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О стабилизации движения неточных аффинных систем
Представлено академиком НАН Украины А.А. Мартынюком
В статье рассматриваются аффинные системы с неточными значениями параметров для стабилизации
которых применяется линейное управление. Исследование устойчивости и ограниченности движения проводится прямым методом Ляпунова. Вводится понятие пары нелинейно стабилизируемой системы и устанавливаются достаточные условия устойчивости и ограниченности движения, включая случай устойчивости на конечном интервале времени.
Ключевые слова: афинная система, нелинейная стабилизируемость, устойчивость, метод функций
Ляпунова.

В настоящей работе приведены некоторые подходы к проблеме стабилизации движения неточных аффинных систем (НАФ), основанные на идеях прямого метода Ляпунова. Указано,
что при различных предположениях о динамических свойствах решений номинальной системы, метод функций Ляпунова остается эффективным инструментом решения проблемы
устойчивости рассматриваемой аффинной системы.
Постановка задачи. Рассматривается система уравнений управляемого движения аффинной системы с неточными значениями параметров
dx / dt = F (t , x ) + B (u (t ) + g (t , x , α))

(1)

при начальных условиях
x (t0 ) = x0 .

(2)

Состояние системы (1) представлено вектором x (t ) ∈ R n при всех t ∈ ¡ + , векторфункция F ∈C (R+ × R n , R n ) , B — n × m -постоянная матрица, u ∈U — вектор управления,
g ∈C (R+ × R n × ℑ, R n ) — вектор-функция нелинейных составляющих системы (1) с неточными значениями параметров, α ∈ ℑ ⊂ R d , d 1 , — компактное множество в R d . Предполагается, что движение системы (1) происходит под действием управления
u (t ) = − Kx (t ) ,

(3)
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где K — постоянная матрица соответствующей размерности.
Далее будем рассматривать уравнения движения (1) при начальных условиях (2)
dx / dt = F (t , x (t )) − BKx (t ) + Bg (t , x (t ), α)

(4)

при некоторых предположениях о паре (F , K ) и функциях g (t , x , α) , представляющих нелинейные члены и ''неточности'' в системе (4).
Установим условия устойчивости и ограниченности движения в системе (4).
Условия устойчивости и ограниченности. Напомним следующие понятия (см. [1]).
Определение 1. Аффинную систему (4) будем называть устойчивой, если ее нулевое
решение асимптотически устойчиво по Ляпунову при любом значении параметра α ∈ ℑ .
Определение 2. Решение x (t ) = x (t , t0 , x0 ) , НАФ системы является ограниченным,
если существует постоянная β > 0 такая, что x (t ) < β при всех t t0 при любом значении
параметра α ∈ ℑ , где β может зависеть от каждого решения системы (4) и параметра α ∈ ℑ .
Определение 3. Пара (F , K ) является нелинейно стабилизируемой если для системы
уравнений
dx / dt = F (t , x ) − BKx

(5)

существует локально большая определенно положительная и убывающая функция V (t , x ) ,
локально липшицева по x с постоянной M > 0 такая, что
D +V (t , x (t )) |(5)  − a1 x

2

,

(6)

где a1 > 0 и x (t ) = x (t , t0 , x0 ) .
Замечание 1. Если F (t , x ) = Ax , где A — n × n -постоянная матрица, то пара ( A, K )
является стабилизируемой в обычном смысле (см. [2]), так как условие (6) эквивалентно
следующему:
e( A− BK )t  Me −βt ,

(7)

где M > 0 и β < 0 — некоторые постоянные.
Имеет место следующее утверждение.
Теорема 1. Предположим, что для системы (4) выполняются следующие условия:
1) управление (3) образует с вектор-функцией F (t , x ) нелинейную управляемую пару
(F , K ) ;
2) существуют постоянные a2 > 0 , a3 0 такие, что
g (t , x , α)  a2 x

2

+ a3 x

(8)

при всех (t , x , α) ∈ R+ × R n × ℑ ;
3) выполняется неравенство a1 − M B a2 > 0 .
Тогда
а) если a3 = 0 , то НАФ система (4) устойчива;
б) если a3 ≠ 0 и оценка (8) выполняется при всех (t , x ) ∈ R+ × R n , то движение НАФ (4)
ограничено.

4
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Доказательство. Поскольку функция V(t, x) определенно положительная и убывающая, найдутся постоянные (c1, c2 ) > 0 такие, что
c1 x

2

2

V (t , x )  c2 x

(9)

при всех (t , x ) ∈ R+ × D , D ⊆ R n . Вдоль решений системы (4) верна оценка
D +V (t , x (t )) |(4)  − a1 x

2

+ M B g (t , x , α)  − (a1 − M B a2 ) x

2

+ M B a3 x

при всех (t , x ) ∈ R+ × D . Если a3 = 0 и выполняется условие (3) теоремы 1, то
D +V (t , x (t )) |(4)  − (a1 − M B a2 ) x

2

(10)

и, согласно теореме Ляпунова, состояние x = 0 асимптотически устойчиво. Поскольку оценка (10) выполняется при любом значении α ∈ ℑ , система (4) устойчива.
Если a3 ≠ 0 , то
D +V (t , x (t )) |(4)  0

(11)

в области значений x ∈ ¡ n: x >

M B a3

. Согласно теореме 10.1 из монографии [1] реa1 − M B a2
шения x (t , t0 , x0 ) НАФ системы (4) равномерно ограничены и поскольку неравенство (11)
выполняется при любом значении α ∈ ℑ , НАФ система (4) ограничена. Теорема 1 доказана.
Определение 4. Пара (F , K ) является нелинейно стабилизируемой относительно
функции V (t , x ) , указанной в определении 3, если выполняется условие
D +V (t , x (t )) |(4)  − f1(t )V (t , x (t )),

(12)

где функция f1(t ) > 0 непрерывна на любом конечном интервале.
Замечание 2. Условие (12) эквивалентно условию (6) при выполнении оценки (9) для
функции V (t , x ) .
Рассмотрим систему (4) при следующем предположении о вектор-функции неточностей:
H1 . Существуют постоянные a4 > 0 и a5 0 такие, что
g (t , x , α)  a4 x + a5

(13)

при всех (t , x , α) ∈ R+ × D × ℑ .
Имеет место следующее утверждение.
Теорема 2. Пусть для системы (4) построена функция V (t , x ) такая, что:
1) выполняются оценки (9) и (12);
2) вектор-функция g (t , x , α) удовлетворяет оценке (13) при всех (t , x , α) ∈ R+ × D × ℑ .
Тогда
а) если a5 = 0 , то система (4) ограничена в области значений
x ∈ Rn : x >

M B a4
f1(t )c2

;
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б) если a5 ≠ 0 , то система (4) ограничена в области значений x ∈ R n :
x >

M B a4 + (M 2 B

2

a42 + 4 f1(t )c2 M B a5 )1/2

2 f1(t )c2

.

Доказательство. Для функции V (t , x ) вдоль решений x (t , t0 , x0 ) системы (4) верна
оценка
2

D +V (t , x (t )) |(1. 4)  − f1(t )V (t , x (t )) + M B g (t , x , α)  − f1(t ) c2 x +
+ M B (a4 x + a5 ) = − f1(t ) c2 x

2

+ M B a4 x + M B a5 .

(14)

Если a5 = 0 , то оценка (14) приводится к виду
D +V (t , x (t )) |(4)  − ( f1(t ) c2 x − M B a4 ) x .
Отсюда следует
D +V (t , x (t )) |(4)  0
при всех t ∈ R+ и x >

M B a4

. В этом случае, согласно теореме 10.1 из монографии [1],
f1(t )c2
движение НАФ (4) ограничено.
Если a5 ≠ 0 , то при выполнении условия (б) теоремы 2 D +V (t , x (t )) |(4)  0 и, следовательно, вместе с условием (9) получаем условия ограниченности движения системы (4).
Теорема 2 доказана.
Определение 5. Пара (F , K ) является асимптотически нелинейно стабилизируемой,
если существуют функция V (t , x ) , указанная в определении 3, и непрерывная функция
ϕ1(t ) такие, что
D +V (t , x (t )) |(4)  ϕ1(t )V (t , x (t ))

(15)

при всех (t , x ) ∈ R+ × R n и
t

∫ ϕ1(s) ds → −∞

при t → +∞ .

t0

Имеет место следующее утверждение.
Теорема 3. Пусть для системы (4) выполняются следующие условия:
1) пара (F , K ) асимптотически нелинейно стабилизируемая;
2) существует интегрируемая функция ϕ2 (t ) такая, что
g (t , x , α)  ϕ2 (t )V k (t , x (t )), k > 1 ,

16)

при всех (t , x , α) ∈ R+ × R n × ℑ ;

6

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 9

О стабилизации движения неточных аффинных систем

3) при всех t

t0 выполняется неравенство


 1 − (k − 1)V0k −1M B



 
ϕ
−
ϕ
τ
τ
s
k
d
(
)exp
(
1)
(
)

 ds 
∫ 2
∫1



t0
s
t

t

1
k −1

>0.

Тогда нулевое решение НАФ системы (4) устойчиво.
Доказательство. Для функции V (t , x ) при выполнении условий (1), (2) теоремы 3 имеем
D +V (t , x (t )) |(4)  ϕ1(t ) V (t , x (t )) + M B g (t , x , α) 
ϕ1(t ) V (t , x (t )) + M B ϕ2 (t ) V k (t , x (t )) .

(17)

Обозначим z(t ) = V (t , x (t )) , где x (t ) = x (t , t0 , x0 ) — решение НАФ системы (4). Оценку (17) представим в виде
D + z(t )  ϕ1(t ) z (t ) + M B ϕ2 (t ) z k (t ) ,

(18)

откуда получим интегральное неравенство
t

z (t )  z (t0 ) + ∫ (ϕ1(s ) z (s ) + M B ϕ 2 (s ) z k (s )) ds .

(19)

t0

Вычислим VI = max {V (t0 , x0 ) : x0 ∈ D} и перепишем неравенство (19) в псевдолинейной форме
t

z (t )  VI + ∫ (ϕ1(s ) + M B ϕ 2 (s ) z k −1(s )) z (s ) ds .
t0

Применяя к этому неравенству технику оценивания из работ [3, 4], получим оценку

V (t , x (t )) 

t

VI exp  ∫ ϕ1(s ) ds 
 t

0

 1 − (k − 1)VIk −1M B


t

 
(
s
)exp
(
k
1)
(
)
d
ds 
ϕ
−
ϕ
τ
τ


∫ 2
∫1

 
t0
s
t

1
k −1

.

(20)

При выполнении условия (3) теоремы 3 оценка (20) верна при всех t ∈ [t0 , ∞) . Нетрудно показать, что движение системы (4) асимптотически устойчиво. Поскольку оценка
(20) верна при всех α ∈ ℑ , имеет место устойчивость движения НАФ системы. Теорема 3
доказана.
Определение 6. Пара (F , K ) является практически стабилизируемой, если существуют
две функции: V (t , x ) , указанная в определении 3, и функция W (t , V ) , W ∈C (R+ × R+ , R) ,
неубывающая по V такие, что
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D +V (t , x (t )) |(4)  W (t , V (t , x )),

(21)

а решение уравнения сравнения
dr / dt = W (t , r + σ (t )), r (t0 ) = r0 ,
удовлетворяет определенному типу ограничений. Здесь σ (t ) : R+ → R+ — ограниченная
функция на любом конечном интервале J ⊆ R+ .
Лемма 1. Если
t

u (t )  σ (t ) + ∫W (s, u (s )) ds + r (t0 ) ,
t0

где σ (t ) и u (t ) — непрерывные функции на J ⊂ R+ , то
u (t )  r (t , t0 , r0 ) + σ (t ) ,
где r (t , t0 , r0 ) — максимальное решение уравнения.
Доказательство этого утверждения имеется в работе [5].
Далее понадобятся следующие обозначения:
B(a) = { x ∈ R n :
Vmβ (t ) = inf {V (t ,
β

x < a}, B(a) = { x ∈ R n :
x) :

x = β},

V (t ) = sup{V (t , x ) :

x < β},

x  a};

β
VM
(t ) = {V (t , x ) :
β
Vδ (t ) = sup{V (t ,

x = β},
x) :

x ∈ B (β) \ B(δ)}, δ < β .

Будем предполагать, что функция V (t , x ) является локально липшицевой и для любой пары чисел 0 < β < γ выполняется оценка
| V (t , x ) − V (t , y) |

M x−y , M >0,

при всех t ∈ J и ( x , y) ∈ B (γ) \ B (β) . Как и выше, x (t ) = x (t , t0 , x0 ) — семейство решений
управляемой системы (4), начинающееся в множестве (t0 , x0 ∈ [ x 0 , x 0 ]) .
Определение 7. Аффинная система (4) устойчива относительно величин (β, γ, t0 , T ) ,
0 < β  γ , если для любой траектории x (t ) с начальными условиями x (t0 ) < β следует, что
x (t ) < γ при всех t t0 , t ∈ J = [t0 , t0 + T ) , и при любом α ∈ ℑ .
Лемма 2 (см. [6]). Пусть
1) пара (F , K ) является практически стабилизируемой и оценка (15) выполняется для
значений (t , x ) ∈ J × (B (γ) \ B (β)) ;
2) существует интегрируемая на любом конечном интервале функция ξ (t ) такая, что
g (t , x , α)  ξ (t )

(22)

при всех (t , x , α) ∈ J × (B (γ) \ B (β)) × ℑ ;
3) существует максимальное решение уравнения сравнения
dr / dt = W (t , r + σ (t )), r (t1 ) = r1,

8

(23)
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где

x
r1 = VM 1

t

(t1 ) − σ (t1 ) , а σ (t ) = M B ∫ξ (s ) ds , t ∈ J , x1 ∈ B (γ) \ B (β) .
t1

Тогда при всех t

t1 верна оценка

V (t , x (t ))  r (t , t1, r1 ) + σ (t )

(24)

вдоль множества решений x (t ) ∈ B (γ) \ B (β) .
Доказательство. Для функции V (t , x ) в области значений (t , x ) ∈ J × (B (γ) \ B (β)) имеем
D +V (t , x (t )) |(4)  W (t , V (t , x (t ))) + M B g (t , x , α) 
 W (t , V (t , x (t ))) + M B ξ (t ).

(25)

Интегрируя неравенство (25) от t1 до t , получим
t

V (t , x (t ))  V (t1, x (t1 )) − σ (t1 ) + σ (t ) + ∫ W (s, V (s, x (s ))) ds .

(26)

t1

Применяя к неравенству (26) лемму 1, получим оценку (24) при всех t t1 .
Имеет место следующее утверждение.
Теорема 4. Пусть выполняются все условия леммы 2 и максимальное решение уравнения
(23) с начальным условием r (t0 ) = r0 = V β (t0 ) − σ (t0 ) удовлетворяет оценке
r (t , t0 , r0 ) < Vmγ (t ) − σ (t )

(27)

при всех t t0 .
Тогда управляемая система (4) робастно устойчива относительно величин (β, γ, t0 , T ) .
Доказательство. Пусть x (t ) — любое решение системы (4), начинающееся в множестве начальных значений (t0 , x0 ) . Предположим, что существует момент t1 ∈ J такой, что
x (t1 ) = γ . Согласно лемме 2 имеем оценку
V (t , x (t ))  r (t , t0 , r0 ) + σ (t ) при всех t

t0 .

Отсюда, учитывая условие (27), получаем
Vmγ (t1 )  V (t1, x (t1 ))  (t1, t0 , r0 ) + σ (t1 ) < Vmγ (t1 ) .
Это неравенство противоречит существованию t1 ∈ J такого, что x (t1 ) = γ . Учитывая, что условия теоремы 4 выполняются при всех α ∈ ℑ , приходим к заключению об
устойчивости движения НАФ системы (4) относительно величин (β, γ, t0 , T ) . Теорема 4
доказана.
Заключительные замечания. Для системы уравнений (1) предложены достаточные
условия устойчивости и ограниченности движения на основе метода функций Ляпунова в
сочетании с методом интегральных неравенств и принципом сравнения. Ограничения “неточных нелинейностей” вида (8), (13), (16), (22) дополняют известные ограничения неточISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 9
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ностей, которые рассмотрены в работах [7— 9] и др. Из их вида следует, что метод функций Ляпунова является универсальным методом анализа устойчивости движения рассматриваемого класса НАФ систем.
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ПРО СТАБІЛІЗАЦІЮ РУХУ НЕТОЧНИХ АФФІННИХ СИСТЕМ
Розглядаються афінні системи з неточними значеннями параметрів, для стабілізації яких застосовується
лінійне керування. Дослідження стійкості і обмеженості руху проводиться прямим методом Ляпунова.
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О стабилизации движения неточных аффинных систем
Вводиться поняття пари нелінійно стабілізованої системи і встановлюються достатні умови стійкості та
обмеженості руху, включаючи випадок стійкості на скінченному інтервалі часу.
Ключові слова: афінна система, нелінійна стабілізованість, стійкість, метод функцій Ляпунова.
A.A. Martynyuk, L.N. Chernetskaya,
Yu.A. Martynyuk-Chernienko
S.P. Timoshenko Institute of Mechanics of the NAS of Ukraine, Kyiv
E-mail: center@inmech.kiev.ua
ON THE STABILIZATION OF THE MOTION
OF UNCERTAIN AFFINE SYSTEMS
The article discusses affine systems with uncertain parameter values, for the stabilization of which the linear
control is applied. The study of the stability and boundedness of the motion is carried out by the direct Lyapunov method. The concept of a pair of nonlinearly stabilized systems is introduced, and the sufficient conditions for the stability and boundedness of the motion are established, including the case of stability over a finite
time interval.
Keywords: affine system, nonlinear stabilizability, stability, Lyapunov function method.
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Эволюционная модель хаотических волновых
процессов в сложных динамических системах
на основе теории матричной декомпозиции
Представлено академиком НАН Украины В.К. Задиракой
Разработана общая модель возникновения и эволюции хаотических волновых процессов в сложных системах на основе предложенного метода матричной декомпозиции операторов нелинейных систем. Предложенная модель показала, что эффект самоорганизации в сложных системах различной физической
природы (на примерах гидродинамической, электронной и физиологической систем) заключается во взаимодействии нелинейных процессов высших порядков, приводящей к стабилизации (к конечной величине)
амплитуды хаотического волнового процесса. Математически это выражается в синхронном “противодействии” нелинейных процессов чётных и нечётных порядков в общей векторно-матричной модели сложной системы, находящейся в хаотическом режиме. Реализация векторно-матричной декомпозиции посредством вычислительных экспериментов показала, что модель Л.Д. Ландау достаточно хорошо описывает
сценарий возникновения хаотических режимов в сложных системах. Отмечено, что режим жесткого самовозбуждения нелинейных колебаний в сложных системах приводит к появлению хаотического аттрактора в пространстве состояний. Вместе с тем предложенная векторно-матричная модель позволила найти
более общие условия возникновения и эволюции хаотических волновых процессов и, как следствие, объяснить
возникновение согласованных нелинейных явлений в сложных системах.
Ключевые слова: сложная динамическая система, пространство состояний, хаотический аттрактор,
матричный ряд в пространстве состояний, общая векторно-матричная модель хаотических волновых процессов, режим жесткого самовозбуждения нелинейных колебаний, стабилизация амплитуды хаотического
процесса.

