчалась у рамках міжнародної 
програми Національного інституту здоров’я США — DTP (Developmental Therapeutic Prog-
ram) Національного Інституту Раку (NCI, Бетезда, Меріленд, США) [10] на 60 лініях рако-
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Схема 2

Дані п’ятидозових випробувань протиракової активності сполук 6c,e 
(параметри GI50, TGI та LC50 наведено у моль/л)

Сполука, 
концентрація

Рак товстої 
кишки 
KM12

Лейкемія 
RPMI-8226

Меланома 
LOX IMVI

Рак молочної залози

MDA-MB-
231/ATCC

MDA-MB-
468

GI50 4,99 · 10–7 5,53 · 10–7 1,86 · 10–6 1,85 · 10–6 2,39 · 10–6

TGI 1,03 · 10–5 4,23 · 10–6 3,58 · 10–6 3,42 · 10–6 1,33 · 10–5

LC50 3,99 · 10–5 >1,10–4 6,88 · 10–6 6,33 · 10–6 >1 · 10–4

GI50 2,54 · 10–7 3,27 · 10–7 4,36 · 10–7 1,94 · 10-6 3,87 · 10–7

TGI 1,05 · 10–5 1,01 · 10–5 1,84 · 10-6 3,54 · 10–6 2,08 · 10–6

LC50 5,91 · 10–5 >1,10–4 — 6,45 · 10–6 2,40 · 10–5

вих клітин [11]. Результати досліджень показали, що здатність інгібувати in vitro ріст злоя-
кісних клітин притаманна похідним 6b,c,e. Найбільш ефективні речовини 6c,e було віді-
брано для п’ятидозових випробувань з метою визначення параметрів GI50 (концентрація 
сполуки, що зумовлює уповільнення росту ракових клітин на 50 %), TGI (ріст клітин по-
вністю зупиняється) та LC50 (загибель 50 % клітин). Як свідчать одержані дані (таблиця), 
досліджувані сульфонаміди здатні знищувати деякі із видів злоякісних клітин уже в мікро-
молярних концентраціях, що робить обґрунтованим подальше вивчення речовин аналогіч-
ної будови як протиракових препаратів.
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Таким чином, нами розроблено зручний метод синтезу нових N-заміщених (Z)-N'-
(5-(дихлорометилен)-2-оксоімідазолідин-4-іліден)сульфонамідів із варіацією аміно-
ком по ненти та показана висока протиракова активність двох із шести одержаних по-
хідних.

Експериментальна частина. Контроль за проходженням реакції та чистотою одержа-
них продуктів здійснювали методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) на платівках 
60 F254 Merck. Дані елементного аналізу відповідають розрахованим. Температуру топлення 
визначено на установці Fisher-Johns.

Спектри 1Н та 13С ЯМР виміряні на приладі Varian Unityplus 400 (робоча частота 400 
та 100 МГц відповідно, внутрішній стандарт — сигнал залишкових протонів розчинників). 
ІЧ спектри зареєстровані за допомогою спектрометра Vertex 70 в таблетках KBr. Дані хро-
мато-мас-спектрометрії отримано на високоефективному рідинному хроматографі Agilent 
1100 Series, обладнаному діодною матрицею з мас-селективним детектором Agilent LC\
MSD SL, метод іонізації — хімічна іонізація при атмосферному тиску (APCI).

(Z)-(5-(Дихлорометилен)-2-оксоімідазолідин-4-іліден)сульфамоїлхлорид (5). До розчи-
ну ADAN 2 (31,0 г, 0,233 моль) в абсолютному Et2O (300 мл) при перемішуванні додають 
краплинами хлоросульфонілізоціанат 1 (20,28 мл, 0,233 моль); утворену суміш перемішу-
ють протягом 14 год при 30—35 °C. Утворюється осад, який відфільтровують та промивають 
Et2O. Т. топл. 120—125 °C (з розкл.). Спектр 1H ЯМР (400 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч.: 11,25 
(1H, с, NH), 12,76 (1H, уш. с, NH). Спектр 13C ЯМР (100 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч.: 108,6, 
139,9, 152,8, 159,4. IЧ спектр (KBr), ν, см–1: 3311, 3178, 3073, 1766, 1654, 1596, 1389, 1363, 
1323, 1139, 1034, 922, 822, 753, 581.

Загальна методика синтезу сульфонамідів 6a-e. Сульфамоїлхлорид 5 (1 г, 3,6 ммоль) 
присипають порціями приблизно по 0,1 г при перемішуванні до розчину 6 eкв відповідного 
аміну (21,6 ммоль) в 50 мл тетрагідрофурану при 0–5 °C. Реакційну суміш перемішують 
6 год при 20–25 °C, розчинник упарюють у вакуумі. До залишку додають 10 мл води, охоло-
джують до 0—5 °C та підкислюють концентрованою соляною кислотою. Осад, що утворив-
ся, відфільтровують, висушують та перекристалізовують із етилового спирту.

N-[(4Z)-5-(Дихлорометиліден)-2-оксоімідазолідин-4-іліден]-N′-метилсульфамід (6a). Т. топл. 
121—122 °C. Спектр 1H ЯМР (400 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч.: 2,58 (3H, с, CH3), 7,17 (1H, уш. с, 
NHCH3), 11,09 (1H, с, NH), 11,25 (1H, уш. с, NH). Спектр 13C ЯМР (100 MГц, ДMСO-d6), δ, 
м.ч.: 25,5, 107,2, 130,3, 150,9, 152,9. IЧ спектр (KBr), ν, см–1: 3280, 3220, 2860, 1760, 1665, 1443, 
1386, 1324, 921, 815, 755, 660. LC-MS, m/z: 273 [M+1]+.

N-[(4Z)-5-(Дихлорометиліден)-2-оксоімідазолідин-4-іліден]-N′-бензилсульфамід (6b). Т. топл. 
210—212 °C (з розкл.). Спектр 1H ЯМР (400 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч. (J, Гц): 4,18 (2H, д, J = 
= 5,6, NHCH2), 7,15—7,40 (5H, м, Ph), 7,85 (1H, т, J = 5,6, NHCH2), 11,03 (1H, с, NH), 11,08 
(1H, уш. с, NH). Спектр 13C ЯМР (100 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч.: 46,4, 106,9, 127,1, 127,8, 128,1, 
129,6, 137,6, 150,3, 152,2. IЧ спектр (KBr), ν, см–1: 3298, 3224, 3065, 2864, 1766, 1668, 1624, 
1440, 1390, 1324, 1136, 921, 809, 750, 694, 624. LC-MS, m/z: 349 [M+1]+.

N-[(4Z)-5-(Дихлорометиліден)-2-оксоімідазолідин-4-іліден]піперидин-1-сульфонамід 
(6c). Т. топл. 163—164 °C. Спектр 1H ЯМР (400 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч.: 1,40—1,75 (6H, м, 
СНpip), 3,04 (4H, уш. с, СНpip), 10,8–11,4 (2H, уш. с, 2NH). Спектр 13C ЯМР (100 MГц, 
ДMСO-d6), δ, м.ч.: 20,1, 21,2, 23,2, 43,7, 43,1, 106,0, 130,1, 153,8. IЧ спектр (KBr), ν, см–1: 3598, 
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3176, 3051, 2990, 2942, 2852, 2767, 1767, 1667, 1620, 1378, 1317, 1136, 1053, 930, 821, 732, 583. 
LC-MS, m/z: 327 [M+1]+.

N-[(4Z)-5-(Дихлорометиліден)-2-оксоімідазолідин-4-іліден]морфолін-4-сульфон -
а мід (6d). Т. топл. 240—243 °C (з розкл.). Спектр 1H ЯМР (400 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч.: 3,03 
(4H, с, СНmorph), 3,66 (4H, с, СНmorph), 11,15 (1H, уш. с, NH), 11,60 (1H, уш. с, NH). Спектр 
13C ЯМР (100 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч.: 46,9, 65,6, 107,8, 130,4, 152,8, 152,9. IЧ спектр (KBr), 
ν, см–1: 3175, 3090, 2866, 1765, 1667, 1615, 1454, 1394, 1326, 1150, 1074, 948, 917, 814, 749, 
687, 606. LC-MS, m/z: 329 [M+1]+. 