Развитие теории хаотических волновых процессов (в частности, теории турбулентности в
аэрогидродинамических потоках) важно с точки зрения понимания процессов самоорганизации в сложных динамических системах. Л.Д. Ландау разработал [1] теорию начальной
турбулентности, в рамках которой показал, что первоначальная неустойчивость нестационарного движения не растет неограниченно, а стремится к некоторому конечному пределу.
В статье [2] предложена модель дискретной квазистационарной линейной динамической
системы на основе обобщенного спектрального представления в базисе собственных функ© А.М. Крот, 2019
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ций, соответствующих собственным значениям оператора этой системы. Э. Лоренц [3],
исследуя динамическое поведение вязкой жидкости в условиях конвенкции (течение
Рэлея–Бенара), предложил модель турбулентности, для построения которой использовался метод Галёркина с целью редуцирования системы уравнений Навье—Стокса и теплопроводности. В результате редуцированная модель Лоренца, описываемая тремя обыкновенными нелинейными дифференциальными уравнениями, позволила выявить хаотическое поведение системы, приведшее к открытию хаотического (странного) аттрактора в
пространстве состояний. Математически понятие “хаотического аттрактора” было сформулировано Д. Рюэлем и Ф. Такенсом [4] как ключевой элемент в интерпретации иррегулярного поведения, описываемого детерминистскими уравнениями для понимания главным
образом турбулентности. Тем самым было положено начало исследованиям того, что теперь
именуется детерминированным хаосом [5, 6]. Несмотря на достигнутые успехи, вместе с
тем остаются не до конца выясненными вопросы, касающиеся стабилизации хаотических
волновых процессов, позволяющей достаточно долго поддерживать незатухающие хаотические колебания в сложных системах при неизменности их управляющих параметров.
Построение общей модели возникновения хаотических волновых процессов с использованием метода матричной декомпозиции. Известно [5, 6], что хаотические волновые процессы возникают в сложных системах самой различной физической природы (например, в гидродинамических, электродинамических, химических, физиологических и планетарных системах). В этой связи попытаемся построить общую модель возникновения и
стабилизации хаотических волновых процессов с использованием теории матричной декомпозиции в пространстве состояний сложной системы [7—10]. В векторно-матричном
виде система обыкновенных дифференциальных уравнений может рассматриваться как
задача Коши в N -мерном пространстве состояний U сложной НДС:

r
r r
r r r
r
u& = f (u(t ), u0 , {cl }) , u(0) = u0 , u(t ) ∈U ,

(1)

r
r
T
где u(t ) = (u1 (t ), …, u N (t )) ; т — символ транспонирования; u0 — вектор начальных данr
ных, {cl } — множество параметров системы. Решение u(t ) уравнения (1) задаёт некотоN
рую кривую в пространстве состояний (фазовом пространстве) U = ℜ , называемую фазовой траекторией. Для исследования поведения решения уравнения (1) вблизи конкретr
ного стандартного состояния u∗ рассматриваем невозмущенное решение (1), постоянно
возмущаемое внешними воздействиями (или внутренними флуктуациями) на величину
r
r r
v = v(t ) [5]. В результате вместо u∗ возникает новое решение
r r r
u = u* + v(t ) .

(2)

r
С учетом (2) запишем систему (1) относительно v(t ) :

r r
r
r
v& = ∆ f (v(t ), u* , {cl }),

(3)

r
r
r
T
где v(t ) = (v1 (t ), …, v N (t )) , ∆ f — приращение векторной функции; u∗ — вектор невозмущенного (стандартного) состояния; {cl } — набор параметров системы. Согласно теоISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 9
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r
рии матричной декомпозиции, приращение векторной функции ∆ f сложной НДС в пространстве состояний описывается матричным рядом вида [7—10]:
r r r* r r* r
r r
r 1 (2)
r r
L
f (v,u ) = f (u ,v)— f (u∗ ) = L(1)
2 (v ⊗ v) +
N ×N v +
2! N ×N
+

(4)

∞
r r r
r ⊗k
1 (3)
1 (k)
L
L
(v
v
v)
,
⊗
⊗
+…
=
∑
k ⋅v
3
N
N
N
N
×
×
3!
k =1 k !

где L(k)

N ×N

k

r
∂
∂
∂
= ( r T ⊗ ( r T ⊗…⊗ ( r T ⊗ f)…))ur * — матричные ядра однородных нелинейных опеv244444
∂v
∂4
∂ v3
14444
k

r ⊗k
r r
r
r
⊗4
v⊗
… ⊗3v) — k-я кронекеровская степень вектора возмущений v.
раторов системы; v = (v
14
244
k

Применив матричное разложение (4) к правой части уравнения (3), получим
r
r 1 (2)
r r
r r r
1 (3)
v& = L(1)
L
L
2 (v ⊗ v) +
3 (v ⊗ v ⊗ v) +…
N ×N v +
2! N ×N
3! N ×N

(5)

Нетрудно видеть, что уравнение (5) обобщает как модель Ландау начальной турбулентности [1], так и модель конвекционной турбулентности Лоренца [3], поэтому его можно рассматривать в качестве общей модели возникновения и эволюции хаотических волновых процессов в сложных НДС.
Реализация общей модели возникновения и амплитудной стабилизации незатухающих хаотических волновых процессов. Проведенные вычислительные эксперименты с использованием общей модели (5) возникновения хаотических волновых процессов для конкретных типов сложных НДС указывают на тот факт, что конечные незатухающие хаотические колебания наблюдаются лишь при определенных соотношениях между вкладами
(3)
(2)
линейного L(1)
, кубического L
3 и т. д. ядер матричного ряда в
2
N ×N , квадратичного L
N ×N

N ×N

общую динамику сложной системы. В случае электронной схемы Чжуа модель (5) хаотических волновых процессов принимает следующий вид:

r 1 (2) r r
r
r r r
1
v& = L (1)
L 3×9(v ⊗ v) + L (3)
3×3 v +
3×27(v ⊗ v ⊗ v) ,
2!
3!

(6)

поскольку динамика сложной НДС Чжуа точно описывается на основе только линейного,
квадратичного и кубического ядер:

 −(3 A α u1*2 + C α) α 0 


r
*
−1 1  ;
L (1)
1
3 × 3(u ) = 

−β 0 
0


 −6 A α u1*

r
*
L (2)
0
3 × 9 (u ) = 

0
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(3)
(2)
Рис. 1. Вид сигналов, порожденных квадратичным L
и кубическим L
ядрами в общей модели
N ×N 3
N ×N 2
(5) возникновения хаотических волновых процессов в сложной НДС типа схемы Чжуа

r*
L(3)
3×27 (u ) =

 −6 Aα 00000000000000000000000000 
0
00000000000000000000000000  .

0
00000000000000000000000000 

(7)

Попытаемся обосновать эффект синхронизации в схеме Чжуа нелинейных колебаний
2-го и 3-го порядков в рамках общей модели (5) возникновения хаотических волновых процессов. С этой целью, подставляя (7) в уравнение (6), запишем уравнение для эволюции перr
вой компоненты v1 векторной переменной v из пространства состояний ℜ3 схемы Чжуа:
v&1 = αv2 − α (3 Au1*2 + C ) v1 − 3 Aαu1*v12 − Aαv13.

(8)

Вводя обозначения, как в уравнении Ландау [1]: 2γ1 = −α (3 Au1*2 + C ), α L = 3 Aαu1*, βL = Aα,
запишем уравнение (8) в виде:
v&1 = αv2 + 2γ1v1 − α L v12 − βL v13.

(9)

×
При заданных выше параметрах моделирования получаем неравенства 2γ1 = −α (3
2γ1 = −α
× (3 Au1*2 + C ) > 0, α L = 3 Aαu1* < 0, βL = Aα > 0, которые полностью соответствуют условиям жесткого самовозбуждения системы в рамках модели начальной турбулентности Ландау [1].
Более того, вычислительное моделирование сигналов на выходах кубического и квадратичного ядер в хаотических режимах работы схемы Чжуа при выборе параметров системы, равных α = 15,6, β = 28, A = 0,002, C = –1,3, u1* = –1,5, выявило подобие их эволюции во
времени, но с противоположным знаком и неодинаковой амплитудой (рис. 1).
Другими словами, когда электронная схема Чжуа функционирует в хаотическом режиме, выходные сигналы от кубического и квадратичного ядер, находясь в противофазе, частично компенсируют друг друга, что в целом приводит к стабилизации амплитуды хаотического волнового процесса к конечной величине. В этом проявляется эффект самоорганизации процессов в сложной НДС типа схемы Чжуа, заключающийся во взаимодействии
нелинейностей 2-го и 3-го порядков с последующей их синхронизацией.
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Рис. 2. Вид хаотического аттрактора типа “двойной завиток” в пространстве состояний схемы
Чжуа

При таких условиях наблюдается
скачкообразный переход от стационарного режима сложной НДС к нестационарному, сопровождающийся возникновением двух частот ω 1 и ω2, определяющих
два цикла в пространстве состояний схемы Чжуа. Полученный результат находит
свое объяснение и с точки зрения теории
Рюэля—Такенса [4, 6]. При появлении
дополнительной частоты ω3 незначительные возмущения могут разрушить регулярные
циклы, образующие тор T3 , и преобразовать его в хаотический аттрактор [5] (например,
типа “двойной завиток” в пространстве состояний схемы Чжуа), что и было подтверждено
вычислительными экспериментами, результат которых показан на рис. 2.
Модель возникновения хаотических волновых процессов в сложной НДС Фитц—
Хью [9] имеет вид

r
r 1 (2) r r
r r r
1
v& = L (1)
L 2×4(v ⊗ v) + L (3)
2×2 v +
2×8(v ⊗ v ⊗ v) ,
2!
3!

(10)

т.е. аналогично системе Чжуа динамика сложной НДС Фитц—Хью также описывается
на основе лишь линейного, квадратичного и кубического ядер [8, 9]:

c − c u1∗2
r

*
L (1)
1
2 x 2(u ) = 
−

c


c

b ,
c 

r*
L (2)
2 x 4(u ) =

r *  −2c 0 0 0 0 0 0 0 
L (3)
2 x 8(u ) =  0
0 0 0 0 0 0 0  .


 −2cu1∗ 0 0 0 

,
0 0 0 
 0
(11)

С учетом (10), (11) уравнение для эволюции первой компоненты v1 векторной преr
менной v ∈ℜ3 для НДС Фитц—Хью принимает вид

v&1 = cv2 + c (1 − u1∗2 ) v1 − cu1*v12 − 13 cv13 .

(12)

Вводя обозначения, аналогичные уравнению (5) модели Ландау: 2γ1 = c (1 − u1*2 ), α L = cu1* ,
βL = c / 3, при заданных параметрах b = 0,8, c = 3,0 и u1* = –4,5 получаем неравенства, 2γ1 > 0
α L < 0 , βL > 0 , соответствующие условию жёсткого самовозбуждения системы [1]. Эффект
самоорганизации процессов в сложной НДС Фитц—Хью, заключающийся во взаимодействии нелинейностей 2-го и 3-го порядков, показан на рис. 3.
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Рис. 3. Вид сигналов, порожденных
(2)
квадратичным L
2и кубическим
L (3)

N ×N 3

N ×N

ядрами в общей модели (5) воз-

никновения хаотических волновых
процессов в сложной НДС Фитц—
Хью

Рис. 4. Вид сигналов, порожденных
линейным L (1)
N ×N и квадратичным
(2)
L
ядрами в общей модели (5)
N ×N 2
возникновения хаотических волновых процессов в сложной НДС Лоренца

Модель возникновения хаотических волновых процессов в сложной НДС Лоренца
[3] имеет вид
r 1 (2) r r
r
v& = L (1)
L (v ⊗ v) ,
3×3 v +
2! 3×9

(13)

т.е. динамика сложной НДС Лоренца описывается на основе всего лишь линейного и квадратичного ядер [8—10]. Тем не менее, когда система Лоренца функционирует в хаотическом режиме, то выходные сигналы от линейного и квадратичного ядер, находясь в противофазе, также частично компенсируют друг друга, что в целом приводит к стабилизации
амплитуды хаотического волнового процесса (рис. 4).
Заключение. Предложенная модель показала, что эффект самоорганизации в сложной
НДС различной физической природы (на примерах гидродинамической, электронной и
физиологической систем) заключается во взаимодействии нелинейных процессов высших
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 9
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порядков, приводящей к стабилизации (к конечной величине) амплитуды хаотического
волнового процесса. Математически это выражается в синхронном “противодействии” нелинейных процессов чётных и нечётных порядков (см. рис. 1—4), порождённых соответ(2 k )
(2 k +1)
ствующими ядрами L
2k и L
2 k +1 в общей векторно-матричной модели (5) сложной
N ×N

N ×N

НДС в хаотическом режиме.
Кроме этого, предложенная векторно-матричная модель позволила найти более общие
условия возникновения и эволюции хаотических волновых процессов по сравнению с моделью начальной турбулентности Л.Д. Ландау (например, при 2γ 1 < 0 ) и, как следствие,
объяснить возникновение согласованных нелинейных явлений в сложных системах.
Работа выполнена в рамках предоставленного гранта Президента Республики Беларусь
в науке на 2019 г.
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ЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕЛЬ ХАОТИЧНИХ ХВИЛЬОВИХ
ПРОЦЕСІВ У СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ
НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ МАТРИЧНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ
Розроблено загальну модель виникнення та еволюції хаотичних хвильових процесів у складних системах
на основі запропонованого методу матричної декомпозиції операторів нелінійних систем. Запропонована
модель показала, що ефект самоорганізації в складних системах різної фізичної природи (на прикладах
гідродинамічної, електронної та фізіологічної систем) полягає у взаємодії нелінійних процесів вищих порядків, що призводить до стабілізації (до кінцевої величини) амплітуди хаотичного хвильового процесу.
Математично це виражається в синхронній “протидії” нелінійних процесів парних і непарних порядків в
загальній векторно-матричної моделі складної системи, що знаходиться в хаотичному режимі. Реалізація
векторно-матричній декомпозиції за допомогою обчислювальних експериментів показала, що модель
Л.Д. Ландау досить добре описує сценарій виникнення хаотичних режимів у складних системах. Зазначено,
що режим жорсткого самозбудження нелінійних коливань в складних системах призводить до появи хаотичного атрактора в просторі станів. Разом з тим запропонована векторно-матрична модель дозволила
знайти більш загальні умови виникнення і еволюції хаотичних хвильових процесів і, як наслідок, пояснити виникнення узгоджених нелінійних явищ в складних системах.
Ключові слова: складна динамічна система, простір станів, хаотичний атрактор, матричний ряд у просторі станів, загальна векторно-матрична модель хаотичних хвильових процесів, режим жорсткого самозбудження нелінійних коливань, стабілізація амплітуди хаотичного процесу.
A.M. Krot
United Institute of Informatics Problems of the NAS of Belarus, Minsk
E-mail: alxkrot@newman.bas-net.by
AN EVOLUTIONARY MODEL OF CHAOTIC WAVE PROCESSES
IN COMPLEX DYNAMICAL SYSTEMS ON THE BASIS
OF THE MATRIX DECOMPOSITION THEORY
A general model of the origin and evolution of chaotic wave processes in complex systems based on the proposed
method of matrix decomposition of operators of nonlinear systems is developed. The proposed model shows that
the effect of self-organization in complex systems of different physical nature (for example, hydrodynamic,
electronic, and physiological ones) is based on the interaction of nonlinear processes of higher orders leading to the
stabilization (to a finite value) of the amplitude of the chaotic wave process. Mathematically, this means the
synchronous “counteraction” of nonlinear processes of even and odd orders in a general vector-matrix model of a
complex system, being in the chaotic mode. The implementation of the vector-matrix decomposition by means of
computational experiments shows that the model of L.D. Landau describes the scenario of the occurrence of
chaotic modes in complex systems quite well. It is noted that the regime of hard self-excitation of nonlinear
oscillations in complex systems leads to the appearance of a chaotic attractor in the state-space. Moreover, the
proposed vector-matrix model allows one to find more general conditions for the origin and evolution of chaotic
wave processes and, as a result, to explain the appearance of coherent nonlinear phenomena in complex systems.
Keywords: complex nonlinear dynamical system, state-space, chaotic attractor, matrix series in state-space, general vector-matrix model of chaotic wave processes, mode of hard self-excitation of nonlinear oscillations, stabilization of the amplitude of chaotic process.
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О трансформации области пассивной деформации
в нелинейном упругом анизотропном теле с трещиной
Представлено академиком НАН Украины В.Д. Кубенко
Исследована деформация нелинейного упругого ортотропного тела с трещиной нормального отрыва, у вершины которой имеется зона предразрушения. Рассмотрен случай плоского напряженного состояния. Соответствующая краевая задача поставлена в компонентах вектора перемещения. Для этого привлечены
тензорно-линейные определяющие уравнения, связывающие компоненты тензора напряжений с компонентами тензора деформаций, и конститутивные уравнения, связывающие компоненты векторов напряжения в точках на противоположных границах зоны предразрушения с компонентами вектора смещения
относительно друг друга этих точек. Частные производные в основных уравнениях представлены через конечные разности. Введены понятия активной и пассивной деформации применительно к нелинейному упругому анизотропному телу. При решении краевой задачи использован метод дополнительных напряжений,
предложенный авторами ранее. В результате решения краевой задачи обнаружено, что вокруг зоны предразрушения возникает область пассивной деформации. Повышение параметра нагрузки вызывает уменьшение напряжений в этой области. Изучены закономерности развития области пассивной деформации.
В частности, установлены изменения ее размеров, а также формы в зависимости от параметра нагрузки.
Выполнено сопоставление области пассивной деформации с зоной нелинейности, образующейся возле вершины трещины. Показаны различия между ними.
Ключевые слова: нелинейное упругое ортотропное тело, трещина нормального отрыва, зона предразрушения, конститутивные уравнения, область пассивной деформации.

При постановке краевых задач механики разрушения надлежит учитывать зону предразрушения, образующуюся у вершины трещины. Однако это сопряжено с определенными
трудностями. Избежать их можно упрощенно представляя зону предразрушения. В настоящей работе, следуя статьям [1—3], границы зоны предразрушения будем интерпретировать
как поверхности раскрытого разреза, к которым приложены противоположные векторы напряжения. Компоненты векторов напряжения в точках на противоположных границах зоны
предразрушения будем полагать зависящими от компонент вектора смещения относительно друг друга этих точек, и воспользуемся конститутивными уравнениями, установленны© А.А. Каминский, Е.Е. Курчаков, 2019
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ми в статье [4]. Решая краевую задачу, будем требовать, чтобы в конце зоны предразрушения соблюдался критерий прочности.
В работе [5] установлено, что с увеличением нагрузки на тело возрастает длина зоны
предразрушения и уменьшаются напряжения по ее границам. Все это приводит к возникновению вокруг зоны предразрушения некоторой области, в которой совершается пассивная
деформация.
Рассмотрим нелинейное упругое ортотропное тело малой толщины с трещиной нормального отрыва. Изучим трансформацию области пассивной деформации, происходящую
при нагружении тела.
Ограничимся малыми деформациями. Соответствующую краевую задачу поставим в
компонентах вектора перемещения.
Определяющие уравнения. Обратимся к следующим тензорно-линейным определяющим уравнениям, связывающим компоненты тензора напряжений S с компонентами тензора деформаций D [6]:
S αβ =

Ε αβ Φ  αβγδ
Ε

g + G
Dγδ − g αβ  .