Етиловий естер 1-{[(4Z)-5-(дихлорометиліден)-2-оксоімідазолідин-4-іліден]сульфамо-
їл}піперидин-4-карбонової кислоти (6e). Т. топл. 166—167 °C. Спектр 1H ЯМР (400 MГц, 
ДMСO-d6), δ, м.ч. (J, Гц): 1,17 (3H, т, J = 7,0, CH2CH3), 1,67 (2H, кв, J = 10,5, СНpip), 1,89 (2H, 
д, J = 10,1, СНpip), 2,47 (1H, м, СНpip), 2,77 (2H, т, J = 10,1, СНpip), 3,47 (2H, д, J = 12,2, СНpip), 
4,06 (2H, кв, J = 7,0, CH2CH3), 11,17 (1H, уш. с, NH), 11,61 (1H, уш. с, NH). Спектр 13C ЯМР 
(100 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч.: 14,6, 27,1, 46,1, 60,5, 107,7, 130,3, 152,3, 152,9, 174,2. IЧ спектр 
(KBr), ν, см–1: 3389, 3182, 3092, 2989, 1757, 1730, 1669, 1633, 1383, 1291, 1197, 1134, 1020, 925, 
814, 751, 607. LC-MS, m/z: 399 [M+1]+.

1-{[(4Z)-5-(Дихлорометиліден)-2-оксоімідазолідин-4-іліден]-сульфамоїл}піперидин-4-
карбонова кислота (6f). Естер 6e (1 г, 2,5 ммоль) нагрівають до кипіння при перемішуванні 
в розчині гідроксиду калію (0,28 г, 5 ммоль) у 5 мл води. Після охолодження реакційну су-
міш підкислюють концентрованою соляною кислотою; осад, що при цьому утворюється, 
відфільтровують, промивають водою та перекристалізовують із етилового спирту. Т. топл. 
250 °C (з розкл.). Спектр 1H ЯМР (400 MГц, ДMСO-d6), δ, м.ч. (J, Гц): 1,50–1,75 (2H, м, pip), 
1,87 (2H, м, СНpip), 2,37 (1H, уш. с, СНpip), 2,75 (2H, м, СНpip), 3,46 (2H, м, СНpip), 11,04 (1H, 
уш. с, NH), 11,56 (1H, уш. с, NH), 12,30 (1H, уш. с, NH). Спектр 13C ЯМР (100 MГц, ДMСO-
d6), δ, м.ч.: 26,7, 45,7, 107,2, 129,8, 151,7, 152,4, 175,4. IЧ спектр (KBr), ν, см–1: 3400—2800 (ш), 
3191, 3070, 2951, 2930, 1750 (ш), 1663, 1619, 1415, 1350, 1327, 1286, 1042, 917, 814, 747, 659, 
603. LC-MS, m/z: 371 [M+1]+. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ОКСОИМИДАЗОЛИДИНОВЫХ 
СУЛЬФОНАМИДОВ С ПРОТИВОРАКОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Путем взаимодействия 2-амино-3,3-дихлоракрилонитрила с хлорсульфонилизоцианатом получен (Z)-(5-
(дихлорметилен)-2-оксоимидазолидин-4-илиден)сульфамоилхлорид, на основе которого синтезированы 
новые N-замещенные (Z)-N′-(5-(дихлорметилен)-2-оксоимидазолидин-4-илиден)сульфонамиды. Иссле-
дования in vitro, проведенные в Национальном институте рака (США), показали высокую противорако-
вую активность двух из шести полученных амидов.

Ключевые слова: N-замещенные (Z)-N′-(5-(дихлорметилен)-2-оксоимидазолидин-4-илиден)сульфамиды, 
гетероциклизация, противораковая активность.
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SYNTHESIS OF NEW OXOIMIDAZOLIDINЕ 
SULFONAMIDES WITH ANTICANCER ACTIVITY

By the interaction of 2-amino-3,3-dichloroacrylonitrile and chlorosulphonyl isocyanate, (Z)-(5-(dichloromethy-
lene)-2-oxoimidazolidin-4-ylidene)sulfamoyl chloride reacting easily with the excess of an aliphatic amine to 
form new N-substituted (Z)-N’-(5-(dichloromethylene)-2-oxoimidazolidin-4-ylidene)sulfamides is obtained. 
According to the National Cancer Institute (USA) examinations, two of the six synthesized amides showed a 
high anticancer activity.

Keywords: N-substituted (Z)-N’-(5-(dichloromethylene)-2-oxoimidazolidin-4-ylidene)sulfamides, heterocycli-
zation, anticancer activity.
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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

Потенційний вплив нанопрепаратів на рослини потребує ретельного вивчення, оскільки 
дані щодо їхньої екотоксичності дуже суперечливі [1, 2]. Безпосередню токсичність нано-
частинок металів та їхніх оксидів пов’язують із хімічним складом сировини для їхнього 
виготовлення (наприклад, за рахунок вивільнення токсичних іонів), фізичними характе-
ристиками наночастинок (розмір, форма, структура поверхні) або/та генерацією ними ак-
тивних форм кисню в тканинах організму [3]. Крім того, опосередкована фітотоксичність 
наночастинок пов’язана із порушенням поглинання поживних речовин коренями внаслі-
док зміни хімічного складу ризосфери за наявності наночастинок [4].

Наноколоїди есенціальних металів, фітотоксичність яких досліджується в даній роботі, 
вже знайшли широке застосування в рослинництві у складі протимікробних препаратів (на-
ночастинки Cu, CuO) або ж як добрива (наночастинки Mn) на противагу традиційним со-
лям (MnSO4) [5]. Проте пошуки способів покращення фізико-хімічних властивостей нано-
матеріалів тривають. Відомо, що поверхня наночастинок багатьох металів має підвищену 
хімічну активність і миттєво взаємодіє з киснем, водою та органічними сполуками. Тому на-
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Вплив цитратстабілізованих Cu- і Mn-вмісних 
наноколоїдів на ріст та проліферативну активність 
апікальних меристем кореня Allium cepa L.
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.В. Швартау

За допомогою стандартної тест-системи Allium-тест порівнювали фітотоксичність Cu- та Mn-вмісних 
наноколоїдів, отриманих за відсутності та наявності стабілізатора. Токсичність дослідних розчинів оціню-
вали за ростовими показниками коренів Allium cepa L., а цитотоксичність — за проліферативною актив-
ністю клітин кореневої меристеми. Встановлено, що розчини стабілізованих наноколоїдів були більш 
токсич ними для рослин A. cepa L. за інтегральним показником приросту коренів, однак виявилися не цито-
токсичними. Відмінності у фітотоксичності стабілізованих та нестабілізованих наночастинок залежать 
від їхніх властивостей і полягають у впливі на різні механізми росту коренів цибулі — мітоз та “кислий” ріст.