Ζ
Ω
Ζ

(1)

Здесь
Φ= Κ−

Ε2
Ε2
; Ω = Ξ−
.
Ζ
Ζ

(2)

Инварианты Ε, а также Ζ, Κ и Ξ таковы:
Ε = g αβ Dαβ ; Ζ = Fαβγδ g αβ g γδ ; Κ = Fαβγδ S αβ S γδ ; Ξ = G αβγδ Dαβ Dγδ .

(3)

Взаимно обратные тензоры четвертого ранга F и G характеризуют анизотропию.
При выводе уравнений (1) предполагалось, что для окрестности начального состояния
известны зависимости всех компонент тензора D от каждой компоненты тензора S:
Dαβ = Dαβ (S γδ ) .
По этим зависимостям определены компоненты тензора F :
Fαβγδ =

∂Dαβ
∂S γδ

.
S γδ = 0

Заметим, что компоненты тензоров F и G, как компоненты взаимно обратных тензоров
четвертого ранга, должны удовлетворять формулам [7]
FαβγδG αβεζ = δεγ δζδ (ε, ζ) .

(4)

В формулах (4) фигурируют символы Кронекера διη :
1 (η = ι);
διη = 
0 (η ≠ ι).
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Важно отметить, что физическая интерпретация величин Φ и Ω [5] совпадает, по сути, с физической интерпретацией интенсивностей напряжений и деформаций, принадлежащей Хенки [8].
Если тело является изотропным, то компоненты тензора F могут быть выражены через
две константы (ν и ξ) [7]:
Fαβγδ = νg αβ g γδ + ξg αγ gβδ (γ , δ)

(6)

Подстановка в формулы (4) выражений (6) с учетом равенств (5) дает [9]

ν
1
G αβγδ =  g αγ g βδ −
g αβ g γδ  (γ, δ) .
ξ
3ν + ξ


(7)

Согласно выражениям (6) и (7), уравнения (1) преобразуются в уравнения Хенки—
Надаи [10, 11], причем величины Φ и Ω переходят (с точностью до постоянных множителей) в интенсивности напряжений и деформаций соответственно.
В соответствии с началами термодинамики величины Φ и Ω связаны между собой [12]:
Φ = ϕ (Ω) .

(8)

Из условия термодинамического равновесия вытекает, что функция ϕ (Ω) должна быть
возрастающей.
Представим функцию ϕ (Ω) следующим образом:
ϕ (Ω) = [1 − ϕ% (Ω)] Ω .

(9)

С учетом формул (8) и (9) уравнения (1) принимают вид
Ε


S αβ = G αβγδ Dγδ − ϕ% (Ω)  G αβγδ Dγδ − g αβ  ..
Ζ



(10)

Постановка краевой задачи. Пусть система координат x 1, x 2 , x 3 , к которой отнесено
тело, является прямоугольной декартовой. Стало быть,
1 (ε = ζ);
g εζ = 
 0 (ε ≠ ζ).

(11)

Выведем основные уравнения для компонент вектора перемещения u.
Представим компоненты тензора D через частные производные от компонент вектора u
по координатам, для чего обратимся к соотношениям Коши [13]:
Dεζ =

∂uε

∂x ζ

(ε, ζ) .

(12)

Привлекая соотношения (12), запишем уравнения (10) в виде
S αβ = G αβγδ

22

∂uγ

∂u


Ε
% (Ω)  G αβγδ γ − g αβ  ..
−
ϕ
δ
δ
Ζ
∂x
∂x



(13)
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В силу соотношений (12) первый и четвертый из инвариантов (3) будут
Ε = g αβ

∂uα
∂x

; Ξ = G αβγδ
β

∂uα ∂uγ

∂x β ∂x δ

.

(14)

Предположим, что тело является ортотропным, а главные направления совпадают с направлениями осей x 1, x 2 , x 3 .
Остановимся на случае плоского напряженного состояния, в котором
S αβ = S αβ ( x 1, x 2 ) (α = 1,2, β = 1,2);

(15)

S αβ = 0 (α = 1,2, β = 3; α = 3, β = 1,2; α = 3, β = 3) .

(16)

Так как ϕ% (Ω) ≠ 1 , то, учитывая равенства (11) и первые четыре из равенств (16), на основании уравнений (13) установим, что
∂uγ
∂x δ

+

∂uδ

∂x γ

= 0 (γ = 1,2, δ = 3; γ = 3, δ = 1,2) .

(17)

А учитывая равенства (11) и пятое из равенств (16), на основании уравнений (13) найдем
∂u3
∂x

3

=

1
G

3333


∂u
∂u
∂u
∂u 
Ε
 3311 ∂u1
+ G 3322 22 + G 3333 33 −  − G 3311 11 − G 3322 22  .
ϕ% (Ω)  G
1
Ζ
∂x
∂x
∂x
∂x
∂x 



(18)

Примем следующие обозначения:
G1111 ≡ µ AA , G1212 ≡ µ BB , G1122 ≡ µ AD , G 2222 ≡ µ DD ,
G1133 ≡ µ AF , G 2233 ≡ µ DF , G 3333 ≡ µ FF ;
G1111 −
G 2211 −

G1133

1133
(
(
3311
1122 G
G
≡
µ
,
G
−
G 3322 ≡ µ AD ,
AA
3333
3333
G
G

G 2233

2233
(
(
3311
2222 G
G
≡
µ
,
G
−
G 3322 ≡ µ DD .
DA
3333
3333
G
G

Согласно уравнениям (13), а также равенствам (11) и выражению (18), для компонент
тензора S, не равных нулю, имеем
∂u
∂u  µ  Ε 
 ( ∂u (
( ∂u (
S 11 = µ AA 11 + µ AD 22 − ϕ% (Ω) µ AA 11 + µ AD 22 −  1 − AF   ;
∂x
∂x
∂x
∂x  µ FF  Ζ 

 ∂u ∂u 
 ∂u ∂u 
S 12 = S 21 = µ BB  12 + 21  − ϕ% (Ω)µ BB  12 + 21  ;
∂x 
∂x 
 ∂x
 ∂x
∂u (
∂u
∂u (
∂u  µ  Ε 
(
(
S 22 = µ DA 11 + µ DD 22 − ϕ% (Ω) µ DA 11 + µ DD 22 −  1 − DF   .
∂x
∂x
∂x
∂x  µ FF  Ζ 
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В соответствии с равенствами (11) первый из инвариантов (14) примет вид
Ε=

∂u1
∂x

1

+

∂u2
∂x

2

+

∂u3
∂x 3

(20)

.

Используя равенства (17), представим второй из инвариантов (14) в виде
Ξ = µ AA

∂u1 ∂u1
1

∂x ∂x

1

+ 2µ AD

∂u1 ∂u2
1

∂x ∂x

2

+ µ DD

∂u2 ∂u2
∂x 2 ∂x 2

+

∂u ∂u ∂u ∂u 
 ∂u ∂u
+µ BB  12 12 + 2 12 21 + 21 21  +
∂x ∂x
∂x ∂x 
 ∂x ∂x
∂u
∂u
∂u  ∂u

+  2µ AF 11 + 2µ DF 22 + µ FF 33  33 .
∂x
∂x
∂x  ∂x


(21)

Обратимся к уравнениям Навье [13]:
∂S αβ
∂x β

= 0.

(22)

Допустим, что тело однородно.
Учитывая формулы (15), а также используя равенства (16) и уравнения (19), на основании уравнений (22) установим
 ∂ 2u
∂ 2u
∂ 2u
∂ 2u 
(
(
µ AA 1 1 1 + µ AD 1 2 2 + µ BB  2 1 2 + 2 2 1  = Q 1;
 ∂x ∂x
∂x ∂x
∂x ∂x
∂x ∂x 

 ∂ 2u
∂ 2u  (
∂ 2u
∂ 2u
(
µ BB  1 1 2 + 1 2 1  + µ DA 2 1 1 + µ DD 2 2 2 = Q 2 .
 ∂x ∂x
∂x ∂x 
∂x ∂x
∂x ∂x


(23)

Здесь
Q1 =

∂u  µ  Ε  
∂ 
∂
 ( ∂u (
% (Ω) µ AA 1 + µ AD 2 −  1 − AF    + µ BB
ϕ

1
1
2
µ
Ζ
∂x 
∂x
∂x 
∂x 2

FF  
 

Q 2 = µ BB


 ∂u1 ∂u2  
ϕ% (Ω)  2 + 1   ;
∂x  
 ∂x


∂u (
∂u  µ  Ε  
∂ 
 ∂u ∂u   ∂ 
(
% (Ω)  1 + 2   +
% (Ω) µ DA 1 + µ DD 2 −  1 − DF    .
ϕ
ϕ


∂x 1 
∂x 1
∂x 2  µ FF  Ζ  
 ∂x 2 ∂x 1   ∂x 2 


(24)

На границах тела, берегах трещины и границах зоны предразрушения зададим вектор
напряжения P с компонентами P α .
Обратимся к граничным условиям [13]:
S αβ nβ = P α ,

(25)

где nβ — компоненты единичного вектора внешней нормали n.
Используя равенства (16) и уравнения (19), на основании условий (25) получим
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∂u2 
 ( ∂u1 (
 ∂u1 ∂u2 
1
1
 µ AA 1 + µ AD 2  n1 + µ BB  2 + 1  n2 = P + R ;
∂x
∂x 
∂x 

 ∂x
∂u (
∂u 
 ∂u ∂u 
(
µ BB  12 + 21  n1 +  µ DA 11 + µ DD 22  n2 = P 2 + R 2 .
∂x 
∂x
∂x 
 ∂x


(26)

Здесь
∂u  µ  Ε 
 ∂u ∂u  
  ( ∂u (
R1 = ϕ% (Ω)  µ AA 11 + µ AD 22 −  1 − AF   n1 + µ BB  12 + 21  n2  ;
∂x
∂x  µ FF  Ζ 
∂x  
 ∂x
 

(
∂u (
∂u  µ  Ε  
 ∂u ∂u 
R 2 = ϕ% (Ω) µ BB  12 + 21  n1 + µ DA 11 + µ DD 22 −  1 − DF   n2  .
∂x 
∂x
∂x  µ FF  Ζ  
 ∂x



(27)

Рассмотрим прямоугольное тело малой толщины с трещиной по центру. С осями симметрии тела совместим оси x 1, x 2.
Нагрузку на тело будем задавать симметрично относительно осей x 1, x 2 . Поэтому можно ограничиться рассмотрением лишь четвертой части тела, например, располагающейся
в первом квадранте (рис. 1).
Для верхней и боковой границ рассматриваемой части тела n1 = 1, n2 = 0 и n1 = 0, n2 = 1
соответственно. А для верхнего берега трещины и верхней границы зоны предразрушения
− n1 = 1 , n2 = 0 .
Будем считать, что только компонента P 1 вектора P в точках на верхней границе рассматриваемой части тела не равна нулю (см. рис. 1).
Введем вектор v , изображающий смещение точек на верхней границе зоны предразрушения относительно точек на нижней границе зоны предразрушения.
Компоненты вектора P в точках на верхней границе зоны предразрушения необходимо представить, используя конститутивные уравнения, через компоненты вектора v .
В записи через соответствующие квадратичные формы модуль P ≡ P вектора P и модуль v ≡ v вектора v будут
P = g αβ P α P β ;
Положим, что P

v = g αβ vα vβ .
v =o

(28)

= Po .

Обратимся к таким конститутивным уравнениям [4]:
g
P = Po [ f% (v) − 1]
α

αβ

v

vβ

,

(29)

где f% (v) — функция, возрастающая в промежутке (o, η) .
Очевидно, что в данной задаче
а
Рис. 1

v1 > 0 ,

(30)

v2 = v3 = 0 .

(31)
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Учитывая равенства (11), а также неравенство (30) и равенства (31), на основании второй из формул (28) получим
v = v1 .

(32)

Для компоненты v1 вектора v имеем
v1 = 2u1 .

(33)

Согласно уравнениям (29), равенствам (11), а также равенствам (31) и формуле (32),
для компонент вектора P будем иметь
P 1 = Po [ f% (v) − 1];

(34)

P2 = P3 = 0 .

(35)

Для решения краевой задачи потребуется еще одна группа уравнений.
Из симметрии относительно осей x 1, x 2 следуют такие уравнения:
u1( x 1, − x 2 ) − u1( x 1, + x 2 ) = 0; u2 ( x 1, − x 2 ) + u2 ( x 1, + x 2 ) = 0 ;

(36)

u1(− x 1, x 2 ) + u1(+ x 1, x 2 ) = 0; u2 (− x 1, x 2 ) − u2 (+ x 1, x 2 ) = 0 .

Кроме того, из симметрии относительно оси x 2 вытекает, что компонента u1 вектора u
в конце зоны предразрушения будет

u1 = 0.

(37)

Выведем уравнение для компоненты u2 вектора u в конце зоны предразрушения.
Выделим около конца зоны предразрушения точку (a1, a 2 ). Будем полагать, что
u2 ( x 1, x 2 ) — действительная функция, имеющая все непрерывные частные производные
(до второго порядка включительно) в окрестности точки (a1, a 2 ) .
Составив кратный ряд Тейлора, расположенный по степеням x 1 − a1, x 2 − a 2 , и записав
координаты конца зоны предразрушения как a1 + ε1, a 2 + ε2 , будем иметь
−u2 (a1 + ε1, a 2 + ε2 ) + u2 (a1, a 2 ) +

∂ 2u2
1  ∂ 2u2
1 1
2
+
ε
ε
+
2  ∂x 1∂x 1 1 2
∂x 1∂x 2
(a , a )


∂u2
∂x

1

(a1 , a 2 )

1 2

ε1 +

εε +
(a1 , a 2 )

∂u2
∂x

2

(a1 , a 2 )

ε2 +

∂ 2u2
∂x 2∂x 2



2 2

ε ε
(a1 , a 2 )




= 0.

(38)

Решение краевой задачи получим численно. Для этого частные производные в основных уравнениях представим через конечные разности.
Теперь о понятиях активной и пассивной деформации.
В работе [14] деформация бесконечно малого элемента нелинейного изотропного тела,
следующего уравнениям Хенки–Надаи [10, 11], названа активной, если интенсивность напряжений возрастает, и пассивной, если интенсивность напряжений убывает.
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Отметим, что по своей структуре уравнения (1) идентичны уравнениям Хенки—Надаи
[10, 11]. В частности, они содержат величины Φ и Ω , аналогичные интенсивностям напряжений и деформаций соответственно.
Ввиду этого, деформацию бесконечно малого элемента нелинейного анизотропного
тела, следующего уравнениям (1), будем называть активной, если величина Φ возрастает, и
пассивной, если величина Φ убывает.
При условии, что функция ϕ (Ω) является возрастающей, величина Φ будет следовать
величине Ω . Иными словами, величина Φ будет возрастать или убывать тогда, когда возрастает или убывает величина Ω .
Таким образом, деформацию бесконечно малого элемента нелинейного анизотропного
тела, следующего уравнениям (1), можно также называть активной, если величина Ω возрастает, и пассивной, если величина Ω убывает.
В статье будут разобраны три варианта краевой задачи, различающиеся длиной зоны
предразрушения. Для каждого из вариантов будет определена величина Ω . Сравнивая найденные значения для первого и второго (первый случай), а также для второго и третьего
(второй случай) вариантов, выявим точки, в которых величина Ω не изменялась. Соединив
эти точки, установим (в обоих случаях) границы области пассивной деформации.
Числовой пример. Использованы данные для сплава Д16, приведенные в статье [6].
Компоненты тензора F являются такими:
F1111 = 0,193 · 10–10 Па–1,
F1212 = 0,107 · 10–10 Па–1,
–10

—F2233 = 0,045 · 10

–F1122 = 0,045 · 10–10 Па–1, –F1133 = 0,049 · 10–10 Па–1,
F1313 = 0,121 · 10–10 Па–1,

–1

–10

Па , F2323 = 0,107 · 10

–1

Па ,

F2222 = 0,142 · 10–10 Па–1,
–10

F3333 = 0,193 · 10

–1

Па ,

Для второго из инвариантов (3) с учетом равенств (11) имеем:
–10

Ζ = 0,250 · 10

–1

Па .

Компоненты тензора G вычислены по формулам (4) (с учетом равенств (5)):
G1111 = 6,395 ⋅1010 Па, G1122 = 2,744 ⋅1010 Па, G1133 = 2,263 ⋅1010 Па,
G1212 = 2,336 ⋅1010 Па, G1313 = 2,066 ⋅1010 Па, G 2222 = 8,781⋅1010 Па,
G 2233 = 2,744 ⋅1010 Па, G 2323 = 2,336 ⋅1010 Па, G 3333 = 6,395 ⋅1010 Па .
Функция ϕ% (Ω) принята в виде [12]
Ω ∈[o, υ];
0,


ϕ% (Ω) = Ω − υ − a ln  Ω − υ + 1
 a


, Ω ∈[o, υ].

Ω
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Постоянные υ и ψ , а также коэффициент a являются следующими:
υ = 0,325 ⋅103 Па1/2 , ψ = 9,350 ⋅103 Па1/2 ; a = 0,11112866 ⋅103 Па1/2 .
В дальнейшем используем критерии нелинейности
Ω=υ

(40)

и прочности
Ω = ψ,

(41)

установленные в статье [12].
Функция f% ((v)) принята в виде [4]
f% (v) = bk1 v k1 + bk2 v k2 ,

(42)

где k1 , k2 — целые числа (1 < k1 < k2 ) .
Коэффициенты bk1 , bk2 таковы:
bk1 =

k2 + mη
k1

(k2 − k1 )η

Здесь m = −

; bk2 =

k1 + mη
(k1 − k2 )ηk2

.

(43)

d %
f (v )
.
dv
v= η

Принято, что
= 2, kk2 == 3; m = −0,2 ⋅105 м −1; η = 5,0 ⋅10−5 м .
k1 k= 2,
По формулам (43) вычислены коэффициенты bk1 , bk2 :
bk1 = 0,08 ⋅1010 м −2 ; bk2 = −0,008 ⋅1015 м −3 .
Размеры рассматриваемой части тела по осям x 1, x 2 , обозначенные s(1) , s(2) , соответственно, приняты такими:
s(1) = 6,0 ⋅10−2 м; s(2) = 3,0 ⋅10−2 м .
Координата x 2 начала зоны предразрушения (точки A) записана как x 2f , а конца зоны
предразрушения (точки B) — как x g2 (см. рис. 1).
Были заданы
x 2f = 1,50 ⋅10−2 м; x g2 = 1,58 ⋅10−2 м, 1,60 ⋅10−2 м, 1,62 ⋅10−2 м , −ε1 = ε2 = 0,02 ⋅10−2 м .
Итак, длина трещины, lR = x 2f , была равна 1,50 ⋅10−2 м , а длина зоны предразрушения,

l S = x g2 − x 2f , составляла 0,08 ⋅10−2 м для первого варианта, 0,10 ⋅10−2 м для второго вариан–2
та и 0,12 · 10 м для третьего варианта.