Ключові слова: Cu-вмісний наноколоїд, Mn-вмісний наноколоїд, проліферативна активність, Allium-тест, 
цитотоксичність.
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ночастинки потребують додаткової стабілізації, яка залежить від низки факторів: концен-
трації металевої фази, хімічного складу середовища, способу їхнього отримання, наявності 
лігандів-комплексоутворювачів. Відсутність стабілізуючих агентів призводить до утворен-
ня великих агрегатів, які поступово окиснюються [6]. Серед стабілізаторів наночастинок 
металів застосовують: ліганди-комплексоутворювачі (аміак, етилендіамінтетраоцтова кис-
лота, гліцерин), сполуки із поверхнево-активними властивостями (серед інших цитрат 
натрію), полімерні сполуки (поліетиленгліколь, полівінілпіролідон, полівініловий спирт). 
Поширеним прикладом є синтезовані шляхом відновлення цитрату наночастинки золота у 
водному розчині. Отримані наночастинки адсорбують на своїй поверхні негативно заряд-
жені іони цитрату і, таким чином, стабілізуються завдяки електростатичному відштовху-
ванню [7]. Наявність стабілізуючих агентів на поверхні наночастинок може надавати їм но-
вих властивостей, які, своєю чергою, впливають на токсичність наноматеріалів [8]. Тому за 
мету дослідження ставилося порівняти фітотоксичність колоїдних розчинів наночастинок 
есенціальних металів (Mn і Cu), отриманих за відсутності та наявності стабілізатора.

Матеріали і методи. Досліджували фітотоксичність колоїдних розчинів нестабілізо-
ваних і стабілізованих цитратом натрію наночастинок міді та мангану. Дані розчини роз-
роблені кафедрою технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національно-
го університетут біоресурсів і природокористування України й отримані шляхом диспергу-
вання гранул міді та мангану імпульсами електричного струму амплітудою 100—2000 А у 
воді [9]. Фітотоксичність досліджуваних розчинів порівнювали за допомогою стандартного 
тест-об’єкта Allium cepa L. сорту Халцедон. Для цього на дослідних суспензіях наноколоїдів 
(концентрація Cu-вмісних наноколоїдів — 4 мг/л, Mn-вмісних наноколоїдів – 3 мг/л) про-
тягом 5 діб культивували по 10 однакових за масою цибулин. Контрольні рослини виро-
щували на дистильованій воді. Щоб уникнути впливу стабілізатора на ріст коренів, додат-
ково культивували рослини на водному розчині Na3C6H5O7 у концентрації, що відповідала 
такій у дослідних розчинах стабілізованих наноколоїдів. По закінченні часу експозиції ви-
раховували індекс толерантності (ІТ, %) за приростом коренів відносно контролю [10]. За-
фіксовані у розчині Кларка (С2Н5ОН : СН3СООН = 3 : 1) корені цибулі після мацерації 
(1M HCl, t = 40 °C) фарбували 1 % водним розчином толуїдинового синього. Із апікальних 
частин коренів готували тимчасові давлені препарати, які аналізували під світловим мікро-
скопом при 400-кратному збільшенні. Цитотоксичність дослідних розчинів оцінювали за 
проліферативною активністю клітин меристеми коренів. Для цього обчислювали міто-
тичний індекс (МІ, %), в якому на загальну кількість клітин (3000) враховували клітини в 
стані поділу [2].

Біологічна повторність кожного експерименту трикратна. Математичну обробку даних 
здійснювали методом дисперсійного аналізу з подальшим застосуванням критерію Стью-
дента або множинного рангового критерію Дункана. Дані вважали достовірними при рівні 
значущості P < 0,05.

Результати та їх обговорення. Вибір Cu- та Mn-вмісних наноколоїдів для дослідження 
обумовлений тим, що ці метали є есенціальними, тобто життєво необхідними мікроеле-
ментами для рослин. Вони входять в активні центри ензимів і беруть участь у процесах 
фотосинтезу та дихання. Останнім часом наночастинки Mn пропонуються як альтернатива 
традиційним добривам, оскільки був відмічений позитивний вплив цих наночастинок на 
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ріст коренів та пагонів рослин, що важливо для збільшення продуктивності сільськогоспо-
дарських культур, крім того, вони не спричиняють вільнорадикальних пошкоджень у їхніх 
тканинах [11]. Попри те що наночастинки Cu входять до складу багатьох комерційних про-
тимікробних препаратів, їхня фітотоксичність досі вивчається. Отримані результати свід-
чать про вплив наноколоїдів есенціальних металів, стабілізованих і не стабілізованих ци-
тратом, на ріст коренів A. cepa L. (рис. 1).

Як і в попередніх дослідженнях [2], приріст коренів залежав від виду наночастинок ме-
талу в середовищі культивування. Так, наноколоїд Mn сприяв росту коренів на 52 %, а на-
ноколоїд Cu, навпаки, — гальмував на 49 %, що узгоджується з даними інших дослідників 
[1]. Наявність стабілізатора в наноколоїдах спричиняла достовірне пригнічення ростових 
процесів коренів за показником ІТ на 55 та 81 % для наноколоїдів Mn та Cu відповідно. Крім 
того, лише стабілізовані наноколоїди обмежували появу нових коренів у дослідних цибу-
лин. Щоб зрозуміти причини гальмування та стимуляції росту рослин під впливом наноко-
лоїдів есенціальних металів, було проведено мікроскопічне дослідження клітин кореневої 
меристеми A. cepa L. (рис. 2).

Цитотоксичний вплив відмічений для усіх дослідних розчинів, крім розчину наночас-
тинок Mn, за умов культивування на якому показник МІ клітин не відрізнявся від конт-
рольних значень (рис. 3). Оскільки мітотична активність клітин коренів під дією нестабілі-
зованого Mn-вмісного наноколоїду не змінювалася, збільшення приросту коренів відбува-
лося за рахунок їхнього росту розтягненням. Найінтенсивніше пригнічення проліферативної 
активності клітин меристеми коренів на 68 % спостерігали під час вирощування рослин на 
розчинах не стабілізованих наночастинок Сu, що узгоджується з отриманими результатами 
за показником ІТ. Розчини стабілізованого наноколоїду Mn та Cu однаковою мірою пригні-
чували поділ клітин коренів — на 18 та 14 % відповідно. Показники ІТ та МІ у рослин, ви-
рощених на розчині цитрату натрію, достовірно не відрізнялися від контрольних значень. 
Тому можна припустити, що стабілізовані наноколоїди набувають нових властивостей та 
функціональних якостей порівняно з нестабілізованими [8].

Попри незначне пригнічення мітотичної активності клітин меристеми коренів, спос-
терігали істотну затримку їхнього росту (за ІТ), що, вірогідно, відбувалося за рахунок галь-
мування росту клітин розтягненням. Видовження клітин пояснює теорія “кислого” росту, 
згідно з якою розм’якшення клітинних стінок відбувається за рахунок закислення апоплас-

Рис. 1. Індекс толерантності, розрахований за при-
ростом коренів Allium cepa L., за умов культиву-
вання на стабілізованих (2) та нестабілізованих 
(1) наноколоїдах есенціальних металів; a, b, c, d — 
середні значення показника позначені однакови-
ми літерами свідчать про недостовірну різницю при 
P < 0,05 згідно з множинним ранговим критерієм 
Дункана
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та внаслідок ауксиніндукованої активації 
Н+-АТФази, яка локалізована в плазматич-
ній мембрані. Таким чином забезпечується 
електрохімічний градієнт для поглинання 
K+, що необхідний для підвищення турго-
ру клітин і подальшого розтягнення [12]. 
Нещодавно ауксинзалежний механізм рос-
ту був підтверджений і для клітин коренів: високі концентрації ауксинів пригнічували, а 
низькі — стимулювали їхнє видовження [13]. Крім того, повідомлялося, що наночастинки 
оксиду міді впливали на метаболізм рослин бавовни через порушення гормональ ного ба-
лансу, а саме ауксинів [14]. Відомо, що наночастинкам, зважаючи на більше спів відношен-
ня між площею поверхні та масою порівняно з не нанорозмірними металами, притаманна 
більша реакційна здатність у середовищі. Завдяки цьому наночастинки можуть утворювати 
комплекси з мембранними транспортерами і таким чином поглинатися рос линою [1]. Ймо-
вірно, стабілізовані наноколоїди, на противагу нестабілізованим, завдяки відмінностям у 
властивостях прямо чи опосередковано впливають на ріст клітин коренів розтягненням 
або на механізми його регуляції, а також на появу нових точок росту.