28

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 9

О трансформации области пассивной деформации в нелинейном упругом анизотропном теле с трещиной

Компонента P 1 вектора P в точках на верхней границе рассматриваемой части тела
выражена через параметр w: P 1 = w .
Решая краевую задачу, следовало определить параметр w (из условия, что в точке B соблюдается критерий (41)).
При решении краевой задачи принимали во внимание, что в точке B компонента S 11
тензора S должна удовлетворять равенству
S 11
B = Po .

(44)

Изначально величину Po и параметр w задавали.
Затем, используя уравнения (23), (26), уравнение (34) и первое из равенств (35), а также уравнения (36), (37) и (38), отыскивали компоненты u1 , u2 . Делали это методом последовательных приближений, изложеным в статье [1]. В первом приближении полагали, что
ϕ% (Ω) = 0 и f% (v) = 0 . В каждом последующем приближении, одном из 89-ти приближений,
значения функции ϕ% (Ω) , величин Q 1, Q 2 и R1, R 2 , а также функции f% (v) устанавливали
на основе значений компонент u1 , u 2 , полученных в предыдущем приближении. Для этого
привлекали формулу (39), вторую из формул (2), инварианты (20), (21), выражение (18),
формулы (24), (27), а также уравнение (34), формулы (42), (32) и (33).
После этого по первому из уравнений (14) вычисляли компоненту S 11 тензора S в
точке B. Если она не удовлетворяла равенству (44), то значение Po корректировали и всю
процедуру повторяли.
Наконец, проверяли соблюдение критерия (41) в точке B. Если это не имело места, то
параметр w изменяли.
Анализ полученных результатов. В результате решения краевой задачи определен параметр w (табл. 1). Из табл. 1 явствует, что с повышением параметра w увеличивается длина
зоны предразрушения.
В результате решения краевой задачи определены также компонента u1 вектора u и
компонента S 11 тензора S в точках, принадлежащих верхней границе зоны предразрушения
5
(для нее x 1 = 0 ). В табл. 2 приведены значения u1 · 10 м и S 11 ⋅10−8 Па (верхние и нижние
значения соответственно).
Согласно табл. 2, с повышением параметра w увеличивается компонента u1 вектора u в
точках на верхней границе зоны предразрушения. При этом, в соответствии с формулами
Таблица 2
w · 10–7, Па

1,50

1,52

1,54

1,56

1,58

5,8463

1,5218
0,9701

1,1935
1,3075

0,8164
1,6452

0,4379
1,8893

0
2,0026

5,9037

1,7951
0,6795

1,5104
0,9831

1,1819
1,3200

0,8118
1,6503

0,4356
1,8919

0
2,0046

5,9098

2,0311
0,4345

1,7908
0,6858

1,5063
0,9897

1,1808
1,3238

0,8110
1,6539

0,4352
1,8947

Таблица 1
ls · 102, м

w · 10–7, Па

0,08

5,8463

0,10

5,9037

0,12

5,9098

x2 · 105, м
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0
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Рис. 2

(32) и (33), увеличивается модуль v вектора v. Поэтому, в силу уравнения (34), увеличивается, оставаясь отрицательной, компонента P 1 вектора P . А это означает, что уменьшается компонента S 11 тензора S в точках на верхней границе зоны предразрушения. Однако
компонента S 11 тензора S в конце зоны предразрушения не только не уменьшается, но даже несколько увеличивается.
Для всех вариантов в точках с координатами x 1 = ih (i = 0, 1, 2, …) , x 2 = jh ( j = 0, 1, 2, …)
(h = 0,02 ⋅10−2 м) определялась величина Ω .
Сравнение найденных значений для первого и второго, а также для второго и третьего
вариантов позволило выявить точки, в которых величина Ω оставалась неизменной при
повышении параметра w. По этим точкам построены границы области пассивной деформации. Они изображены штриховыми линиями на рис. 2, а (первый случай) и 2, б (второй
случай). Как видно, в первом и во втором случаях область пассивной деформации получилась различной.
С повышением параметра w происходило расширение области пассивной деформации
в направлениях осей x 1, x 2 . Так, наибольший размер области пассивной деформации в направлении оси x 1 в первом и во втором случаях составил 2,12 ⋅10−2 м и 4,84 ⋅10−2 м соответственно. Вместе с тем, наибольший размер области пассивной деформации в направлении оси x 2 в первом и во втором случаях оказался меньшим, равным 1,62 ⋅10−2 м и
1,64 ⋅10−2 м соответственно.
Интересно, что при повышении параметра w с 5,9037 ⋅107 Па до 5,9098 ⋅107 Па нижняя
граница области пассивной деформации, в отличие от ее верхней границы, не претерпела
значительных изменений. Она лишь несколько сместилась к началу координат.
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Для второго и третьего вариантов выявлены точки, в которых величина Ω = 0,325 ⋅103 Па1/2,
т. е. соблюдался критерий (40). Эти точки соединены линиями, являющимися границами
зоны нелинейности. Сама зона нелинейности изображена в виде затемненной области на
рис. 2, а (второй вариант) и 2, б (третий вариант).
Появившись возле вершины трещины, зона нелинейности почти полностью вышла на
боковую границу рассматриваемой части тела. Исключением стал лишь малый участок этой
границы напротив трещины.
Сопоставляя область пассивной деформации с зоной нелинейности, можно констатировать следующее. По форме область пассивной деформации напоминает зону нелинейности.
Но есть между ними и значительные различия. Если область пассивной деформации выходит на ось x 1 , то зона нелинейности — на боковую границу рассматриваемой части тела.
Заслуживает внимания и то, что размеры зоны нелинейности слабо зависят от параметра w.
В частности, ее площадь с повышением параметра w лишь незначительно увеличивается.
Научные исследования, результаты которых опубликованы в данной статье, выполнены
за счет средств бюджетной программы “Поддержка приоритетных направлений научных
исследований” (КПКВК 6541230).
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ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ОБЛАСТІ ПАСИВНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
В НЕЛІНІЙНОМУ ПРУЖНОМУ АНІЗОТРОПНОМУ ТІЛІ З ТРІЩИНОЮ
Досліджено деформацію нелінійного пружного ортотропного тіла із тріщиною нормального відриву, у вершині якої є зона передруйнування. Розглянуто випадок плоского напруженого стану. Відповідну крайову
задачу поставлено в компонентах вектора переміщення. Для цього залучено тензорно-лінійні визначальні
рівняння, які зв’язують компоненти тензора напружень з компонентами тензора деформацій, та конститутивні рівняння, які зв’язують компоненти векторів напруження в точках на протилежних межах зони передруйнування з компонентами вектора зміщення відносно одна одної цих точок. Частинні похідні в основних рівняннях представлено через скінченні різниці. Введено поняття активної й пасивної деформації
стосовно до нелінійного пружного анізотропного тіла. При розв’язанні крайової задачі використано метод
додаткових напружень, запропонований авторами раніше. В результаті розв’язання крайової задачі виявлено, що навколо зони передруйнування виникає область пасивної деформації. Підвищення параметра
навантаження спричиняє зменшення напружень в цій області. Вивчено закономірності розвитку області
пасивної деформації. Зокрема, встановлено зміни її розмірів, а також форми в залежності від параметра
навантаження. Здійснено порівняння області пасивної деформації із зоною нелінійності, що утворюється
біля вершини тріщини. Показано відмінності між ними.
Ключові слова: нелінійне пружне ортотропне тіло, тріщина нормального відриву, зона передруйнування,
конститутивні рівняння, область пасивної деформації.
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ON THE TRANSFORMATION OF THE PASSIVE DEFORMATION AREA
IN A NONLINEAR ELASTIC ANISOTROPIC BODY WITH CRACK
The deformation of a nonlinear elastic orthotropic thin plate with a crack of normal separation is considered. It
is assumed that there is a prefracture zone in the crack tip. It is assumed that the plane stress conditions are applicable. The boundary-value problem for the plate is stated in terms of the displacement vector. Governing
equations are stated to describe the dependence between the stress and the strain tensors. Constitutive equations
are used as an interlink between components of the stress vector at the points on the opposite faces of the prefracture zone and components of the mutual displacement vector for these points. The partial derivatives in
the equations are transformed into the finite differences using the mesh discretization. Terms “active” and “passive” are introduced for the deformation according to its action on the nonlinear elastic anisotropic body. The
problem is solved using the additional stress method that was earlier proposed by the authors of this work. The
boundary-value problem solution allows concluding that a passive deformation area appears around the prefracture zone. Stresses in this area diminish, as the loading parameter grows. An analysis is given for the extents
of the passive deformation area. In particular, it is investigated how it changes its dimensions and form depending
on the loading parameter. A comparison is made between the passive deformation area and the nonlinearity area
around the crack tip. It is shown that there are some differences between them.
Keywords: nonlinear elastic orthotropic body, crack of normal separation, prefracture zone, constitutive equations,
passive deformation area.
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Особливості технології формування металічних
контактів до дискретних ІЧ та ТГц приймачів
випромінювання на основі епітаксійних шарів CdHgTe
Представлено членом-кореспондентом НАН України Ф.Ф. Сизовим
Наведено технологічні особливості формування двошарових металічних контактів до дискретних приймачів інфрачервоного та терагерцового діапазонів спектра, виготовлених на основі епітаксійних шарів
CdHgTe, вирощених на підкладках CdZnTe методом рідкофазної епітаксії. Знайдено оптимальну комбінацію
металів (адгезивний шар — струмопровідний шар), які створюють омічний контакт до p- та n-областей
CdHgTe в процесі виготовлення дискретних детекторів за планарною технологією. Виміряні вольт-амперні характеристики контактів Mo—Au і Mo—In до епітаксійних шарів р-CdHgTe демонструють лінійний
характер як при кімнатній температурі, так і при Т = 80 К.
Ключові слова: кадмій—ртуть—телур, багатошаровий контакт, ІЧ та ТГц детектор.

Охолоджувані та неохолоджувані приймачі інфрачервоного (ІЧ) випромінювання в переважній більшості мають вже сформовані технології з добре визначеною архітектурою і
їх застосування добре відоме. Проте, існують можливості для покращення спектрального
діапазону, роздільної здатності, експлуатаційних характеристик, знижуючи при цьому ціну,
розмір приладів, масу і потужність, а також для розширення використання ІЧ візуалізації
для цілей подвійного призначення та комерційних застосувань. Одним із найважливіших
факторів при виготовленні ІЧ детекторів є вихідний матеріал. На даний момент неперервний твердий розчин кадмій—ртуть—телур (CdHgTe, КРТ) залишається найперспективнішим напівпровідниковим матеріалом для виготовлення ІЧ детекторів [1—4], що обумовлено можливістю зміни краю фоточутливості шляхом зміни хімічного складу КРТ. Це дозволяє, наприклад, зменшити рівень шумів фотоприймача, оскільки ширина забороненої зони
для діапазону фоточутливості може бути вибрана точно у відповідності до спектрального
діапазону фотовідгуку. Останнім часом активно розвиваються технології ТГц приймачів
ν~0,1—10 ТГц діапазону спектра [5]. Такі технології перспективні для астрономічних досліджень, у телекомунікаційних системах, для медичних застосувань, для візуалізації не© З.Ф. Цибрій, 2019
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безпечних чи прихованих предметів у системах безпеки тощо. У роботі [6] показано, що на
основі епітаксійних шарів CdHgTe можуть бути створені двоспектральні неохолоджувані
або слабоохолоджувані приймачі, що працюють як в ІЧ, так і у ТГц діапазонах спектра.
Робота пристроїв на основі CdHgTe визначається багатьма факторами, насамперед, якістю вихідного матеріалу та особливостями технологічних процесів їх виготовлення. Одним
із критичних моментів при створенні КРТ детекторів є формування омічних контактів [7].
Багатоелементні фотовольтаїчні матриці є основою для технології виготовлення гібридних
фотоприймальних пристроїв (ФПП) [2—4]. Найбільш широке застосування отримали матриці із CdxHg1-хTe (x~0,2—0,3) для спектральних діапазонів 3—5 та 8—12 мкм. При виготовленні великоформатних ФПП використовуються технології гібридних з’єднань матриць
фотоприймачів з кремнієвими схемами зчитування за допомогою холодного зварювання
індієвих мікростовпчиків. Однак проблема створення омічних контактів до дискретних
приймачів та матриць з невеликим числом елементів для ІЧ діапазону спектра, так само і
формування металічних антен-контактів для ТГц приймачів на основі епітаксійних шарів
CdHgTe залишається актуальною і недостатньо висвітлена у відкритій літературі. Формування омічних контактів до p- і n-областей КРТ при виготовленні, наприклад, ІЧ фотодіодних структур за планарною технологією в єдиному технологічному циклі є складною задачею. В даній роботі наведено оптимальну комбінацію металів та технологічні режими їх нанесення при виготовленні дискретних приймачів ІЧ та ТГц діапазону спектра
на основі епітаксійних шарів CdHgTe, а також досліджені електричні характеристики контактів метал—КРТ.
Енергетична зонна структура CdHgTe характеризується наступними особливостями:
1) можливість задавати ширину забороненої зони при вирощуванні плівок з високою
5
–2
просторовою однорідністю і низькою густиною дислокацій (<1 ⋅ 10 cм ) епітаксійними
методами на узгоджених за сталою гратки і прозорих в ІЧ діапазоні підкладках CdZnTe;
14
–3
2) низька концентрація неосновних носіїв заряду (<1 ⋅ 10 cм );
3) відомі відповідні легуючі домішки для створення n- і p-типу провідності;
4) універсальні методи для формування мезаструктур і планарних гомо- та гетеропереходів;
5) можливість використання CdTe як пасиваційного покриття, що сприяє реалізації фотодіодів з низьким значенням 1/f шуму і з високою радіаційною стійкістю [8].
Така комбінація зонної структури і властивостей матеріалу робить можливим одержання якісних ІЧ детекторів, включаючи фотоопори, одно- та мультиспектральні фотодіоди,
фотодіодні матриці, з робочими характеристиками близькими до теоретично можливих і
змінювати граничну довжину хвилі у спектральному діапазоні 1,5—20 мкм. У даній роботі
дискретні фотодіодні приймачі середньохвильового ІЧ діапазону (λ ∼ 3 ÷ 5 мкм) та приймачі ТГц діапазону формувались на основі епітаксійних шарів CdxHg1–хTe (x ≈ 0,3), вирощених методом рідкофазної епітаксії на підкладках Cd1–yZnyTe (y ≈ 0,04) за планарною технологією з використанням фотолітографічних процесів.
Формування низькоомного електричного контакту до напівпровідника з низьким рівнем шумів є дуже важливим фактором, що визначає порогові характеристики фотоприймача. Очевидно, що величина питомого опору контакту метал—КРТ залежить як від величини вмісту кадмію (х) у складі CdxHg1-хTe, так і від типу провідності матеріалу: n-, чи
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p-тип. Чим більше значення х, тим більшою є величина потенціального бар’єру на контакті, і тим вищим буде його питомий опір. Формування омічного контакту до матеріалу
р-типу провідності є складнішою задачею, ніж до n-типу. Інтерфейсний бар’єр у КРТ р-типу
значно товстіший, ніж у n-типу і діркам, які є основними носіями заряду і мають значно
більшу ефективну масу та нижчу рухливість порівняно з електронами, важче протунелювати через цей бар’єр. Нанесення металу на поверхню спричиняє вигин зон в поверхневому
шарі КРТ. Атоми металу, які при напилюванні мають енергію порядку декількох еВ, дифундують в CdHgTe і створюють локальні домішкові рівні. При цьому відбувається розпад
КРТ в поверхневому шарі, в першу чергу HgTe, дифузія металу в об’єм і зворотна дифузія
компонентів у металічний шар, що наноситься. Метал хімічно взаємодіє з компонентами
напівпровідника — найбільш активно з телуром, утворюючи телуриди. В табл. 1 наведено
термодинамічні властивості інтерфейсів деяких металів з КРТ. “Вільна” ртуть легко дифундує і накопичується, зазвичай, на межі КРТ з металом, а “вільний” телур утворює плівку
на поверхні шару металу, що наноситься.
Розглянемо детальніше властивості деяких металів до КРТ. Переважаючим механізмом
росту шарів золота на поверхні КРТ є кластерний механізм. Атоми золота мають великий
коефіцієнт дифузії, проникають в глибину кристала і створюють там донорні рівні, легуючи
матеріал р-типу провідності. Ртуть легко дифундує до поверхні і частково випаровується,
а телур накопичується біля поверхні і дифундує в шар металу, внаслідок чого у золоті утворюються ниткоподібні включення телуру [8, 9]. Слід відзначити, що золото має низьку
адгезію до епітаксійних шарів КРТ.
Індій широко застосовують для формування низькоомних контактів до КРТ n-типу
провідності. Плівки індію при напилюванні ростуть пошарово. При цьому ртуть дифундує
із поверхневого шару КРТ майже повністю, а при формуванні товстіших (понад десятки
нм) металічних плівок вільний телур накопичується безпосередньо на межі In/CdHgTe і
частково дифундує в шар металу. Атоми ж індію дифундують в КРТ і створюють там до+
норні n рівні.
Алюміній сильно руйнує поверхню КРТ. При нанесенні всього 0,5—0,7 молекулярних
шарів у перехідній області виникає практично повністю збіднений ртуттю шар товщиною
1—2 нм. Алюміній активно взаємодіє з телуром з утворенням в перехідній області Al2Te3.
Телур спостерігається на зворотній стороні алюмінію.
При напилюванні титану відбувається інтенсивне випаровування ртуті — після нанесення всього 0,1 нм в поверхневому шарі КРТ залишається близько 5 % ртуті.
Осадження хрому хімічно пасивує поверхню КРТ і не спостерігається вихідна дифузія
Те та втрати Hg на інтерфейсі.
У даній роботі відпрацьовувалась технологія нанесення плівок металів Ni, Ti, Mo, Cr,
In, Au на поверхню епітаксійних шарів КРТ для отримання омічного контакту з високою
адгезією для подальшого формування електричних контактних виводів. Контакт метал —
напівпровідник — багатошарова структура, стабільність контакту визначається сформованим перехідним шаром, властивості якого, як зазначалось вище, залежать від властивостей
металу і способів його нанесення. Осадження плівок металів Ni, Ti, Mo, Cr здійснювалось у
вакуумній установці ВУП-5М методом магнетронного розпилювання. Вихідний вакуум в
–6
робочий камері установки дорівнював 4 ⋅ 10 мм.рт.ст. Магнетронна розпилювальна сис-
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тема має плоску дискову мішень діаметром 40 мм, розміщення підкладки на відстані 30 мм
від джерела, напруга живлення 500 В, густина струму на мішень 200 мА/см2, питома по2
тужність 100 Вт/см . Робочий тиск у камері становив 0,5 Па, індукція магнітного поля —
0,08 Тл. Перевагами магнетронної розпилювальної системи є те, що захоплення вторинних
електронів магнітною ловушкою біля поверхні мішені запобігає інтенсивному перегріву
підкладки, що в свою чергу дозволяє збільшити швидкість розпилювання металів і отже
їх осадження. Запобігання перегріву структур на основі КРТ є однією з основних вимог
при роботі з даним матеріалом. Разом з достоїнствами, метод магнетронного розпилювання
має недоліки, одним з яких є труднощі відтворення режиму горіння розряду при переході до
мішені з іншого матеріалу (оскільки змінюється коефіцієнт вторинної електронно-іонної
емісії). Тому, змінюючи потужність розряду для кожного металу підбиралися режими, при
яких формувалися плівки, однорідні за товщиною і з високою адгезією до підкладки.
Для формування металічних контактів до ІЧ фотодіодних структур та антен-контактів
до приймачів ТГц діапазону спектра на основі епітаксійних шарів CdHgTe у роботі була
використана багатошарова металізація. При виборі металів слід враховувати відповідність
коефіцієнтів теплового розширення КРТ та металу та їх зміну з температурою, оскільки
приймачі на основі епітаксійних шарів CdHgTe зазнають як підвищеного температурного
впливу (до 400 К) в процесі технологічних операцій їх виготовлення, так і впливу низьких
робочих температур (до 77 К). Невідповідність у коефіцієнтах теплового розширення (КТР)
різних шарів детектора може призвести до термічних деформацій і як результат до деградації його параметрів. Лінійний КТР неперервного твердого розчину CdxHg1–хTe при кімнат–6 –1
ній температурі слабо залежить від хімічного складу х і варіює в межах (5 ÷ 5,2) · 10 К [8].
Значно сильнішою є зміна лінійного КТР CdHgTe при зменшенні температури нижче 250 К.
–6 -1
Значення КТР CdHgTe при робочій температурі ІЧ фотодіодів 77 К складає (0,1 ÷ 2) · 10 К ,
Таблиця 1. Термодинамічні властивості інтерфейсу метал/КРТ [8, 9].
Hf — теплота утворення сполуки на поверхні, Hsol — теплота утворення сполуки в об’ємі
Метал (M)

Телурид

Hf (телурид),
Ккал/моль

Hsol (Cd; M),
Ккал/моль

Hsol (Hg; M),
Ккал/моль

Cd
Hg
Au
In
Cr
Al
Ti

CdTe
HgTe
AuTe2
In2Te3
Cr2Te3
Al2Te3
TiTe

–24,1
–7,6
–4,5
–45,8
–30,1
–76,2
–28,9

—
—
–12,2
+0,4
—
+3,6
—

—
—
–6,4
–0,8
—
+4,1
—

Таблиця 2. Значення лінійного КТР деяких металів
в температурному діапазоні 20 ÷ 100 °С [10]
Метал
КТР ⋅ 10 6, К

1

Cr

Ti

Mo

Ni

Au

In

4,9—8,2

8,4—8,6

4,8—5,1

13

14

20—33
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Рис. 1. ВАХ контактів Au/Mo (а) та In/Mo (б) до епітаксійних плівок CdxHg1–хTe (x ≈ 0,3) при температурі Т = 80 К (залежності 1) та при кімнатній температурі (залежності 2). Вимірювання проводили мікрозондовим методом (суцільні лінії) та з використанням припаяних мікроконтактів (символи)

Рис. 2. Мікрофотографії металічних Mo-In антен-контактів виготовлених приймачів ТГц випромінювання (а і б) та Mo—Au контактів до ІЧ фотодіодних структур (в) на основі епітаксійних шарів CdHgTe

а при температурі нижче 60 К лінійний КТР набуває від’ємних значень і досягає мінімуму
при 20 К [8]. У табл. 2 наведені значення лінійного КТР досліджуваних нами металів [10].
Як видно із табл. 2, найбільш близькі значення КТР до CdHgTe при кімнатній температурі
мають молібден і хром.
Багатошаровий металічний контакт являє собою сендвіч, що складається із контактного (або адгезивного Mo, Cr, Ti) шару та основного струмопровідного, яким слугують
індій чи золото. Ці метали наносили методом термічного розпилювання у вакуумі в уста–5
новці ВУП-5 з безмасляним відкачуванням робочої камери при робочому тиску 3 ⋅ 10 Па.
При напилюванні плівки індію використовувався випаровувач з танталової фольги товщиною 0,02 мм. Робочий струм становив 25 А. При напилюванні золотої плівки використовували випаровувач з молібденової фольги товщиною 0,02 мм. Робочий струм при цьому
складав 45 А. Шари золота та індію наносили як на холодну підкладку з метою уникнення
термічного впливу на структуру, так із нагріванням до Т = 100 °С для покращення адгезії.
На рис. 1 наведені вольт-амперні характеристики (ВАХ) контактів Au/Mo та In/Mo до
епітаксійних плівок р-CdHgTe при температурі Т = 80 К (залежності 1) та при кімнатній
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температурі (залежності 2). Вказаний температурний діапазон є робочим для охолоджуваних приймачів ІЧ діапазону та неохолоджуваних або слабоохолоджуваних приймачів ТГц
діапазону спектра, виготовлених на основі епітаксійних шарів КРТ. Як видно з рис. 1, така
комбінація металів демонструє лінійний характер ВАХ, що свідчить про омічність контактів. Експериментально встановлено, що найкращим адгезивним металом під золото та індій
є молібден. Спочатку ВАХ вимірювали мікрозондовим методом на сформованих металевих
площадках (суцільні лінії на рис. 1, а і б). Далі проводили технологічну операцію формування електричних контактів методом припаювання золотих мікродротів. Повторне вимірювання ВАХ показало, що дана технологічна операція не вносить деструктивного впливу
на якість контактів (символи на рис. 1, а і б).
Товщину металевих плівок та їх однорідність по площі досліджували за допомогою
безконтактного інтерференційного профілометра “Мікрон-Альфа”. У залежності від технологічних режимів вирощування металічних плівок товщина адгезивних шарів молібдену
становила 40—50 нм, а товщина шарів золота чи індію була порядку 1 мкм.
Методом енергодисперсійного рентгенівського аналізу було підтверджено описану вище інтедифузію складових компонент неперервного твердого розчину CdHgTe у приконтактній області КРТ—молібден. Зокрема, було виявлено ~11 % Te, ~6 % Hg, а також достатньо високий вміст кисню, який ймовірно дуже швидко адсорбується після травлення поверхні КРТ у бромвмісному травнику в технологічному процесі виготовлення детекторів
на основі КРТ.
На рис. 2 показані мікрофотографії фрагментів металічних Mo—In антен-контактів
виготовлених приймачів ТГц випромінювання з різною топологією на основі епітаксійних
шарів КРТ (рис. 2, а і б) та Mo—Au контактів до ІЧ фотодіодних структур на основі епітаксійних шарів КРТ (рис. 2, в).
Застосування інших комбінацій металів призводило або до поганої їх адгезії до епітаксійних шарів КРТ при низькотемпературних режимах вирощування, чи до нелінійності
ВАХ. Встановлено, що контакти Mo—In та Mo—Au є оптимальними при формуванні дискретних КРТ приймачів ІЧ та ТГц діапазонів спектра за планарною технологією.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ К ДИСКРЕТНЫМ ИК И ТГц ПРИЕМНИКАМ
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ CdHgTe
Приведены технологические особенности формирования двуслойных металлических контактов к дискретным приемникам инфракрасного и терагерцового диапазонов спектра, изготовленных на основе эпитаксиальных слоев CdHgTe, выращенных на подложках CdZnTe методом жидкофазной эпитаксии. Найдено
оптимальную комбинацию металлов (адгезивный слой — токопроводящий слой), которые создают омический контакт к p- и n-областям CdHgTe в процессе изготовления дискретных детекторов по планарной
технологии. Измеренные вольт-амперные характеристики контактов Mo—Au и Mo—In к эпитаксиальным
слоям р-CdHgTe демонстрируют линейный характер как при комнатной температуре, так и при Т = 80 К.
Ключевые слова: кадмий—ртуть—теллур, многослойный контакт, ИК и ТГц детектор.
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FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF FORMATION OF METAL CONTACTS TO DISCRETE IR
AND THz RADIATION DETECTORS BASED ON CdHgTe EPITAXIAL LAYERS
The technological features of the formation of two-layer metal contacts to discrete detectors for the infrared
and terahertz spectral bands made on the basis of epitaxial layers of CdHgTe grown on CdZnTe substrates by
the liquid phase epitaxy method are given. The optimal combination of metals (adhesive layer — conductive
layer), which creates an ohmic contact to the p- and n-types of CdHgTe in the process of discrete detectors manufacturing by the planar technology is found. Measured current-voltage characteristics of the Mo—Au and
Mo—In contacts to the epitaxial layers of p-CdHgTe show a linear behavior both at room temperature and
at T = 80 K.
Keywords: cadmium—mercury—telluride, multilayered contact, IR and THz detectors.
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Композиційний матеріал на основі вуглецевої
волокнистої матриці з іммобілізованим інсуліном
для розробки нової лікарської форми:
трансдермального інсулінового пластиру
Представлено членом-кореспондентом НАН України О.М. Григорьєвим
Досліджено можливість використання активованого вуглецевого волокнистого наноматеріалу як матриці
для гормону інсуліну для подальшого створення інсулінового пластиру медичного призначення. Як вуглецеву
матрицю використовували активовані вуглеграфітові волокнисті наноматеріали, отримані на основі гідратцелюлозних волокон шляхом їх спеціальної хіміко-термічної обробки піролізом. Показано, що активовані
вуглеграфітові волокнисті наноматеріали, завдяки своїм адсорбційно-десорбційним властивостям, активно
мобілізують інсулін і є перспективним матеріалом для подальшої розробки трансдермального пластиру.
Встановлено, що інтенсивність сорбції залежить від площі вуглецевого матеріалу. Активно інсулін переходить у водний розчин з поверхні вуглецевої матриці протягом першої години. Плівка “3m Tegaderm Друга
шкіра” (США) уповільнює виділення інсуліну з поверхні вуглецевої матриці в ∼ 1,5 раза, що забезпечує пролонговану дію гормону. Висловлено припущення, що, підбираючи плівку з різною пористістю, близькою до
проникності епідермісу людини, можна забезпечити дозоване пролонговане виділення гормону в розчин.
Ключові слова: вуглецевий волокнистий матеріал, інсулін, трансдермальний пластир.

За статистикою, цукровим діабетом в Україні страждає близько 1,5 млн чоловік, але експерти
стверджують, що цифри надто занижені і кількість хворих вже перевищила 2 млн та продовжує збільшуватися щорічно. За даними ВООЗ, сьогодні на цукровий діабет хворіють
близько 350 млн людей. Очікується, що їх кількість у найближчі 20 років подвоїться [1].
Цукровий діабет обумовлений дефіцитом інсуліну, він може носити абсолютний (цукровий діабет 1-го типу) або відносний (цукровий діабет 2-го типу) характер. Ніяких способів заповнення абсолютної нестачі інсуліну, крім регулярних ін’єкцій, медицина не знає.
У зв’язку з цим пошук нових лікарських форм і методів введення інсуліну, які підвищать
якість життя людей, що страждають на це захворювання, є однією з найгуманніших і актуальних проблем сучасної медицини і прикладних наук.
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Інсулін — поліпептид, що складається з двох субодиниць: А (21 амінокислотний залишок) і Б (30 амінокислотних залишків). Обидві субодиниці зв’язані між собою за допомогою дисульфідних містків, в А ланцюгу також є дисульфідний зв’язок між 6-м і 10-м залишками. Інсулін може існувати в декількох формах (моно-, ди-, гескамер, який стабілізується
цинком). Біосинтез інсуліну включає утворення двох попередників: препроінсуліну і проінсуліну, які в процесі часткового протеолізу (відщеплення частини пептиду) перетворюються на активну форму гормону. Період напіврозпаду інсуліну 3—10 хв, і далі під дією інсулінази відбувається його руйнування в печінці і меншою мірою в нирках [2].
Регуляція синтезу і секреції інсуліну відбувається за допомогою глюкози, як найголовнішого регулятора секреції інсуліну, а бета-клітини — найголовніші глюкозочутливі клітини в організмі. Інсулін збільшує проникність плазматичних мембран для глюкози, активує ключові ферменти гліколізу, стимулює утворення в печінці і м’язах з глюкози глікогену, посилює синтез жирів і білків.
У крові інсулін знаходиться у вигляді мономера. З підшлункової залози у ворітну вену надходить близько 40 мкг (1 од) інсуліну за годину. При цьому у ворітній вені концентрація інсуліну становить 2—4 нг/мл (50—100 мкод/мл), а в периферичній крові — 0,5 нг/мл (12 мкод/мл),
або приблизно 0,1 нмоль/л. Після прийому їжі концентрація інсуліну у ворітній вені швидко зростає, далі спостерігається паралельний, але менший за амплітудою підйом концентрації інсуліну в периферичній крові. Завдання інсулінотерапії — відтворити цю картину,
проте за допомогою підшкірних ін’єкцій гормону досягти цього дуже і дуже складно [3].
За мету дослідження ставилося з’ясування можливості використання активованого
вуглецевого волокнистого наноматеріалу (АВВНМ) як матриці для гормону інсуліну для
подальшого створення інсулінового пластиру медичного призначення.
Матеріали та методи досліджень. Оскільки інсулін є типовим гормоном білкової природи, що містить сульфгідрильні групи цистеїну, він дає кольорову біуретову реакцію на
білок і реакцію Фоля на вміст SH-груп: пептидна група утворює в лужному середовищі з
2+
іонами Сu комплексну сполуку синьо-фіолетового кольору з червоним або синім відтінком залежно від числа пептидних зв’язків. Інтенсивність фарбування пропорційна кількості пептидних груп [4].
У стандартному розведеному розчині молекули інсуліну існують у мономерному стані,
кожна така молекула складається з гідрофобної серцевини та переважно гідрофільної поверхні, за винятком двох неполярних ділянок. Ці ділянки беруть участь в утворенні димерів та
гексамерів. У концентрованих розчинах, наприклад у препаратах для ін’єкції, та кристалах,
як усередині секреторних везикул β-клітин, шість мономерів інсуліну разом із двома атомами
цинку утворюють гексамер. Таким чином, після підшкірного введення інсуліну він всмоктується в кров повільно через те, що для дисоціації гексамерів необхідний додатковий час.
У дослідженні використовували готовий препарат Фармасулін Н 30/70 (ПАТ “Фармак”,
реєстраційне посвідчення № UA/2319/01/01) в ампулах. Фармасулін є сумішшю розчину
інсуліну людського 30 % і суспензії ізофан-інсуліну людського 70 %, містить інсуліну людського біосинтетичного (ДНК-рекомбінатного) 100 МО.
Побудовано калібрувальну криву залежності кількості МО інсуліну від довжини хвилі
методом фотоколориметрії [5]. Оптичну щільність вимірювали на фотоелектроколориметрі
ФЕК-56ПМ (жовтий світлофільтр λэф = 435…480 нм, кюветі з робочою товщиною шару 10 мм).
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Рис. 1. Мікроструктура вуглецевої волокнистої матриці різного ступеня випалу (%), × 7500: а — вихідний;
б — 25; в — 41; г — 67

Як вуглецеву матрицю використовували АВВНМ, отримані на основі гідратцелюлозних волокон (ГЦВ) шляхом їх спеціального хіміко-термічного оброблення піролізом [6].
Важливою особливістю целюлозних матеріалів, у тому числі і целюлозних волокон, є
те, що незважаючи на глибокі зміни хімічного складу, структури та інших властивостей
у целюлозі за умов її термодеструкції не змінюється волокниста будова гідратцелюлозних
волокон.
У результаті термодеструкції целюлози при t = 350…400 °С утворюються нанорозмірні
фрагменти, які в процесі їх подальшої карбонізації до t = 800…1000 °С стають основою
побудови нової турбостратної структури вуглецевих волокон.
На рис. 1 подано типові для вибраного вуглецевого матеріалу знімки електронної мікроскопії перетину волокна, де мають місце макропори до 3000 Ǻ, властиві вуглецевим волокнам (карбонізату) та активованим волокнам з різним ступенем випалу.
Особливість циліндричного волокна ВНМ відносно структурних елементів полягає в
регулярній фрактальній будові його перетину, що дорівнює приблизно 6,0 ⋅ 10—6 м (за даними електронної мікроскопії). Вона складається з нескінченних (довжина більше ніж
500 перетинів) макромолекул поперечно-шаруватих (Токиснення = 923 К), конусно-шаруватих (Ток = 973 К) та скручених у сувій (Ток = 1013 К) вуглецевих нановолокон циліндричної форми, орієнтованих вздовж головного напрямку [7].
Пустоти між нановолокнами заповнені частково графітовими нанопакетами (Ток =
= 873 К) і переважно, гранулярними частинками SіО2 (попередній вміст яких у волокні становить до 4,0 % (мас.)). Частинки SiО2 орієнтовані в просторі таким чином, що у разі повного обгоряння вуглецю у вигляді СО/СО2 вони зберігають початкову зовнішню форму
волокна. Колір залишку при цьому змінюється від білого до чорного (рис. 2). Така багатофазна орієнтована фрактальна будова вуглецевого волокна утворює регулярну та однорідну систему нанопор (6—9 нм), що зумовлює велику активовану поліфункціональну поверхню та високу сорбційну здатність зразків [8].
Трансдермальні терапевтичні системи — це дозована лікарська форма у вигляді невеликого розміру плівки [9], у складі якої є основа і лікарська речовина (рис. 3):
енхансери — підвищують прохідність рогового шару, взаємодіючи із структурними
компонентами епідермісу (протеїнами, ліпідами);
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Рис. 2. Зовнішній вигляд зразка гідратцелюлозної тканини по стадіях карбонізації до отримання вуглецевого волокнистого матеріалу