Рис. 2. Меристематичні клітини коренів Allium cepa L. за умов культивування на стабілізованих та не-
стабілізованих наноколоїдах есенціальних металів: а — контроль; б — розчин цитрату; в — Mn-вмісний 
наноколоїд; г — Mn-вмісний стабілізований цитратом наноколоїд; д — Cu-вмісний наноколоїд; е — Cu-
вмісний стабілізований цитратом наноколоїд (× 400)

Рис. 3. Проліферативна активність клітин ме рис-
теми коренів Allium cepa L. за умов культивування 
на стабілізованих (2) та нестабілізованих (1) на-
ноколоїдах есенціальних металів
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Отже, на підставі результатів порівняння фітотоксичності наноколоїдів есенціальних 
металів (Mn та Cu), отриманих за наявності та відсутності стабілізатора можна дійти тако-
го висновку. Розчини стабілізованих наночастинок: і Mn, і Cu, виявилися більш токсич-
ними для рослин A. cepa L. за показниками росту та кількості коренів, однак були не цито-
токсичними, оскільки істотно не впливали на проліферативну активність клітин меристеми 
коренів. Можна припустити, що відмінності у фітотоксичності стабілізованих та нестабілі-
зованих наноколоїдів залежать від їхніх властивостей і полягають у впливі на різні механіз-
ми росту коренів, які залишаються нез’ясованими і потребують подальших досліджень.

Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України 
за конкурсним проектом №Ф75/170-2018 Державного фонду фундаментальних досліджень.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТРАТСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ Cu- И Mn-СОДЕРЖАЩИХ 
НАНОКОЛЛОИДОВ НА РОСТ И ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ 
АКТИВНОСТЬ АПИКАЛЬНЫХ МЕРИСТЕМ ALLIUM CEPA L.

С помощью стандартной тест-системы Allium-тест сравнивали фитотоксичность Cu и Mn-содержащих 
наноколлоидов, полученных в отсутствие и присутствии стабилизатора. Токсичность исследуемых рас-
творов оценивали по ростовым показателям корней Allium cepa L., а цитотоксичность — по пролифера-
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тивной активности клеток корневой меристемы. Установлено, что растворы стабилизированных нанокол-
лоидов были более токсичными для растений A. cepa L. по интегральному показателю прироста корней, но 
оказались не цитотоксичными. Отличия в фитотоксичности стабилизированных и нестабилизированных 
наночастиц зависят от их свойств и состоят во влиянии на различные механизмы роста корней лука – ми-
тоз и “кислый” рост.

Ключевые слова: Cu-содержащий наноколлоид, Mn-содержащий наноколлоид, пролиферативная актив-
ность, Allium-тест, цитотоксичность.
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INFLUENCE OF CITRATE-STABILIZED Cu- 
AND Mn-NANOCOLLOIDS ON THE GROWTH AND PROLIFERATIVE 
ACTIVITY OF ALLIUM CEPA L. APICAL MERISTEMS

Using the standard Allium-test system, the phytotoxicities of Cu- and Mn-containing nanocolloids obtained in 
the absence and presence of a stabilizer are compared. The toxicities of the studied solutions are assessed by 
growth indicators of Allium cepa L. roots, and their cytotoxicity by the proliferative activity of the root meris-
tem cells. Solutions of stabilized nanocolloids are more toxic for A. cepa L. plants in terms of the integral index of 
root growth, but are not cytotoxic. The differences in the phytotoxicities of stabilized and unstabilized nanopar-
ticles depend on their properties and consist in influencing the various mechanisms of onion root growth such as 
mitosis and “acid” growth.

Keywords: Cu-nanocolloid, Mn-nanocolloid, proliferative activity, Allium-test, cytotoxicity.
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Представники відділів Chlorophyta, Ochrophyta та Euglenophyta є невід’ємною складовою 
біорізноманіття різних екосистем. Багато видів водоростей широко застосовуються для ви-
рішення технічних, господарських та наукових задач людства [1—3]. На сьогодні існує про-
блема ідентифікації різних видів мікроводоростей, в основі якої лежить поліфілетичне по-
ходження багатьох з них та наявність видів-двійників. Морфологічні методи не завжди 
дають змогу розрізнити критичні види водоростей, а інколи є неоднозначними під час іден-
тифікації окремих родів. Зазвичай їх диференціюють за відмінностями репродуктивної 
фази або особливостями життєвого циклу. Такі методи потребують довгострокових спосте-
режень за живими клітинами водоростей, глибоких знань їх морфології та порівняння зна-
чного об’єму інформації [1, 3]. Усе частіше для з’ясування питань філогенетики та видо-
ідентифікації застосовують різноманітні молекулярно-генетичні маркери [4, 5]. 

В останні роки для вирішення багатьох питань міжвидової та внутрішньовидової дифе-
ренціації організмів застосовують аналіз поліморфізму довжини інтронів різних генів [6]. 
Зокрема, метод оцінки поліморфізму довжини інтронів генів β-ту буліну (TBP (tubulin based 
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Поліморфізм довжини інтронів 
генів β-тубуліну у мікроводоростей
Представлено академіком НАН України Я.Б. Блюмом

За допомогою аналізу поліморфізму довжини інтронів генів β-тубуліну здійснено генетичне профілювання 
восьми видів (десяти штамів) мікроводоростей з колекції IBASU-A Інституту ботаніки ім. М.Г. Холод-
ного НАН України. Вперше встановлено закономірності відмінностей ДНК-профілів таксономічних оди-
ниць мікроводоростей родового рівня, а саме: Acutodesmus, Desmodesmus, Dunaliella, Tribonema та Euglena. 
Показано можливість використання методу оцінки поліморфізму довжини інтронів генів β-тубуліну для 
міжвидової та внутрішньовидової диференціації мікроводоростей.

Ключові слова: мікроводорості, молекулярно-генетичні маркери, гени β-тубуліну, інтрони.
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polymorphism)) вважається надійною та стабільно працюючою для різних видів вищих 
рослин системою молекулярно-генетичних мар керів [7]. Цей метод базується на консерва-
тивності послідовностей екзонів генів β-тубуліну в усіх еукаріотичних організмів. Крім 
того, у рослин майже всі гени β-тубуліну мають подібну організацію [8]. Тож можна при-
пустити, що дослідження довжини інтронів генів β-тубуліну може стати надійним інстру-
ментом для генетичного профілювання різних таксонів зелених мікроводоростей.

Матеріали та методи. У дослідженні використано вісім видів (10 штамів) мікроводо-
ростей з колекції IBASU-A Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, що представ ляли три 
філи — зеленої (Chlorophyta), жовтої або жовто-зеленої (Ochrophyta) та евгленофітової 
(Euglenophyta) лінії еволюції. Вибрані види та штами у філогенетичному відношенні форму-
ють добре відокремлені клади і мають різну таксономічну належність на рівні найвищих 
таксономічних одиниць (відділів). Вони належать до п’яти родів трьох таксономічних від-
ділів: Acutodesmus acuminatus (Lagerh.) P. Tsa renko, штам IBASU-A 245, Acutodesmus dimor-
phus (Turpin) P.Tsa renko, штам IBASU-A 251, Acutodesmus dimorphus, штам IBASU-A 344, 
Desmodesmus armatus (Chodat) E.Hegew., штам IBASU-A 338, Desmodesmus armatus, штам 
IBASU-A 263, Des mo desmus subspicatus (Chodat) E.Hegew. et A.Schmidt, штам IBASU-A 408, 
Dunaliella salina (Dunal) Teodor., штам IBASU-A 4, Dunaliellа minuta W.Lerche, штам IBASU-A 
40 (Chloro phyta), Tribonema ulotrichoides Pascher, штам IBASU-A 520 (Ochrophyta) та Eugle-
na sp., штам IBASU-A 498 (Euglenophyta).