Рис. 3. Схема будови трансдермальних транспортних систем

адгезивний шар — забезпечує тісний контакт між трансдермальною системою і поверхнею шкіри. Він повинен добре прилипати і триматися, але при цьому легко зніматися, не
травмуючи шкіру. З даною метою використовують поліакрилати і силікон;
ламінат — повинен мати високу гнучкість, пропускати кисень і не перешкоджати випару вологи. Даним вимогам відповідає вініл, поліетилен і поліестер;
захисний шар — відділяється безпосередньо перед нанесенням трансдермального петчу на шкіру.
Як основу для трансдермальної транспортної системи використано пластир С-пласт
(Україна) на тканинній основі завширшки 5 см (котушковий). На основу, що має липкий
шар, приклеювали отриманий АВВНМ площею 5 × 5 см і 2,5 × 3 см.
Як енхансер лікарської форми використано димексид, діюча речовина: диметилсульфоксид; диметилсульфоксиду — не менше 99,0 % (Лубнифарм, Україна). Фармакологічна
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дія: швидко і добре проникає через біологічні мембрани, у тому числі через шкіру, слизові
оболонки, оболонку мікробних клітин; сприяє глибшому проникненню в тканину інших лікарських засобів; виконує помірну антисептичну і фібринолітичну дію. При аплікації на
шкіру і слизові оболонки швидко і добре всмоктується, біотрансформуєтся в організмі з
утворенням метаболітів (диметилсульфону і диметилсульфіду), які виводяться з організму
протягом 24 год.
З метою імітації проникнення ліків через епідермальний шар шкіри використано плівку
стерильну “3m Tegaderm Друга шкіра” (3М, США) на поліуретановій основі. Можна припустити, що вона виконуватиме одночасно і функції адгезивного шару в трансдермальній
транспортній системі, забезпечуючи фіксацію активної речовини на шкірі.
Експеримент проводили в три етапи:
1) на поверхню АВВНМ наносили 1 мл розчину Фармасуліну, що відповідає 100 (МО)
інсуліну (зразок 1);
2) на поверхню АВВНМ наносили 1 мл розчину Фармасуліну, що відповідає 100 (МО)
інсуліну і 1 краплю димексиду (зразок 2);
3) на поверхню АВВНМ наносили 1 мл розчину Фармасуліну, що відповідає 100 (МО)
інсуліну, 1 краплю димексиду і покривали плівкою стерильною “3m Tegaderm Друга шкіра”
(зразок 3).
Конструкції занурювали в 10 мл дистильованої води, через 15 хв, 1 год, 3 год і 24 год
брали аліквоту (1 мл) та визначали кількість інсуліну, що виділився. Перерахунок інсуліну
проводили з обліком розведень на 10 мл води.
Результати досліджень і їх обговорення. Згідно з результатами хімічних досліджень,
найбільша кількість інсуліну виділилася з поверхні АВВНМ площею 5 × 5 см протягом першої години (таблиця). Показано, що після нанесення 1 мл розчину Фармасуліну на вугле2
цеву матрицю площею 5 × 5 см відбувалося вбирання рідини протягом 2 хв. При цьому не
вся поверхня тканини була покрита суспензією. У разі нанесення такої ж кількості на мат2
рицю площею 2 × 3,5 см час вбирання рідини збільшувався до 40 хв.
Як видно з отриманих даних, найактивніше інсулін виділявся у воду з поверхні вуг2
лецевої матриці площею 5 × 5 см — 41 МО протягом перших 15 хв і 39 МО за 1 год (див.
таблицю). Через 3 год процес різко сповільнився і через 24 год інсулін у воду практично не
2
виділився — 2 МО. Можна припустити, що, оскільки вуглецева матриця площею 5 × 5 см
не була повністю покрита суспензією Фармасуліну, інсулін сорбувався з рідини вільними
ділянками АВВНМ. З поверхні вуглецевої матриці площею 2 × 3,5 см2 інсулін виділявся в
меншій кількості — 39 і 28 МО через 15 хв і 1 год (див. таблицю, рис. 4).
При цьому виділення інсуліну у воду з поверхні вуглецевої матриці було більше пролонговане — через 24 год виділилося 10 МО інсуліну (див. таблицю, рис. 4). Плівка
“3m Tegaderm Друга шкіра” уповільнює виділення інсуліну з поверхні вуглецевої матриці.
Так, кількість інсуліну у воді через 1 год становила 10 МО для зразка, покритого плівкою,
і 28 МО для непокритого. Через 24 год кількість інсуліну, що виділився, через плівку
“3m Tegaderm Друга шкіра” становила 7 МО, що в ∼1,5 раза менше, ніж для непокритого
зразка (див. таблицю, рис. 4).
Таким чином, показано, що АВВНМ, завдяки своїм адсорбційно-десорбційним властивостям, активно іммобілізує інсулін і є перспективним матеріалом для подальшої розробки
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Рис. 4. Кількість інсуліну, що виділився з поверхні
Кількість інсуліну (МО), що виділився у воду з поверхні різних зразків
Зразок

Кількість інсуліну у воді, МО
15 хв

1 год

3 год

24 год

АВВНМ, 5 × 5 см

41

39

10

2

АВВНМ, 2,5 × 3 см +
+1 крапля димексиду

38

28

27

10

АВВНМ, 2,5 × 3 см +
+1 крапля димексиду +
+ “3m Tegaderm Друга шкіра”

29

10

20

7

трансдермального пластиру. Встановлено, що інтенсивність сорбції залежить від площі вуглецевого матеріалу. Найактивніше інсулін переходить у водний розчин з поверхні вуглецевої матриці протягом першої години. Це може бути пов’язано з тим, що інсулін у препараті
знаходиться частково в кристалічному стані і в результаті підшкірного введення при температурі тіла людини (t = 36,6 °C) починає повільно розчиняться. Лабораторний експеримент
проводили при t = 14 °C. У цих умовах, ймовірно, кристали сорбували на поверхні матриці і
при зануренні у воду не починали пролонговано розчиняться, а переходили в розчин у цілком кристалічній формі.
Плівка “3m Tegaderm Друга шкіра” (США) уповільнює виділення інсуліну з поверхні
вуглецевої матриці в ∼1,5 раза, що забезпечує пролонговану дію гормону. Очевидно, що, підбираючи плівку з різною пористістю, близькою до проникності епідермісу людини, можна
забезпечити дозоване пролонговане виділення гормону в розчин.
На підставі результатів дослідження можна рекомендувати в подальших лабораторних
експериментах використати інсулін короткої дії, що не містить у своєму складі кристалічної
фази; підібрати оптимальну площу вуглецевої матриці, яка забезпечить, з одного боку, адсорбцію гормону інсуліну в необхідній кількості, з іншого — повне покриття поверхні ВНМ
з метою запобігання процесам зворотної сорбції інсуліну з розчину; проводити експеримент
з використанням термостата при 36,6 °C.
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНОЙ
ВОЛОКНИСТОЙ МАТРИЦЫ С ИММОБИЛИЗОВАННЫМ
ИНСУЛИНОМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ:
ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ИНСУЛИНОВОГО ПЛАСТЫРЯ
Исследована возможность использования активированного углеродного волокнистого наноматериала в
качестве матрицы для гормона инсулина для последующего создания инсулинового пластыря медицинского назначения. В качестве углеродной матрицы использовали активированные углеграфитовые
волокнистые наноматериалы, полученные на основе гидратцеллюлозных волокон путем их специальной
химико-термической обработки пиролизом. Показано, что активированные углеграфитовые волокнистые
наноматериалы, благодаря своим адсорбционно-десорбционным свойствам, активно иммобилизуют инсулин и являются перспективным материалом для дальнейшей разработки трансдермального пластыря.
Установлено, что интенсивность сорбции зависит от площади углеродного материала. Активно инсулин переходит в водный раствор с поверхности углеродистой матрицы в течение первого часа. Пленка
“3m Tegaderm Вторая кожа” (США) замедляет выделение инсулина с поверхности углеродистой матрицы
в ~1,5 раза, что обеспечивает пролонгированное действие гормона. Высказано предположение, что, подбирая пленку с различной пористостью, близкой к проницаемости эпидермиса человека, можно обеспечить дозированное пролонгированное выделение гормона в раствор.
Ключевые слова: углеродный волокнистый материал, инсулин, трансдермальный пластырь.
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COMPOSITION MATERIAL ON THE BASIS OF CARBOHYDRATE
FIBER MATRIX WITH IMMOBILIZED INSULIN FOR THE DEVELOPMENT
OF A NEW MEDICINE FORM: TRANSDERMAL INSULIN PLATE
The possibility of using an activated carbon fiber nanomaterial (ACFNM) as a matrix for the hormone insulin
for the subsequent creation of an insulin patch for medical purposes is studied.
As the carbon matrix, ACFNM obtained on the basis of hydrated cellulose fibers by their special chemicalthermal treatment by pyrolysis, is used. It is shown that AСFNM, due to its adsorption-desorption properties,
actively immobilizes insulin and is a promising material for the further development of a transdermal patch. It is
established that the intensity of sorption depends on the area of the carbon material. It is shown that active
insulin passes into the aqueous solution from the surface of the carbon matrix during the first hour. It is shown
that the film “3m Tegaderm Second Skin” (USA) slows down the release of insulin from the surface of the carbon
matrix by ~ 1.5 times, which ensures a prolonged action of the hormone. It can be assumed that, by selecting a
film with different porosities, close to the permeability of the human epidermis, it is possible to provide a dosed
prolonged release of the hormone into the solution.
Recommended: to use short-acting insulins in subsequent laboratory experiments that do not contain the
crystalline phase in its composition; to select the optimal area of the carbon matrix, which will ensure, on the one
hand, the adsorption of the insulin hormone in the required amount, on the other — complete coverage of the
surface of VNM in order to exclude the processes of inverse sorption of insulin from a solution; to conduct an
experiment, by using a thermostat at t = 36.6 °C.
Keywords: carbon fiber material, insulin, transdermal patch.
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Использование вещественного состава пород для корреляции
стратиграфических единиц Украинского щита
Представлено академиком НАН Украины В.И. Старостенко
В докембрии вещественный состав породных комплексов изменялся закономерно. Этот факт установлен
на всех кратонах мира. Уровень, сегодня выходящий на поверхность в гранулитовых блоках УЩ, в архее—
палеопротерозое находился на глубине размещения средней и нижней коры. Поэтому определяющую роль
в их строении имели процессы, протекающие в околосолидусных условиях (внедрение расплавов, флюидов,
метасоматические замещения и др.). Геологические проявления, характерные для верхней коры, в том числе
накопление осадков и складчатость, происходили на уровне, эродированном в более поздних геодинамических
процессах. Для корреляции стратиграфических единиц гранулитовых блоков щита можно использовать вещественный состав метаморфических и магматических комплексов.
Ключевые слова: Украинский щит, изотопный возраст, докембрий, кальцифиры, графит, железистые
формации.

При обсуждении возраста стратиграфических единиц Украинского щита (УЩ) за пределами внимания остается учет направленного развития Земли, отраженный в закономерном
изменении состава магматических и хемогенно-осадочных формаций в докембрии [1—4].
При определении условий образования (и преобразования) пород, выходящих на современную поверхность, не учитывается вертикальная (плюмовая) составляющая [1] геодинамических процессов. Она проявлена поступлением в кору мантийных расплавов (ультраосновных и основных) и флюидов (карбонатных, силикатных, водных и др.) [1, 3, 4]. В этом
случае обязательно изменяется и распределение физических параметров (в первую очередь
температур), что приводит к фазовым переходам [3]. Также мало учитывается, что современное строение УЩ — результат последовательности проявления множественных плюмовых событий [4].
В данной работе обсуждается общая постановка задачи. Приведена очень общая оценка
временных интервалов, глубин и других параметров. Это вызвано целым рядом причин.
Отсутствие детализации обусловлено сложным строением изучаемого объекта (неоднородностью коры), недостаточным количеством определений изотопного возраста и не© О.В. Усенко, 2019
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однозначностью их толкований. В научной литературе (например, [4] и [5, 6]) приводятся
разные названия стратиграфических единиц и магматических комплексов. Для построения
моделей необходимы дополнительные геологические, тектонофизические и геохимические
исследования, а также обобщение имеющейся петрологической информации.
Общая направленность изменения состава породных комплексов и общего строения
кратонов, отраженная на УЩ. При восстановлении первичного состава пород, метаморфизованных в зеленосланцевой и амфиболитовой фациях метаморфизма, успешно используется прием снятия метаморфизма. Изотопные даты в большинстве случаев соответствуют
последовательности, установленной по условиям залегания [5].
Все гранит-зеленокаменные области (ГЗО) характеризуются сходным строением и
близким временем появления комплексов пород близкого состава. В Среднеприднепровском мегаблоке (СПМБ), Орехово-Павлоградской шовной зоне и Западном Приазовье,
несмотря на разную степень метаморфизма (уровень эрозионного среза), прослеживается
структурный рисунок ГЗО, в которых гранито-гнейсовые купола, сложенные породами
тоналит-трондьемит-гранодиоритовой формации, опоясаны зеленокаменными структурами (ЗКС), обязательно включающими коматииты. Во всех ЗКС мира присутствуют железистые породы типа Алгома (для УЩ используется название железисто-кремнистовулканогенная формация). Зеленокаменные пояса можно представить, как наиболее крупные включения в гнейсах, а не как дискретные первичные впадины, наложенные на
гнейсовый комплекс [1]. Подобные формации и региональные структурные рисунки после
никогда не образуются.
Гранито-гнейсовые купола СПМБ сложены породами днепропетровского комплекса,
который сформирован в течение четырех этапов гранитообразования 3,17, 3,1, 3,0 и 2,95
млрд лет назад. После 2,8 и до 2,6 млрд лет на СПМБ образуются разломные зоны, на пересечении которых находятся массивы интрузивных гранитов, относящихся к демуринскому, токовскому, мокромосковскому комплексам [5].
Орехово-Павлоградская шовная зона и Западное Приазовье в архее также представляли собой ГЗО, только более эродированную на последующих этапах развития. Здесь отчетливо прослеживаются остатки ЗКС и гранито-гнейсовых куполов, реоморфизованных в
палеопротерозое. Присутствуют и более древние ультрабазит-базитовые породы (новопавловского комплекса от 3,65 млрд лет), проявлено шесть этапов гранитизации: 3,5 и 3,3 млрд
лет назад, а также все зафиксированные в СПМБ. Остатки архейских ЗКС “погружены” в
граниты шевченковского гранито-гнейсового комплекса, представляющего собой очаг частичного плавления коры, возраст которого 2,8 млрд лет [5].
Криворожская серия не датирована. Начало ее формирования определяется по косвенным признакам: после появления микроклиновых гранитов анновского комплекса
2,66 млрд лет назад. Аналогично определен возраст курской серии. Она образована после
лебединских (2,59) и остаповских (2,53 млрд лет назад) гранитов [7]. Обе серии включают
породы железисто-кремнисто-сланцевой (ЖКС) формации [8]. Возраст гданцевской свиты
в Криворожско-Кременчугской зоне, а также оскольской свиты Курской магнитной аномалии, относящихся к железисто-кремнисто-карбонатной (ЖКК) формации, датируется
около 2,05 млрд лет, так как возраст цирконов анатектических гранитов кировоградского комплекса 2,0—1,89 млрд лет [6].
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В таблице показано изменение вещественного состава железистых пластов в докембрии,
которое детально изучено на УЩ, но проявлено на всех кратонах мира. Криворожская
серия включает две железистые формации: ЖКС (саксаганская и скелеватская свиты) и
ЖКК (гданцевская и гелееватская свиты), возраст которых, хоть и по косвенным признакам, установлен. Тогда присутствие пород ЖКС формации в гуляйпольской и белозерской
сериях является указанием на их возраст, соответствующий саксаганской и скелеватской
свитам криворожской серии [8]. В протерозое образуются разломные зоны, троговые структуры, в которых накапливаются породы, в частности, ЖКС формации. Криворожско-Кременчугская зона наложена на архейский фундамент.
Существует ряд вопросов относительно возраста стратиграфических единиц восточной части УЩ. Возраст белозерской серии СПМБ, гуляйпольской свиты на сегодня однозначно не определен [8]. Однако самые активные дискуссии ведутся по поводу возраста
пород, слагающих гранулитовые блоки щита. Здесь неприменим прием “снятия метаморфизма”, так как “в глубоко метаморфизованных и дислоцированных толщах докембрия
Железистые формации УЩ [9]
Формация
Признак

Железисто-кремнистовулканогенная

Железисто-кремнистосланцевая

Железисто-кремнистокарбонатная

Возраст, млрд лет

3,2—2,8

2,6—2,5—?

2,05—1,9

Распространение

Среднеприднепровский
мегаблок, Западное Приазовье. Зеленокаменные
структуры

Среднеприднепровский мегаблок (?), Криворожско-Кременчугская зона, ОреховоПавлоградская шовная зона,
Западное Приазовье, Среднее
Побужье (?). Шовные зоны

Бугский мегаблок, Голованевская шовная зона,
Росинский мегаблок, Западное Приазовье. Шовные зоны и примыкающие части блоков

Фация метаморфиз- Зеленосланцевая, амфи- Амфиболитовая
ма
болитовая
Интенсивность синхронного проявления
вулканизма и гранитизации

Гранулитовая, амфиболитовая

Сильная. Амфиболиты, Слабая. Пикриты, амфиболи- Сильная. Амфиболиты,
ультрабазиты (в том чис- ты, гранитов нет
ультрабазиты. Гранитиле коматииты), роль гразация
нитов увеличивается после 3,0 млрд лет

Вмещающие породы Амфиболиты, коматии- Сланцы, метапесчаники
ты, сланцы

Гнейсы, амфиболиты

Продуктивность железистых свит, %

35—50

80—90

10—35

Содержание железистых кварцитов, %

28—32

32—38

25—30

Содержание богатых
руд

50—60

60—70

50—55

Основные минераль- Сидерит, магнетит, кварц,
ные формы железа
пирит-пирротин
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Рис. 1. Сопоставление периодичности возникновения железистых формаций (а), площади осадочных отложений (б), черных сланцев (графитоносных формаций) (в) с проявлениями плюмовых эпизодов (г).
Приведено по [1]

полностью утеряны признаки их первичного генезиса, при “снятии” метаморфизма одного
этапа обнаруживается другой метаморфически-метасоматический парагенезис, которому
предшествует третий и т. д., а перекристаллизация часто полностью уничтожает следы предшествующих деформаций” [4, с. 35].
Проанализируем, какие признаки можно использовать при установлении возраста
пород докембрийских щитов.
Изменение состава расплавов и флюидов в докембрии является общим для всей Земли
[1—3]. Каждому периоду развития соответствует определенный набор пород. Эта зависимость установлена на всех кратонах мира, поэтому вещественный состав может быть дополнительным признаком, указывающим на возраст стратиграфических подразделений.
Кластогенные осадочные породы на всех щитах мира появляются в неоархее (рис. 1).
Тогда михайловская свита белозерской серии СПМБ могла быть образована после 2,8 и до
2,5 млрд лет [8]. Формации, содержащие графит, появляются в протерозое. До 2,8 млрд
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лет углерод присутствует исключительно в виде карбонатной фазы [3]. Вулканогенные и
сланцевые пласты ЗКС сложены преимущественно серпентином, тальком, хлоритом. Из
карбонатов распространены брейнерит, сидероплезит, реже доломит. Это магнезиальные
минералы, которые образуются при высоком окислительном потенциале.
Все архейские породы обогащены магнием, хромом и железом, мало калия, нет титана.
Натрий входит в состав альбита и олигоклаза, кальций — в состав амфиболов, тогда как
карбонаты магнезиальные и железистые. Наблюдается корреляция поведения железа и
магния и обратная к ним — кальция. Магний и железо активны в недифференцированной
силикатной и карбонатной фазах. Из первой кристаллизуются коматииты (серпенитиниты), из второй — брейнериты. Причем магний и железо распределяются между ними равномерно. Кальций активен почти исключительно в силикатном расплаве, дифференцированном на глубине 50—100 км в присутствии воды. Входит в состав амфибола или плагиоклаза и не входит в состав карбонатов. Кальцита нет, а доломит мало распространен. Железо
входит в состав эксплозий (силикатных, карбонатных) и расплавов [3].
В формациях, образующихся на рубеже неоархея и палеопротерозоя, фиксируется резкое увеличение доли хемогенно(эксгаляционно)-осадочных пород относительно вулканогенных, изменение состава магматических комплексов. Исчезают высокомагнезиальные
коматииты и брейнериты, развитие получают пикриты, а в железистых пластах распространен сидерит. Наблюдается увеличение доли глинозема и появление графита, ритмичное
строение метаморфических толщ. Количество графита незначительно, однако его присутствие отражает общее снижение окислительного потенциала по сравнению с археем [3].
Тогда породы, включающие графит, образованы в протерозое (см. рис. 1). По всей видимости, породы, относимые к зеленовадовской толще днестровско-бугской серии, также образованы в протерозое (не ранее 2,3—2,0 млрд лет назад).
Резкая смена состава хемогенно-осадочных формаций и тектонического режима происходит накануне гранитизации 2,05 млрд лет и максимально проявлена около 2,0 млрд
лет назад [2]. В это время (и никогда ранее) образуются доломитовые и кальцитовые расплавы и эксплозии (представленные, например, в Черниговском комплексе карбонатитов),
а в составе метаморфических толщ появляются мраморы и кальцифиры. Высокоглиноземистые породы и графитовые сланцы также образованы приблизительно в это время.
Формируются толщи, в которых многократно повторяется ритм кальцифиры — глиноземистые породы — спилиты (туфы, состав которых соответствует измененному базальту) — углеводороды (нефти и асфальты, преобразующиеся в уголь, графит). Последовательное отделение флюидов и расплавов такого состава, повторяющееся многократно, связано с
физико-химическими взаимодействиями, происходящими в слое плавления [3].
Присутствие пород ЖКК формации в Бугском мегаблоке, Голованевской шовной зоне
и Росинском мегаблоке — однозначный признак их активности в период 2,05—1,9 млрд лет.
В бугской серии представлены эксплозивные карбонатные породы, а в гданцевской свите
криворожской серии — эксгаляционно-осадочные. Только после 2,05 млрд лет образуются
карбонат-магнетитовые руды, в которых карбонаты — доломит и кальцит, а железо присутствует в окисленной форме. Кальций входит в состав карбонатов, а окислы железа образуют
магнетит и гематит. Сидерит отсутствует. Подобное сочетание возможно в щелочных и
ультращелочных условиях, когда значительная часть железа находится в виде Fе3+ [8].
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Магматические породы, образованные 2,05—1,75 млрд лет назад, представлены массивами габбро-монцонитов — микроклиновых гранитов. Они обогащены железом и титаном, содержание последнего возрастает в плутонах, сложенных габбро, анортозитами и
гранитами рапакиви [2]. То есть в это время железо концентрируется в силикатном расплаве, тогда как кальций входит в состав карбонатного флюида. Подобное происходит в
результате инверсии состава мантийных флюидов. Нейтральные и кислые водно-силикатные флюиды с хлором, активные в архее и до 2,05 млрд лет назад, сменяются сухими карбонатными с фтором, что приводит к разделению на несмесимые фазы и появлению карбонатитов и массивов щелочных пород. В западной части щита в очагах плавления коры
происходит смешение этих флюидов с водными, что обусловливает появление целого спектра полезных ископаемых: альбититов с ураном, редкометальных пегматитов и др. [3].
Поэтому присутствие пачек кальцифиров, высокое содержание графита — однозначное
свидетельство палеопротерозойского (2,0—1,9 млрд лет) возраста пород.
Учет особенностей протекания физических процессов и фазового состояния вещества в условиях гранулитовой фации метаморфизма. В гранулитовых блоках щита на поверхность выведен уровень, который до 2,0 млрд лет назад являлся нижней частью коры.
Здесь представлены породы, испытавшие многочисленные этапы внедрения, частичного
плавления, кристаллизации и метасоматического замещения во множественных тектономагматических циклах (плюмовых событиях). В описании В.М. Венидиктова: “Комплекс
формаций следующего цикла напоминает многофазный плутон, внедрившийся в дислоцированную и метаморфизованную раму, только вместо генераций расплава образуются
разновозрастные зоны деформации—перекристаллизации, в которых формируются основные и гранитизированные породы…, а проявления следующего цикла выражены наложением деформаций, бластомилонитизации и перекристаллизации на все формации предыдущего цикла” [4, с. 54]. В некоторых случаях первичные полиметаморфические и полициклические формации полностью исчезают, а облик образующейся формации обусловлен
главным образом составом флюида [4].
В блоках щита, породы которых метаморфизованы в высокой амфиболитовой и гранулитовой фациях, самый надежный признак — изотопный возраст цирконов — ставится
под сомнение. И возражения против использования возраста циркона в качестве единственного критерия становятся понятны, исходя из данных рис. 2.
Причина присутствия цирконов, характеризующих все этапы развития коры Бугского
мегаблока объяснима. В Хащевато-Завальевском блоке на поверхность выходят породы, во
время образования находившиеся на глубине 20—30 км. Самые древние цирконы отражают формирование древнейших пород в интервале 3,7—3,3 млрд лет, включавшее неоднократное внедрение основных расплавов и несколько этапов гранулитового метаморфизма
[10]. Все последующие датировки соответствуют периодам дальнейшего преобразования
нижней коры вследствие поступления мантийных расплавов (например, возраст лерцолита,
см. рис. 2), а также всем этапам многократного частичного плавления и метасоматического
замещения ее участков. Эти датировки совпадают с главными периодами формирования
ГЗО СПМБ, хотя в западной части УЩ не установлены породы, которые можно было
бы идентифицировать как остатки ЗКС. В незначительном количестве датировок отражен
процесс (часть процесса), проходившего на границе архея и палеопротерозоя (2,5 млрд лет
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Рис. 2. Гистограмма U–Pb-SIMS
207
206
Pb/ Pb-возрастов эндербитов побужского комплекса с дискордантностью 10 %. Заливкой выделены
возрастные данные по циркону из
лерцолита (включения в эндербитах) [10]

назад). Факт его протекания — предмет дискуссии (подробно в [8]). Однако цирконы этого возраста установлены и в эндербитах побужского комплекса [10], и в кварцитах Хащевато-Завальевского блока [11].
Если обобщить все известные датировки Побужья (Подольского мегаблка, Бугского
мегаблока, Голованевской шовной зоны) [5, 6], становится очевидным, что максимальным
количеством определений охарактеризован геодинамический процесс, который начинается
не ранее 2,3 млрд лет назад появлением ультрамафитов. В Голованевской шовной зоне и
Хащевато-Завальевском блоке установлены единичные датировки пироксеновых и биотитовых гнейсов (2,26, 2,23 млрд лет) и эндербитов (2,26 млрд лет). Многочисленные датировки цирконов магматических и метаморфических пород относятся ко времени 2,08—
1,9 млрд лет назад (пик встречаемости 2,06—2,03 и меньший —1,95—1,91 млрд лет). Это
время формирования гранитов, относимых в бердичевскому комплексу. Преобладание этих
дат объяснимо, если учесть, что возраст установлен в породах, находившихся на глубине
20 км и более. Здесь в этот период трижды образовывался (подновлялся) слой частичного
плавления.
В описании В.М. Венидиктова гранитизация — не просто плавление и последующая
кристаллизация, а длинная цепочка замещений, включающая повторяющиеся процессы
дробления, поступления порций флюидов-расплавов, перекристаллизации, образования
гранитных расплавов, и далее — новых стадий дробления и перекристаллизации. Например,
для чудново-бердичевских гранитов (название по работе [4], являются разновидностью
бердичевских гранитов по [6, 12]) установлены две фазы синорогенного гранитообразования [4, с. 174].
1. Стадия дробления и базификации—бластомилонитизации и растрескивания с заполнением полостей синкинематическим биотитом и графитом. Зерна граната из винницитов
(синорогенных гранитов предыдущего цикла) разламываются и замещаются биотитом по
плоскостям скольжения. Избыток железа осаждается в виде магнетита. Струи биотита прямо по простиранию замещаются посткинематическими зернами кордиерита с включениями
биотита. Кордиерит тоже подвергается дроблению, но цементируется уже новой модификацией биотита с последующим замещением андалузитом, магнетитом, мусковитом, спессартином (гранатом) и кальцитом, микроклином, кварцем.
2. На стадии гранитизации, сопряженной с бластомилонитизацией и растрескиванием, образованием синкинематического кварца, мирмекита и посткинематических антиперISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 9
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тита и микроклина, формируются более перекристаллизованные и лейкократовые породы.
Появляется новая модификация граната с включениями зонального циркона, а в новой модификации биотита присутствует циркон с пятнистой окраской. На позднеорогенной стадии циркон часто замещается магнетитом.
Это описание свидетельствует о том, что формирование и существование слоя частичного плавления в коре — длительный процесс, начинающийся с внедрения мантийных флюидов и расплавов по разломам, объединяющим кору и мантию. В коре наблюдается дробление на ячейки меньшего размера, часть из которых измельчается вплоть до образования
мелкоячеистой матрицы, состоящей из раздробленных минеральных зерен. Происходит образование фрактальной структуры, которая существует до кристаллизации очага плавления. До окончательной кристаллизации отдельные минералы претерпевали ряд метасоматических замещений, что отразилось на составе формации в целом. Подобное плавление–
замещение происходит от архея и до 1,9 млрд лет назад, что и отражено в датировках
цирконов побужских эндербитов (см. рис. 2).
Около 2,1—2,0 млрд лет назад образуются трансрегиональные разломные структуры
(тектонический шов Херсон—Смоленск), фундамент УЩ (за исключением СПМБ, где
этот геодинамический процесс не проявлен) дробится на относительно мелкие блоки.
Общая амплитуда горизонтальных и вертикальных движений по разломам не менее 20 км
[12], что отражает резкую смену тектонического режима.
Все этапы развития коры УЩ отражены не только в датировках палингенных гранитов.
В кварцитах обнажения “Белая скала” в Хащевато-Завальевском блоке УЩ обнаружены цирконы, которые образованы 3,25—3,15, 3,1—3,0, 2,8, 2,6—2,5, 2,4—2,3 и 2,03 млрд лет
назад [11]. Фиксируются те же этапы, что и в эндербитах. Образование кварцитов привычно связывать с поверхностной эрозией. Трудно представить их наличие на уровне размещения пород амфиболитовой или гранулитовой фации. Однако кварциты и кварцито-гнейсы,
сопоставимые с породами кондалитовой формации докембрийских щитов, обнаружены в
составе ксенолитов нижней коры Южно-Гиссарской зоны Тянь-Шаня наряду с гранат-плагиоклазовыми, ортопироксен-плагиоклазовыми, пироксеновыми сланцами с биотитом, корундом, силлиманитом, шпинелью, кварцем и калиевым полевым шпатом (образованными
при Р 0,8—1,0 ГПа и Т 900—950 °С), а также эндербитами и чарнокитами [13]. Тогда можно
предположить, что часть расплава и флюида кристаллизуется непосредственно в проницаемых зонах в нижней—средней части коры. Образование кварцитов происходит при выпадении кремнезема из состава силикатно-водного флюида. Обоснование этого предположения рассмотрено в работах [3, 14]. Цирконы разного возраста захвачены из окружающих
(вмещающих) пород.
Время проявления плюмовых событий, отраженное в возрасте синпетрогенных и кластогенных цирконов, в разных частях УЩ и на всех кратонах мира практически совпадает
(см. рис. 1). Основные этапы формирования нижней коры центральной части Якутской алмазоносной провинции, установленные по изотопному возрасту ксенолитов, вынесенных
кимберлитами, составляют 3,8—3,5, 3,35—3,18, 2,95—2,38 и 2,0—1,78 млрд лет [15]. Даты достаточно близкие, только скомпонованы иначе. То есть возраст пород побужского комплекса отражает этапы формирования коры, а сами эндербиты — продукт многократного
замещения и частичного плавления нижней—средней коры на глубине более 20 км.
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Из сказанного выше следует еще один вывод. Самые “поверхностные” геологические процессы, отраженные в составе гранулитовых блоков щита, протекают на глубине, превышающей 20 км. Комплексы пород, выходящих на современную поверхность, являются либо
скиалитами первичной коры, либо продуктами кристаллизации расплавов и флюидов в
проницаемых зонах, либо результатом метасоматических замещений ранее существовавших пород нижней коры. Между этими разновидностями наблюдаются постепенные переходы [4]. Первично вулканогенно-осадочная толща полностью эродирована. Но тогда
размещение пород в разрезе гранулитовых областей не является результатом последовательного напластования. В непосредственной близости могут залегать породы, образованные на разных этапах развития, что и наблюдается, например, в Хащевато-Завальевском
блоке УЩ [10].
Единственными критериями, позволяющими установить относительный возраст (порядок появления) пород в гранулитовых блоках УЩ, могут быть их структурные взаимоотношения и вещественный состав. Эти критерии применены для Побужья в работе [4].
Очевидно, они должны быть дополнены определениями абсолютного возраста. Но даже самое общее сопоставление с закономерностями изменения состава расплавов и флюидов в
докембрии, позволяет утверждать, что породы, относимые к бугской серии, не могли быть
образованы ранее 2,0 млрд лет назад. Они обязательно включают кальцифиры, графит и
железистые пласты ЖКК формации. Также они не могут быть первично осадочными, так
как во время кристаллизации находились на глубине не менее 20 км. Породы зеленовадовской толщи днестровско-бугской серии не могли быть образованы в архее, так как в их
состав входит графит.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Закономерности
изменения вещественного состава магматических и эксгаляционно-осадочных пород являются общими для всех кратонов мира и связаны с эволюцией химического и фазового
состава глубинных оболочек Земли в докембрии.
Современная поверхность гранулитовых блоков УЩ в архее—палеопротерозое находилась на глубине размещения средней и нижней коры, что обусловило определяющую роль
процессов, протекающих в околосолидусных условиях (внедрение расплавов, флюидов, метасоматические замещения и др.). Здесь стерта грань между метаморфизмом и плавлением,
поскольку во многих случаях РТ-условия метаморфических преобразований выше температур солидуса габбро или пород амфиболитовой фации.
Геологические проявления, характерные для верхней части коры, в том числе накопление осадков, происходили на уровне, эродированном в палеопротерозое—фанерозое.
Возраст стратиграфических подразделений нельзя установить, используя последовательность залегания пород в разрезе. Необходим поиск новых критериев определения возраста.
В качестве подобного критерия может быть предложен состав метаморфических и магматических пород, который в докембрии меняется закономерно.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ ПОРІД ДЛЯ КОРЕЛЯЦІЇ
СТРАТИГРАФІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
У докембрії склад породних комплексів змінювався закономірно. Цей факт встановлений на всіх кратонах
світу. На поверхню гранулітових блоків Українського щита сьогоді виведено рівень, який в археї—
палеопротерозої знаходився на глибині розміщення середньої та нижньої кори. Тому визначальну роль в
їх будові відігравали процеси, перебіг яких відбувався в околосолідусних умовах (вторгнення розплавів,
флюїдів, метасоматичні заміщення та ін.). Геологічні процеси, що є притаманними для верхньої кори, у
тому числі накопичення осадів і складчастість, відбувалися на рівні, еродованому в подальших геодинамічних процесах. Для кореляції стратиграфічних одиниць гранулітових блоків щита може бути використаний речовинний склад метаморфічних і магматичних комплексів.
Ключові слова: Український щит, ізотопний вік, докембрій, кальцифіри, графіт, залізиста формація.
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THE USE OF THE MATERIAL COMPOSITION OF ROCKS FOR THE CORRELATION
OF THE STRATIGRAPHIC UNITS OF THE UKRAINIAN SHIELD
In the Precambrian, the material composition of the rock complexes changed regularly. This fact is established
for all cratons of the world.
The level emerging today in the granulite blocks of the Ukrainian Shield was located in the Archean-Paleoproterozoic at the depth of the middle and lower crust. Therefore, the processes running under the near-solidus conditions (the introduction of melts, fluids, metasomatic substitutions, etc.) played the determining role in
their structure. Geological manifestations characteristic of the upper crust, including sediment the accumulation
and folding, occurred at a level eroded in subsequent geodynamic processes. To correlate the stratigraphic units
of granulite blocks of the Shield, we can use the material composition of metamorphic and igneous complexes.
Кeywords: Ukrainian Shield, isotope age, Precambrian, calciphyres, graphite, banded iron formation.
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Синтез та антиагрегаційна активність
антагоніста αIIbβ3-рецепторів на основі
2-(4-піперазин-1-іл)-3Н-хіназолін-4-ону
Представлено академіком НАН України С.А. Андронаті
Синтезовано нове похідне 2-(4-піперазин-1-іл)-хіназолін-4-ону, що є антагоністом αIIbβ3-рецепторів закритої форми. Досліджено антиагрегаційну активність сполуки на збагаченій тромбоцитами плазмі крові людини в досліді in vitro. Молекулярний механізм антиагрегаційної дії цільової сполуки підтверджено шляхом
оцінки її здатності інгібувати зв’язування міченого флуоресцеїнізотіоціанатом фібриногену (FITC-Fg)
з αIIbβ3. Методом молекулярного докінгу показано, що досліджувана сполука зв’язується з мішенню аналогічно до ліганду порівняння RUC-2.
Ключові слова: 6-бром-3Н-хіназолін-4-он, паладієвий каталіз, реакція С—С крос-сполучення, утворення
пептидного зв’язку, агрегація тромбоцитів, антагоніст фібриногенових рецепторів, αIIbβ3

Встановлення механізму тромбоутворення та його ролі в розвитку ряду небезпечних серцево-судинних захворювань стимулювало пошук сполук, що перешкоджають агрегації тромбоцитів [1]. Як ефективні лікарські засоби для профілактики і лікування тромбозів були
запропоновані антагоністи фібриногенових рецепторів [2]. Рецептор фібриногену (інтегрин
αIIbβ3) є важливою терапевтичною мішенню за перебігу тромботичних захворювань судин
завдяки його ключовій ролі в процесі агрегації тромбоцитів. Формування тромбоцитарного агрегату відбувається в результаті утворення фібриногенових “містків” між αIIbβ3рецепторами тромбоцитів. Фібриноген утворює комплекс з αIIbβ3-рецептором за допомогою трипептидної послідовності RGD (Arg—Gly—Asp). Антагоністи фібриногенових рецепторів блокують сайти зв’язування активного центру рецептора, запобігаючи утворенню
фібриноген-рецептороного комплексу і, відповідно, тромбу [2]. Класичним шляхом створення антагоністів фібриногенових рецепторів є дизайн пептидоміметиків, що імітують
© С.А. Андронаті, О.Ю. Корнилов, П.Г. Поліщук, А.А. Крисько, О.Л. Крисько, Т.А. Кабанова,
C.Е. Самбурський, 2019
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Рис. 1. Антагоністи фібриногенових рецепторів, що зв’язуються із закритою формою
інтегрину αIIbβ3