Тотальну геномну ДНК мікроводоростей екстрагували за допомогою ЦТАБ-ме тоду [9]. 
Якість і кількість ДНК перевіряли за допомогою електрофорезу в 1,5 %-му агарозному гелі 
і спектрофотометрично на біофотометрі “Eppendorf” з визначенням концентрації і ступеня 
забруднення ДНК. Зразки ДНК зберігали при –20 °С. 

ТВР- та сТВР(комбінаторний ТВР-метод)-аналізи виконували з використанням універ-
сальних праймерів, узятих з літературних джерел. Полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) 
здійснювали на ампліфікаторі Thermal Cycler 2720 (“Applied Biosystems”, США) згідно з 
Bardini із співавт., 2004 [7, 10]. Кожну реакцію проводили як мінімум у двократній повтор-
ності з використанням негативного контролю. Продукти ампліфікації розділяли за допо-
могою електрофорезу в 6 %-му неденатуруючому поліакриламідному гелі в 1 × ТВЕ-буфері 
при 350 В, візуалізацію фрагментів проводили шляхом їх фарбування нітратом срібла [11]. 
Довжину відтворюваних і найбільш чітких фрагментів визначали, використовуючи ДНК-
маркер (O’Gene Ruler™ 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use; “Fermentas”, Литва). Зоб ра-
ження аналізували за допомогою програми GelAnalyzer [12]. Для кластерного аналізу, який 
здійснювали за допомогою методу UPGMA з використанням програми FreeTree (https://
web.natur.cuni.cz/~flegr/programs/freetree.htm), були використані значення подібності Нея 
та Лі. Для оцінки достовірності побудованих дерев проведено бут стреп-аналіз для 1000 по-
вторностей розподілу зразків. Отримані дендрограми візуалізували за допомогою програми 
FigTree v1.4.2 (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/).

Результати та їх обговорення. Варто зазначити, що ТВР-маркерна система раніше ви-
користовувалася для оцінки поліморфізму довжини інтронів генів β-тубуліну тільки вищих 
рослин. Результати проведеного електрофоретичного аналізу досліджуваних видів і штамів 
мікроводоростей з використанням ТВР-маркерів показали, що переважна більшість чітких 
та поліморфних смуг (ампліконів інтронів генів β-тубуліну) візуалізувалася в діапазоні 
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290—1200 п. н. (рис. 1, а). Крім того, на електрофореграмі спостерігалася поява нечітких 
смуг, характерних для ПЛР-продуктів неповної ампліфікації ДНК. У подальшому ці амплі-
кони не аналізувалися. Діапазон довжин утворюваних фрагментів інтронів генів β-тубуліну 
в цілому відповідає очікуваним результатам ампліфікації першого інтрона з невеликими ді-
лянками пер шого та другого екзонів [7]. 

Для кожного зразка спостерігалося формування ДНК-профілю зі специфічним набо-
ром та розподілом ампліконів інтронів генів β-тубуліну з певними відмінностями. При цьо-
му ТВР-профілі відрізнялися для таксономічних одиниць різного рівня (міжродового, між-
видового та між окремими штамами). Зокрема, утворювалися ДНК-специфічні профілі, що 
містили фрагменти інтронів генів β-тубуліну, для кожного з п’яти родів мікроводоростей, а 
саме: Acutodesmus, Desmodesmus, Dunaliella та родів Tribonema і Euglena. На міжвидовому рів-
ні виявлений поліморфізм інтронів генів β-тубуліну у видів A. acuminatus (штам IBASU-A 
245) та A. dimorphus (штами IBASU-A 251 та IBASU-A 344). Також були проаналізовані 
різні види роду Desmo desmus. Встановлено, що D. аrmatus (штам IBASU-A 263) та D. sub spi-

Рис. 1. Електрофореграма з ампліконами інтронів генів β-тубуліну водоростей (інтервал 200—3300 п. н.), 
отримана за допомогою ТВР- (а) та сТВР-методів (б). Номери зразків: 1, 2 — Acutodesmus dimorphus (штам 
IBASU-A 251); 3, 4 — Desmodesmus armatus (штам IBASU-A 263); 5, 6 — Acutodesmus dimorphus (штам 
IBASU-A 344); 7, 8 — Acutodesmus acuminatus (штам IBASU-A 245); 9, 10 — Desmodesmus armatus (штам 
IBASU-A 338); 11 — Desmodesmus subspicatus (штам IBASU-A 408); 12 — Dunaliella minuta (штам IBASU-A 
40); 13 — Dunaliella salina (штам IBASU-A 4); 14 — Tribonema ulotrichoides (штам IBASU-A 520); 15 — Eu-
gle na sp. (штам IBASU-A 498); М — ДНК-маркер O’GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder (“Fermentas”)
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catus (штам IBASU-A 408) мали однаковий фрагмент ДНК завдовжки близько 620 п. н., 
хоча у D. аrmatus (штам IBASU-A 338) цей фрагмент був відсутній. Для Dunaliella salina 
(штам IBASU-A 4) та D. minuta (штам IBASU-A 40) показано утворення відмінних ТВР-
профілів лише з одним однаковим фрагментом завдовжки близько 595 п. н.

З метою генетичного профілювання та диференціації мікроводоростей на рівні окремих 
штамів у межах одного виду було проаналізовано по два штами A. dimorphus (штам IBASU-A 
251 і штам IBASU-A 344) та D. аrmatus (штам IBASU-A 338 і штам IBASU-A 263). За ре-
зультатами ТВР-аналізу виявлено значні відмінності в ДНК-профілях досліджених штамів. 
Два штами A. dimorphus містили унікальні амплікони інтронів генів β-тубуліну, а в штамів 
D. аrmatus виявлено лише один спільний фрагмент у діапазоні від 1000 до 1200 п. н. 

Дані фінгерпринтингу за першим інтроном гена β-тубуліну були використані для клас-
терного аналізу за допомогою методу UPGMA. З отриманої дендрограми (рис. 2) видно, що, 
з одного боку, всі зразки, хоч і не з високою бутстреп-підтримкою, диференціюються один 
від одного, а з іншого — розподіляються на три кластери згідно з існуючою таксономічною 
класифікацією, при цьому в межах кожного кластера зберігається генотипова унікальність. 

У подальшому для всіх досліджуваних видів та штамів була застосована варіа ція ТВР-
аналізу, яка передбачає оцінку поліморфізму довжини другого інтрона генів β-тубуліну — 
сТВР метод [13]. Раніше такий підхід використовувався лише для генотипування вищих 
рослин. Тож у цьому дослідженні вперше показані результати сТВР-аналізу мікроводорос-
тей. У кожному з проаналізованих із використанням сТВР-маркерів зразків утворювалися 
чіткі і відтворювані фрагменти ДНК, що містили другий інтрон генів β-тубуліну, які варію-
вали в діапазоні від 200 до 3000 п. н. (див. рис. 1, б).

На міжродовому рівні для кожного з п’яти досліджуваних родів мікроводоростей пока-
зано утворення ДНК-профілів, які значно відрізнялися один від одного. Варто зазначити, 

Рис. 2. UPGMA-дендрограма, побудована на підставі результатів аналізу поліморфізму довжини інтро-
нів генів β-тубуліну у досліджених зразків мікроводоростей
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що смуга поліморфних ампліконів, розташованих вище 200 п. н., є характерною для пред-
ставників усіх проаналізованих родів. Винятком є штами роду Dunaliella: D. salina (штам 
IBASU-A 4) та D. minuta (штам IBASU-A 40), у яких ці фраг менти відсутні. 

На міжвидовому рівні виявлений поліморфізм ампліконів інтронів генів β-ту бу ліну у 
видів A. acuminatus (штам IBASU-A 245) та A. dimorphus (штами IBASU-A 251 і IBASU-A 
344). До того ж ДНК-профілі цих видів не містили однакових фрагментів інших інтронів 
генів β-тубуліну, крім фрагментів завдовжки близько 214 п. н. у зразків A. dimorphus (штам 
IBASU-A 251) та A. acuminatus (штам IBASU-A 245). Результати сТВР-аналізу різних видів 
роду Desmodesmus — D. аrmatus (штами IBASU-A 338 і IBASU-A 263) та D. subspicatus (штам 
IBASU-A 408) — свідчать про те, що їхні ДНК-профілі містять лише один однаковий фраг-
мент ДНК завдовжки близько 206 п. н. Для видів Dunaliella salina (штам IBASU-A 4) та 
D. minuta (штам IBASU-A 40) показано утворення відмінних сТВР-профілів і відсутність 
спільних ампліконів другого інтрона генів β-тубуліну. 

На підставі результатів порівняння, отриманих із застосуванням двох спорід нених під-
ходів — оцінки ТВР та сТВР,  доходимо висновку, що обидві маркерні системи придатні для 
генотипування різних зразків мікроводоростей. Кожна з цих ДНК-маркерних систем дає 
змогу отримати низку чітких та відтворюваних фрагмен тів, що містять перший (для ТВР) 
та другий (для сТВР) інтрони генів β-тубуліну. Специфічні ТВР- та сТВР-профілі значно 
відрізняються між собою за кількістю та розташуванням цільових ампліконів інтронів, од-
нак дають можливість чітко ди фе ренціювати генотипи мікроводоростей різних таксономіч-
них рівнів. Загалом отримані результати свідчать про доцільність подальшого використан-
ня даних ДНК-маркерів для генотипування та аналізу різних таксонів водоростей. 

Таким чином, вперше за допомогою ТВР- та сТВР-аналізу досліджено поліморфізм до-
вжини інтронів генів β-тубуліну у мікроводоростей на міжродовому і міжви довому рівнях. 
Результати генотипування і диференціації штамів показали знач ні відмінності між пред-
ставниками різних таксономічних одиниць. ТРВ та сТВР-мар кери виявилися простими, 
швидкими і надійними молекулярно-гене тич ними інструментами, які можуть бути застосо-
вані для генотипування та диферен ціації мікроводоростей.
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Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у мікроводоростей 

Я.В. Пирко 1, А.Н. Рабоконь 1, А.С. Постовойтова 1, Ю.А. Белоножко 1, 
Л.А. Калафат 1, О.В. Борисова 2, П.М. Царенко 2, Я.Б. Блюм 1
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ПОЛИМОРФИЗМ ДЛИНЫ ИНТРОНОВ ГЕНОВ 
β-ТУБУЛИНА У МИКРОВОДОРОСЛЕЙ

С помощью анализа полиморфизма длины интронов генов β-тубулина осуществлено генетическое про-
филирование восьми видов (десяти штаммов) микроводорослей из коллекции IBASU-A Института бота-
ники им. Н.Г. Холодного НАН Украины. Впервые установлены закономерности различий ДНК-профилей 
таксономических единиц микроводорослей родового уровня, а именно: Acutodesmus, Desmodesmus, Duna-
liella, Tribonema и Euglena. Продемонстрирована возможность применения метода оценки полиморфизма 
длины интронов генов β-тубулина для межвидовой и внутривидовой дифференциации микроводорослей.

Ключевые слова: микроводоросли, молекулярно-генетические маркеры, гены β-тубулина, интроны.
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INTRON LENGTH POLYMORPHISM
OF β-TUBULIN GENES IN MICROALGAE

The genetic profiling of 8 microalgae species (10 strains) from the collection IBASU-A of Institute of Botany 
M.G. Kholodny of the NAS of Ukraine was performed using the intron length polymorphism analysis of β-tu bu-
lin genes. For the first time, the regularities of the differences between the DNA profiles of the microalgae taxo-
nomic units on the generic level, namely Acutodesmus, Desmodesmus, Dunaliella, Tribonema, and Euglena were 
established. The possibility of using the method for estimating the intron length polymorphism of β-tubulin ge-
nes for the interspecies and intraspecific differentiations of microalgae in the polymorphism was demonstrated.

Keywords: microalgae, molecular genetic markers β-tubulin genes, introns.
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5 main functions of a biomarker/panels of biomarkers in clinical practice are known. They play 
important roles in the diagnostics of different human and animal diseases, severity assessment, 
risk assessment, prediction of drug effects and sensitivity to drugs and treatment response, the 
last function is a monitoring of diseases or influences [1, 2]. The primary results which give bi-
omarkers or its panels correspond to data points, which are the basis of the Diagnostic Matrix. 
Two of them give the presence of a disease: true positive (t+) and false negative (f-). The other 
two values characterize the absence of a disease: true negative (t-) and false positive (f+). These 
values form the contingency table. Several diagnostic parameters which characterize the diag-
nostic value of investigated biomarkers are derived from these four values. Among them are the 
sensitivity (Se), specificity (Sp), accuracy (Ac), prevalence, predictive value [positive (PPV) and 
negative (NPV)], likelihood ratio [positive (LHR+) and negative (LHR-)], receiver-operating 
characteristics (ROC) curve and area under the ROC (AUCROC, named also the c index), diag-
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Development of gene expression panels 
to determine prostate cancer
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The aim of this investigation is to prove a modified algorithm for statistical approaches to develop gene expression 
panels for the detection of prostate tumors. According to Classification and Regression tree models and RE diffe-
rences between adenocarcinoma (T) and adenoma (A) groups, we have chosen 31 transcripts for MDR analysis. 
Among them, there were 15 transcripts of (epithelial-mesenchymal transition (EMT) and prostate-cancer associated 
(PrCa-associated) genes and 16 transcripts of cancer-associated fibroblasts (CAF), tumor-associated macrophages 
(TAM), immune-associated genes (IAG)), which have shown some datasets with high statistical parameters. The 
highest diagnostic levels are manifested by expression panels developed from all 5 gene groups: PCA3, HOTAIR, 
ESR1, IL1R1 (Se = 0.97, Sp = 0.85, Ac = 0.93, OR = 204); CDH2, KRT18, PCA3, HOTAIR, ESR1, IL1R1 (Se = 1.0, 
Sp = 0.8, Ac = 0.93, OR > 500). We propose an improved algorithm for the gene expression data analysis to develop 
diagnostic panels with good and excellent diagnostic levels for the prostate tumor stratification in a group of pa-
tients from the Ukrainian population. Our data require a more detailed analysis and a larger cohort of patients with 
prostate tumor.

Keywords: prostate tumors, gene expression panels, MDR analysis, gene expression panels, cancer-associated genes.



101ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 1

Development of gene expression panels to determine prostate cancer

nostic odds ratio (OR), and others. Different investigators and different statistical approaches 
use different combinations of these parameters in the evaluation of biomarkers. But the required 
parameters of them are Se, Sp, Ac, and OR [1—3].

Nowadays, it is known several statistical tests, programs, and approaches which calculate 
some of these diagnostic parameters for one potential biomarker or a panel of biomarkers [4—6]. 
Many of them aren’t free for researches; some of them are developed by bioinformatics centers 
for specific tasks and couldn’t be used for other goals [7].

Last time, machine learning methods, like the MDR approach, are widely used for the mode-
ling and evaluation of genetic, epigenetic, and pharmacogenomics interactions in multifactor di-
seases [8—10]. The MDR approach contributes to dichotomy data. It compares 2 sample groups 
and uses many statistical tests with combinatorial analysis of specified attributes. This configu-
ra tion corresponds to a diagnostic matrix in biomarker searching methods [1]. We will develop 
an algorithm to adjust MDR analysis for the gene expression panel evaluation. As a result, we will 
show a possibility of the development of gene expression panels by the MDR approach.

Materials and Methods. A collection of prostate tissues. Samples of prostate cancer tissues 
and adenomas were collected, as described earlier [11—13].

Total RNA isolation and cDNA synthesis. 50—70 mg of frozen prostate tissues were used for 
total RNA isolation by TRI-reagent (SIGMA), according to manufacturer’s protocol. All pro-
cedures of characterization of the total RNA quality and quantity, DNaseI treatment and cDNA 
synthesis were described earlier [11].

Quantitative PCR (qPCR). Relative gene expression (RE) levels of 57 transcripts were de-
tected by qPCR, using Maxima SYBR Green Master mix (Thermo Fisher Scientific, USA) on 
Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System (USA) under the following conditions: 
95 °C — 10 min, following 40 cycles of 95 °C — 15 s, 60 °C — 30 s, elongation at 72 °C — 30 s. 
Primers for genes were selected from qPrimerDepot (https://primerdepot.nci.nih.gov/). Four 
reference genes TBP, HPRT, ALAS1 and TUBA1B were used for the gene expression normaliza-
tion [11, 12]. Two main models for RE levels calculation were used. There were the Livak method 
2–ΔCt and the 2–ΔΔCt method representing relative quantities and fold changes, accordingly [14].

Statistical analysis. The Kolmogorov—Smirnov test was used to analyze the normality of a 
distribution. The Kruskal—Wallis test and the following Dunn—Bonferoni post hoc test were per-
formed to determine RE differences by multiple comparisons between experimental groups [11, 
12]. The Benjamini—Hochberg procedure with false discovery rate (FDR) 0.10—0.25 was used, 
when multiple comparisons were performed [15]. Classification methods in STATISTICA 10 soft-
ware were used to find possible predictor genes and rules for sample groups’ stratification. MDR 
3.0.2 were used to develop gene expression panels and to analyze their diagnostic levels [8, 9].

Results and Discussion. We have detected RE of 57 transcripts from different groups: 
EMT-related genes [11], prostate cancer-related genes [12], CAF-associated genes, TAM-rela-
ted genes, immune-associated genes (IAG) [13] in 37 prostate adenocarcinomas, paired con-
ventional tissues (CNT), and 20 adenomas. Very high RE dispersion into prostate conventional 
normal tissue (CNT) groups from patients with different clinical characteristics couldn’t give 
possibility to detect unchanged or normal RE levels. Therefore, RE of the adenoma group has 
been decided to use as a control group for the expression panels development, despite that pros-
tate adenomas are the disease with its own mechanisms of development [11]. However, adeno-



102 ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 1

G.V. Gerashchenko, A.V. Rynditch, V.I. Kashuba

mas are a conventional norm or control group in many studies to investigate changes in malig-
nant prostate tumors [12].

To improve an algorithm of MDR analysis for the gene expression panel evaluation, it is nec-
essary to do next steps: to choose a group of potential genes predictors, to identify threshold RE 
levels for dividing samples, to transfer continuous RE data to binary values. Then we will process 
the obtained data, by using the MDR approach to analyze possible variants to choose the most 
statistically significant variants of datasets, being the most appropriate for expression panels.

The first task of our work was to discover potential gene predictors, which could classify 
ade nocarcinomas and adenomas into groups by RE levels.

First Method for stratification of prostate adenomas and adenocarcinomas that we used 
was discriminant-based univariative splits for categorical and ordered predictors. It chooses 
the most appropriate group predictors with high importance for group discrimination and con-
structs Classification trees. Examples of them are given below.

RE of 20 EMT transcripts (19 genes) was investigated. Among them, there are genes/
transcripts with high predictor importance for T/A grouping: HOTAIR, KRT18, PCA3, AR, 
PTEN, MMP9.

Next group of genes/transcripts is prostate cancer-associated genes (14 transcripts). It has 
some genes with high predictor importance for the T/A group discrimination: SRD5A2, PRLR, ESR1.

Among 8 CAF genes, there are genes with high predictor importance for the T/A group dis-
crimination: CXCL12, CXCL14, THY1.

Table 1. Types of gene RE changes to determine the threshold level 
for prostate adenocarcinoma group in comparison to adenoma group for MDR analysis

Gene 
group

Gene RE changes
Gene 
group

Gene RE changes

EMT CDH2 >2 times CAF CTGF >2 times

FN1 >2 times CXCL12 <2 times

KRT18 >2 times CXCL14 >2 times

MMP9 >2 times HIF1A <2 times

PTEN <2 times FAP >2 times

VIM >2 times S100A4 >2 times

PCA3 >2 times THY1 >2 times

HOTAIR >2 times TAM CD68 <2 times

SCHLAP1 >2 times CD163 >2 times

PrCa-

 associated

ESR1 >2 times CCL17 >2 times

GCR ins AG >2 times CCR4 <2 times

GCR ins B >2 times CTLA4 >2 times

PRLR <2 times IAG HLA-G >2 times

PRL >2 times IL1R1 <2 times

VDR >2 times MSMB <2 times

SRD5A2 <2 times
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Genes from TAM group (6 genes) have shown a high predictor importance for the T/A 
group discrimination for CCR4, CCL22, CCL17, CD68.

Discriminant-based univariative splits for the categorical and ordered predictors classifi-
cation method found no predictors in IAG gene group (9 genes), but the other Classification 
and Regression tree models (C&RT) have shown the high predictor importance for all these 
genes in the classification for the T/A group discrimination. The highest predictor levels were 
shown by IL1R1, CTLA4, MSMB.

Classification RE analyses of investigated genes for group predictor identification have 
shown several genes (near 20 genes) with a high predictor importance to stratify T/A groups. 
All these genes have significant RE changes between adenocarcinoma and adenoma groups [11-
13]. We took these genes for the further analysis. As a result, among 57 transcripts from 5 gene 
groups (EMT-related, PrCa-associated, CAF, TAM, IAG), we selected 30 genes (31 thanscripts) 
with significant RE differences between A and T for expression panels development. Moreover, 
we considered RE differences in T group with different stages and GS.

The next task after the gene selection for panel development is to determine the threshold RE 
level, which divides samples with unchanged RE and changed RE for every gene. Based on our 
previous studies, we have found that the 2-time (up or down) RE change is significant to identify 
group differences [11, 12]. We chose it as the threshold RE level from adenomas as a control group 
to transfer continuous RE values to binary values. These data are shown in Table 1.

We have found 22 genes/transcripts with increased RE in T group in comparison with A, 
and 9 genes with decreased RE in T among 5 gene groups.

We have prepared RE data for MDR analysis to transfer data to binary values. Unchanged RE 
levels mean “0”, changed (up or down) RE levels — mean “1”. Prostate samples have 2 classes: T and A. 
We use the next parameters of an MDR program for analysis: Fisher’s exact test (p < 0.05), and 
the attribute count range — all genes in the investigated group, Ambiguous cell assignment — Class 1 
(T), Search method of configuration — Exhausted and Random, Filter selection — Chi square.

4 different diagnostic values of biomarker/panel of biomarkers are known: excellent, good, 
poor, and no diagnostic value [1]. We are interested in excellent and good diagnostic values. 

Table 2. EMT and PrCa-associated 
gene combinations with the highest statistical 
parameters of expression datasets

Gene 
panels

MDR Dataset 
Statistics

KRT18, 
HOTAIR, 
ESR1

Accuracy: 0.91
Sensitivity: 0.95
Specificity: 0.85
Odds Ratio: 99.17
X2: 37.01 (p < 0.0001)

KRT18, 
MMP9, PCA3, 
HOTAIR, ESR1

Accuracy: 0.91
Sensitivity: 0.95
Specificity: 0.85
Odds Ratio: 99.17
X2: 37.01 (p < 0.0001)

Table 3. CAF, TAM, IAG-associated gene 
combinations with the highest statistical 
parameters of expression datasets

Gene 
panels

MDR Dataset 
Statistics

CXCL12, 
CXCL14, 
HIF1A

Accuracy: 0.89
Sensitivity: 0.97
Specificity: 0.75
Odds Ratio: 108.0
X2: 33.61 (p < 0.0001)

CXCL12, 
CXCL14, 
HIF1A, 
CD163

Accuracy: 0.89
Sensitivity: 0.97
Specificity: 0.75
Odds Ratio: 108.0
X2: 33.6083 (p < 0.0001)
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The highest one is the excellent diagnostic value, which has correspondence parameters of Ac-
curacy >0.9, Sensitivity and Specificity (>0.9 both), and Odds Ratio (>100). The good diag nos-
tic value has the next parameters: Accuracy >0.75—0.9, Sensitivity and Speci ficity >0.75—0.9, 
and Odds Ratio 25—100.

In MDR analysis, we analyzed each of the 5 gene groups separately (EMT, PrCa-associated, 
CAF, TAM, IAG), but we did not get high statistical values for expression panels. So, we decided 
to combine the groups of genes. The first group is tumor-associated genes (EMT, PrCa-associ-
ated) — 16 transcripts. The second group is a host organism-associated or tumor microenviron-
ment-related genes (CAF, TAM, IAG) — 15 transcripts.

Combinatorial analysis between 16 (EMT and PrCa-associated) genes/transcripts has 
revealed the combinations of genes with high values of statistical parameters shown in Table 2.

Thus, the diagnostic parameters of datasets arose from one to three genes in datasets. The 
maximum of statistical data have panels with 3-5 genes. Their Accuracy and Sensitivity cor-
respond to the excellent diagnostic value, but Specificity and Odds Ration correspond to the 
good diagnostic value.

It is necessary to increase the statistical parameters to reach an excellent diagnostic value, 
by checking other genes with high predictor levels.

Combinatorial analysis of 15 genes (CAF, TAM, and IAG groups) has revealed the following 
combinations of genes with high values of datasets statistical parameters of potential expression 
panels (Table 3).

The highest levels of Accuracy, Sensitivity, Specificity, and Odds Ratio have datasets with 3-5 
genes in panel in this gene group. Accuracy corresponds to the good diagnostic value, but Spe cificity 
is too low, whereas Sensitivity and Odds Ratio correspond to the excellent diagnostic value. 

Increasing the attributes (genes) quantity in 
analyzed datasets by more than 5 times leads to 
decreasing the statistical parameters in this gene 
group.

According to our described results, we could 
suggest that MDR analysis into a large group of 
genes could give better statistical parameters. The 
last variant of MDR analysis was performed with 
30 genes (31 transcripts) in one big group for T/A 
stratification. Table 4 shows gene panels and their 
statistical parameters for the best variants of com-
binatorial analysis.

In expression panels, more than 6 attributes 
(genes) in groups statistical parameters i.e. Accu-
racy, Sensitivity, Odds Ration begin to decrease in 
comparing to panels with 4-6 attributes (genes). 
In addition, an increase in the number of genes in 
the panel overcomplicates the interpretation of 
the results (If-Then rules) and increases the cost 
of potential analysis.

Table 4. Gene combinations from group 
of 31 transcripts with the highest statistical 
parameters in potential expression panels

Gene panels
MDR Dataset 

Statistics

PCA3, HOTAIR, 
ESR1, IL1R1

Accuracy: 0.9298
Sensitivity: 0.973
Specificity: 0.85
Odds Ratio: 204.0
X2: 40.695 (p < 0.0001)

MMP9, PCA3, 
HOTAIR, 
ESR1, IL1R1

Accuracy: 0.9298
Sensitivity: 0.973
Specificity: 0.85
Odds Ratio: 204.0
X2: 40.695 (p < 0.0001)

CDH2, KRT18, 
PCA3, HOTAIR, 
ESR1, IL1R1

Accuracy: 0.9298
Sensitivity: 1.0
Specificity: 0.8
Odds Ratio: � (>500)
X2: 41.1512 (p < 0.0001)
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Moreover, MDR is a machine learning approach, which divides analyzed samples of both T/A 
groups into two groups in random manner: training and testing sample groups. For them, it gives 
cross-validation statistics with all parameters as for the whole dataset (they are shown in tables 
above). The obtained data allow one to do the prognosis about a possible deviation in diagnostic 
values of investigated potential expression panels. It is worth to note that, all statistical parame-
ters (Ac, Se, Sp, OR, Chi square) for both compared types of groups agree with parameters of their 
whole datasets. 

We have improved an algorithm, which is appropriate for MDR analysis, and have found that 
expression panels which include genes from different cancer-associated gene groups have the 
highest statistical parameters.

We have analyzed RE of 57 transcripts in prostate tumors and have found several genes with 
high predictor levels for prostate cancer stratification. We have proposed an improved algo-
rithm for gene expression data analysis to develop diagnostic panels based on relative gene ex-
pression levels. Moreover, we have developed an expression panel with high statistical parameters 
for prostate tumor stratification in a group of patients from the Ukrainian population. Our data 
require a detailed analysis and a larger cohort of patients with prostate tumors.
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РОЗРОБКА ЕКСПРЕСІЙНИХ ПАНЕЛЕЙ 
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Досліджено адаптацію модифікованого алгоритму статистичного підходу для розробки експресійних па-
нелей для детекції раку передміхурової залози. За даними моделей класифікації та регресії й статистично 
значущими відмінностями відносної експресії між групами аденокарцином та аденом, серед досліджува-
них генів відібрано 31 транскрипт для MDR аналізу. Серед них 15 транскриптів з груп генів епітеліально-
мезенхімального переходу та генів, асоційованих з раком передміхурової залози, і 16 транскриптів з груп 
генів пухлиноасоційованих фібробластів, пухлиноасоційованих макрофагів та імуноасоційованих генів. 
З цих груп отримано ряд панелей з високими статистичними показниками. Найвищі показники діагнос-
тичних рівнів мали експресійні панелі, які розроблені з усіх п’яти груп генів: PCA3, HOTAIR, ESR1, IL1R1 
(Se = 0,97, Sp = 0,85, Ac = 0,93, OR = 204); CDH2, KRT18, PCA3, HOTAIR, ESR1, IL1R1 (Se = 1,0, Sp = 0,8, 
Ac = 0,93, OR > 500). Запропоновано модифікований алгоритм для аналізу даних експресії генів, який мо-
же бути використаний для розробки діагностичних панелей з добрим та високим діагностичними рівнями 
для стратифікації раку передміхурової залози на групі пацієнтів з української популяції. Одержані дані 
потребують подальшого аналізу на більшій вибірці пацієнтів з раком передміхурової залози.
Ключові слова: пухлини передміхурової залози, MDR аналіз, експресійні панелі, пухлиноасоційовані гени.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕССИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ

Исследована адаптация модифицированного алгоритма статистического подхода для разработки экспрес-
сионных панелей для детекции рака простаты. Согласно данным моделей классификации и регрессии, а 
также статистически значимым отличиям относительной экспрессии между группами аденокарцином и 
аденом, среди исследуемых генов отобрано 31 транскрипт для MDR анализа. Среди них 15 транскриптов 
из групп генов эпителиально-мезенхимального перехода и генов, ассоциированных с раком простаты, и 16 
транскриптов из групп генов опухолеассоциированных фибробластов, опухолеассоциированных макрофа-
гов и иммуноассоциированных генов. Из этих групп было получено ряд панелей с высокими статисти-
ческими показателями. Самые высокие показатели диагностических уровней имели экспрессионные па-
нели, полученные со всех пяти групп генов: PCA3, HOTAIR, ESR1, IL1R1 (Se = 0,97, Sp = 0,85, Ac = 0,93, 
OR = 204); CDH2, KRT18, PCA3, HOTAIR, ESR1, IL1R1 (Se = 1,0, Sp = 0,8, Ac = 0,93, OR > 500). Предложен 
модифицированный алгоритм для анализа данных экспрессии генов, который может быть использован 
для разработки диагностических панелей с хорошим и высоким диагностическими уровнями для страти-
фикации рака простаты на группе пациентов из украинской популяции. Полученные данные требуют бо-
лее детального анализа на большей выборке пациентов с раком простаты.
Ключевые слова: опухоли простаты, MDR анализ, экспрессионные панели, опухолеассоциированные гены.
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