RGD-послідовність і зв’язуються з відкритою формою інтегрину αIIbβ3. На сьогодні до клінічного застосування допущено два низькомолекулярних антагоністи інтегрину αIIbβ3: циклічний RGD-гептапептид ептифібатид (Integrilin®) та RGD-пептидоміметик тирофібан
(Aggrastat®). Дані лікарські засоби є ефективними для запобігання тромбоутворенню, проте мають ряд недоліків, найістотнішим з яких є побічний ефект — тромбоцитопенія. Появу
тромбоцитопенії пов’язують з імунологічною відповіддю організму на конформаційні зміни
інтегрину αIIbβ3 внаслідок зв’язування RGD пептидів або пептидоміметиків з відкритою
формою рецептора [3]. Сучасний підхід до пошуку біологічно активних сполук полягає у
використанні віртуального скринінгу та молекулярного докінгу. Відносно нещодавно в результаті скринінгу було знайдено структуру RUC-1, а пізніше синтезовано її більш активне
похідне RUC-2 (рис. 1), які зв’язуються із закритою формою інтегрину αIIbβ3 [4, 5].
Раніше нами було використано сполуку RUC-2 як фармакофорну модель для дизайну
потенційних антагоністів αIIbβ3; синтезовано ряд похідних на основі 2-(4-піперазин-1-іл)3Н-хіназолін-4-ону (Iа—г, див. рис. 1) та досліджено їх антиагрегаційну активність [6]. Мета
даного дослідження — синтез структурного аналогу сполуки RUC-2, що містить центральний хіназоліновий гетероцикл, та вивчення антиагрегаційних властивостей цієї сполуки.
Першим етапом синтезу було отримання 2-(4-Вос-піперазин)-6-бром-3Н-хіназолін-4-ону
(5), що здійснювалося двома шляхами. Метод одержання хіназолінового гетероциклу з подальшим приєднанням піперазинового кільця у друге положення (шлях I) аналогічний до
описаного раніше [6]. Як вихідну сполуку ми використали 2-аміно-5-бромбензойну кислоту 1 (схема 1). Синтез 6-бромхіназолін-2,4-діону 2 здійснювали шляхом високотемпературної конденсації кислоти 1 з карбамідом. Хлоруванням хіназоліндіону 2 за допомогою
оксихлориду фосфору отримали дихлорпохідне 3, а в результаті подальшого часткового
лужного гідролізу — сполуку 4. Ввівши піперазинове кільце в положення 2 хіназолінового гетероциклу шляхом конденсації сполуки 4 з моно-Вос-піперазином, отримали 2-заміщений 6-бром-3Н-хіназолін-4-он 5.
За аналогією з методом формування тієнопіримідинових та бензофуропіримідинових гетероциклічних систем, описаним у роботі [7], нами здійснений альтернативний шлях
отримання сполуки 5 (шлях II). У результаті естерифікації 2-аміно-5-бромбензойної кислоти 1 отримано відповідний метиловий естер 6. Реакцією сполуки 6 з азидом натрію та
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Схема 1

триетилортоформіатом отримано похідне тетразолу 7. У результаті реакції з моно-Вос-піперазином зазнавало розщеплення тетразольне кільце, відбувалося нуклеофільне приєднання та внутрішньомолекулярна циклізація з утворенням 2-заміщеного 6-бром-3Н-хіназолін-4-ону 5.
Виявилося, що використовуваний нами раніше метод синтезу (шлях I), хоча і є більш
тривалим, дає змогу отримати 2-заміщений 6-бром-3Н-хіназолін-4-он 5 з достатніми виходами. У випадку використання тетразол-похідного для синтезу продукту 5 (шлях II) вихід
реакції є недостатнім.
Ключовою стадією другого етапу синтезу цільового антагоніста була реакція утворення
С—С зв’язку між сполукою 5 та мета-нітрофенілборною кислотою за механізмом кроссполучення (реакція Судзукі) (схема 2). Подальше каталітичне відновлення нітрогрупи
сполуки 8 дією водню спричинило утворення амінопохідного 9, яке ацилювалося моно-Восгліцином з використанням каплінг-реагенту HBTU. У результаті ацидолітичного розщеплення Вос-захисних груп сполуки 10 отримано цільову молекулу антагоніста 11 у вигляді
дигідрохлориду, що відрізняється від молекули RUC-2 лише центральним гетроциклом.
Антиагрегаційну активність досліджували in vitro на збагаченій тромбоцитами плазмі
крові людини за методом Born G.V. на зразках крові, узятої від трьох донорів [8]. Збагачену
тромбоцитами плазму отримували з крові здорових донорів, узятої з ліктьової вени натще.
АДФ (кінцева концентрація 10 мкМ) використовували як індуктор агрегації тромбоцитів.
Цільова сполука 11 мала антиагрегаційну активність з показником IC50 = 0,47 ± 0,4 мкМ.
Згідно з даними літератури сполука RUC-2 виявляє активність у тому ж експерименті з
показником IC50 = 0,096 ± 0,005 мкМ [5].
З метою встановлення молекулярного механізму антиагрегаційної дії досліджено вплив
антагоніста 11 на специфічне зв’язування міченого флуоресцеїнізотіоціанатом фібриногену (FITC-Fg) з αIIbβ3 рецептором на суспензії відмитих тромбоцитів людини за методикою, описаною в роботі [9]. FITC-Fg специфічно зв’язується з рецепторами на поверхні
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Схема 2

тромбоцитів з константою дисоціації (Kd), що дорівнює 1,02 мкМ. Згідно з експериментальними даними афінітет сполуки 11 до з αIIbβ3 становить IC50 = 0,020 ± 0,003 мкМ (FITC-Fg/
αIIbβ3). Як сполуку порівняння використано тирофібан, класичний антагоніст αIIbβ3. Встановлено, що тирофібан інгібує специфічне зв’язування FITC-Fg з αIIbβ3 з показником
IC50 = 0,0024 ± 0,0004 мкМ (FITC-Fg/αIIbβ3) та виявляє функціональну активність з показником IC50 = 0,032 ± 0,004 мкМ.
Докінг-дослідження проводили з використанням програми S4MPLE [10]. Структура
фібриногенового рецептора (3T3M) була взята з бази білкових молекул (Protein Data Bank)
[11]. На рис. 2, а наведено структуру комплексу “RUC-2-αIIbβ3”, а на рис. 2, б — схему взаємодії в комплексі “11—αIIbβ3”. Встановлено, що сполука 11 зв’язується із залишком Asp224
αIIb-субодиниці рецептора, аналогічно до сполуки RUC-2. Проте ліганд 11 має дещо іншу
геометрію молекули, тому первинна аміногрупа сполуки 11 розташована в порожнині рецептора глибше відносно аналогічної аміногрупи RUC-2. Завдяки цьому аміногрупа сполуки 11 може утворювати водневий зв’язок із залишком Ser121 β3-субодиниці рецептора.
Також встановлено, що молекули води, які беруть участь в утворенні водневого зв’язку ліганду із залишком Asp232 αIIb-субодиниці рецептора, є важливими для правильної орієнтації ліганду та його зв’язування.
Таким чином, у результаті синтезу отримано структурний аналог сполуки RUC-2, що
містить центральний хіназоліновий гетероцикл. Результати біологічних досліджень показали, що синтезована сполука є високоактивним антагоністом фібриногенових рецепторів.
У свою чергу, результати молекулярного докінгу опосередковано підтверджують дані біологічних дослідів.
Експериментальна частина. Спектри 1H ЯМР отримано на приборі Bruker Avance DRX
(500 МГц) в розчині ДМСО-d6 (99,9 %), внутрішній стандарт ТМS, при 25 °С. Мас-спектри
електронного удару сполук записано на мас-спектрометрі МХ-1321 (іонізуюча напруга
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Рис. 2. Взаємодії сполук RUC-2 (а) та 11 (б) всередині порожнини рецептора αIIbβ3

70 еВ, температура камери іонізації 200 °С). Спектри FAB отримано на приборі VG 7070
(Великобританія), як матрицю використовували нітробензиловий спирт, іонізацію здійснювали пучком атомів Xe з енегрією 8 кВ. Тонкошарову хроматографію (ТШХ) здійсню®
вали на пластинах ALUGRAM Xtra SIL G/UV254 (MACHEREY-NAGEL). Речовини виявляли на хроматограмах за допомогою нінгідринового, хлор-толуїдинового реактивів або
УФ світлом. Температуру плавлення визначали на приладі ПТП-1 у запаяних і відкритих
капілярах, швидкість нагрівання 1 °С/хв.
6-Бром-3Н-хіназолін-4-он (2). Вихід 43,7 г (78,5 %). Т. пл. 325 °С. Мас-спектр (EI),
m/z: 242, 243.
6-Бром-2,4-дихлорхіназолін (3). Сирий продукт використовували безпосередньо на
наступній стадії.
6-Бром-2-хлор-3Н-хіназолін-4-он (4). Вихід 71,3 %. Rf = 0,6 (Б, бензол — ацетон —
оцтова кислота, 100 : 50 : 2). Т. пл. 175—177. Mас-спектр (EI), m/z: 259, 261.
2-(4-Вос-піперазин-1-іл)-6-бром-3Н-хіназолін-4-он (5). Метод I. Вихід 60 %. Rf =
1
= 0,49 (Б). Т. пл. 250,5–251,5 °С. ЯМР H (500 МГц, d6-ДМСО), δ, м.д.: 1,41 (с, 1 Н); 3,40
(с, 4 Н); 3,60 (с, 4 Н); 7,22 (д, J = 7,68 Гц, 1 Н); 7,70 (д, J = 7,40 Гц, 1 Н); 7,96 (с, 1 Н); 11,60
(уш с, 1 Н). Mас-спектр (EI), m/z: 410, 411.
Метиловий естер 5-бром-2-амінобензойної кислоти (6). Вихід 59 %. Rf = 0,88 (Б).
Т. пл. 71—72. Mас-спектр (EI), m/z: 230, 232.
Метиловий естер 5-бром-2-(1Н-тетразол-1-іл)бензойної кислоти (7). Метиловий
естер 2-аміно-5-бромбензойної кислоти (2,6 г, 0,0113 моль) та NaN3 (2,32 г, 0,0357 моль)
суспендували у 4 мл триетилортоформіату і охолоджували до 0 °С. Додавали 40 мл оцтової
кислоти і суміш кип’ятили зі зворотним холодильником протягом 16 год. Суспензію упарювали, залишок розчиняли в CHCl3 (100 мл) та промивали розчином 3 Н HCl (50 мл).
Органічну фазу сушили над Na2SO4, фільтрували та упарювали досуха. Продукт кристалізували з МеОН. Вихід 50 %. Rf = 0,73 (Б). Т. пл. 129—131 °С. Mас-спектр (EI), m/z: 283, 285.
2-(4-Вос-піперазин-1-іл)-6-бром-3Н-хіназолін-4-он (5). Метод II. Суспензію тетразол-похідного 7 (0,001 моль) у 1 мл моно-Вос-піперазину при 80—90 °С перемішували протягом 1 год. Потім у ще теплу суміш додавали гексан, охолоджували та відфільтровували
продукт. Вихід 7,6 %. Rf = 0,49 (Б). Mас-спектр (EI), m/z: 410, 411.
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2-(4-Вос-піперазин-1-іл)-6-(3-нітрофеніл)-3Н-хіназолін-4-он (8). Вихід 0,22 г
(98 %). Rf = 0,47 (Б). Т. пл. > 255 °С. ЯМР 1H (500 МГц, d6-ДМСО), δ, м.д.: 1,43 (с, 9 H), 3,43
(с, 4 H), 3,65 (с, 4 H), 7,39 (д, J = 4,1 Гц, 1 H), 7,74 (т, J = 7,1 Гц, 1 H), 8,03 (д, J = 6,6 Гц, 1 H),
+
8,18—8,24 (м, 3 H), 8,44 (с, 1 H), 11,57 (с, 1 H). Mас-спектр (FAB), m/z: 452 [M+H] .
6-(3-Амінофеніл)-2-(4-Вос-піперазин-1-іл)-3Н-хіназолін-4-он (9). Через розчин нітропохідного 8 (0,5 г, 0,0013 моль) у 100 мл суміші бензол—метанол (1 : 1) пропускали водень у присутності 5 % паладію на вугіллі (0,05 г) при кімнатній температурі протягом
2—3 год (контроль ТШХ). Після завершення реакції через розчин пропускали потік гелію
протягом 20 хв. Розчин фільтрували крізь шар цеоліту й упарювали досуха, отримуючи
1
продукт. Вихід 91 %. Rf = 0,35 (Б). Т. пл. 265–270 °С. ЯМР H (500 МГц, d6-ДМСО), δ, м.д.:
1,41 (с, 9 H), 3,41 (с, 4 H), 3,61 (с, 4 H), 5,16 (с, 2 H), 6,54 (д, J = 6,9 Гц, 1 H), 6,81 (д, J = 6,0 Гц,
1 H), 6,91 (с, 1 H), 7,09 (т, J = 7,4 Гц, 1 H), 7,34 (д, J = 5,2 Гц, 1 H), 7,83 (д, J = 7,1 Гц, 1 H),
+
8,09 (с, 1 H), 11,49 (с, 1 H). Mас-спектр (FAB), m/z: 422 [M+H] .
2-N-Вос-аміно-N-(3-[2-(4-Вос-піперазин-1-іл)-3Н-хіназолін-6-іл]феніл)ацетамід
(10). 0,01 моль N-Boc-Gly розчиняли в безводному ацетоніртилі (25 мл). Розчин охолоджували до –5 °С та додавали триетиламін (1,4 мл, 0,01 моль), а потім HBTU (3,8 г, 0,01 моль).
Суміш перемішували протягом 1 год при –5 °С, потім додавали 0,01 моль амінопохідного 9.
Отриманий розчин перемішували протягом 7 год при 50 °С. Залишкові кількості активованого ефіру вихідної Вос-кислоти руйнували додаванням декількох крапель N,N-диметилпропан-1,3-діаміну. Розчин упарювали досуха. Залишок розчиняли у 100 мл хлороформу.
Розчин промивали водою (40 мл), водним розчином 1 М HCl (40 мл) та 5 %-м водним розчином NaHCO3 (40 мл). Органічний шар сушили безводним Na2SO4, фільтрували та розчинник упарювали досуха. Продукт кристалізували з метанолу. Вихід 53 %. Rf = 0,37 (Б).
1
Т. пл. > 255 °С. ЯМР H (500 МГц, d6-ДМСО), δ, м.д.: 1,40 (с, 18 H), 3,31 (с, 1 H), 3,41 (с, 4 H),
3,62 (с, 4 H), 3,73 (с, 1 H), 7,03 (уш. с, 1 H), 7,37 (уш. с, 3 H), 7,56 (уш. с, 1 H), 7,78 (уш. с, 1 H), 7,97
+
(с, 1 H), 8,14 (уш. с, 1 H), 10,00 (с, 1 H), 11,48 (с, 1 H). Mас-спектр (FAB), m/z: 579 [M+H] .
4-[6-(3-{2-амоніоацетамід}феніл)-4-оксо-3Н-хіназолін-2-іл]піперазин-1-іум дихлорид (11). Ди-Вос-похідне 10 (0,01 моль) розчиняли у 100 мл суміші CH2Cl2—метанол
(10 : 1). Крізь розчин пропускали потік сухого HCl протягом 1 год. Розчинник упарювали
досуха, та кристалічний залишок сушили під вакуумом (2 мм рт. ст.) протягом 2 год при
1
40 °С. Вихід 95 %. Речовина гігроскопічна. ЯМР H (500 МГц, d6-ДМСО), δ, м.д.: 1,23 (с, 1 H),
3,25 (уш. с, 4 H), 3,84 (д, J = 4,6 Гц, 2 H), 4,04 (уш. с, 4 H), 7,45—7,48 (м, 2 H), 7,64 (д, J = 6,5 Гц,
1 H), 7,82 (д, J = 7,4 Гц, 1 H), 8,03 (д, J = 11,2 Гц, 2 H), 8,18 (с, 1 H), 8,33 (уш. с, 2 H), 9,72 (с, 2
13
H), 11,00 (с, 1 H). ЯМР С (125 МГц, d6-ДМСО), δ, м.д.: 40,50, 41,11, 42,06, 43,19, 116,86,
117,07, 118,45, 121,88, 123,39, 129,89, 133,18, 135,29, 139,17, 139,25, 150,52, 162,59, 165,07.
Mас-спектр (FAB), m/z: 452 [M+H]+.
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СИНТЕЗ И АНТИАГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ АНТАГОНИСТА
αIIbβ3-РЕЦЕПТОРОВ НА ОСНОВЕ 2-(4-ПИПЕРАЗИН-1-ИЛ)-3Н-ХИНАЗОЛИН-4-ОНА
Синтезировано новое производное 2-(4-пиперазин-1-ил)-хиназолин-4-она, являющегося антагонистом
αIIbβ3-рецепторов закрытой формы. Исследована антиагрегационная активность соединения на богатой
тромбоцитами плазме крови человека в опыте in vitro. Молекулярный механизм антиагрегационного
действия целевого соединения подтверждён путём оценки его способности ингибировать связывание меченного флуоресцеинизотиоцианатом фибриногена (FITC-Fg) с αIIbβ3. Методом молекулярного докинга
показано, что исследованное соединение связывается с мишенью аналогично лиганду сравнения RUC-2.
Ключевые слова: 6-бром-3Н-хиназолин-4-он, палладиевый катализ, реакция С—С кросс-сочетания, образование пептидной связи, агрегация тромбоцитов, антагонист фибриногеновых рецепторов, αIIbβ3.
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2

SYNTHESIS AND ANTIAGGREGATIVE ACTIVITY OF αIIbβ3-RECEPTOR
ANTAGONIST BASED ON 2-(4-PIPERAZINE-1-YL)-3H-QUINAZOLINE-4-ONE
A new derivative of 2-(4-piperazin-1-yl)-quinazolin-4-one is synthesized, the compound has structure similar
to small-molecule αIIbβ3-receptor antagonist based on 7-(piperazin-1-yl)-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pirimidin-5one (RUC-2). To obtain the target compound, two alternative methods are used. The compound is an antagonist of the αIIbβ3-receptor, which binds to the closed form of the protein. The antiaggregative activity of the
compound is studied on platelet-rich plasma (PRP) in an in vitro test. The molecular mechanism of antiplatelet
action is measured as the inhibition of the fluorescein isothiocyanate-labeled fibrinogen (FITC-Fg) binding to
activated human platelets by the tested compound. Docking studies of the synthesized compound revealed that
ligand–protein interactions mainly correspond to the complex RUC-2–αIIbβ3. The target compound has high
antiaggregative activity and can be recommended for the further study as a promising antithrombotic agent.
Keywords: 6-bromo-3H-quinazoline-4-one, palladium-catalysis, C–C cross-coupling, peptide bond formation,
platelet aggregation, fibrinogen receptor antagonist, αIIbβ3.
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Нанокоагуляция и ее влияние
на связывание воды в композитной системе
нанокремнезем—полиметилсилоксан
Представлено членом-корреспондентом НАН Украины В.В. Туровым
Изучено формирование композитной системы на основе равных количеств гидрофобного, пористого полиметилсилоксана (ПМС) и гидрофильного нанокремнезема А-300. Показано, что при формировании композитной системы удельная поверхность материала существенно понижается, что связано с тесным контактом между гидрофобными и гидрофильными частицами. При добавлении к композитной системе воды,
в процессе гомогенизации в условиях дозированной механической нагрузки, проявляется эффект нанокоагуляции — формирование наноразмерных частиц гидратированного кремнезема внутри полиметилсилоксановой матрицы, регистрируемых на ТЭМ-микрофотографиях. При измерении величины межфазной энергии ПМС и композита ПМС/А-300 методом низкотемпературной 1Н ЯМР-спектроскопии установлено,
что эффект нанокоагуляции проявляется в уменьшении (по сравнению с исходным ПМС) энергии взаимодействия воды с поверхностью композита, полученного в условиях малых механических нагрузок, и ее увеличении при использовании высоких механических нагрузок.
Ключевые слова: полиметилсилоксан, гидрофильный диоксид кремния, нанокоагуляция, 1Н ЯМР-спектроскопия.

Коллоидные системы, содержащие твердую и жидкую фазы или несколько жидких фаз,
могут находиться в стабильном состоянии длительное время, если свободная энергия минимальна [1, 2]. Теория жидких коллоидных систем (эмульсий) хорошо разработана. Как
правило, для формирования стабильной коллоидной системы необходимо присутствие поверхностно активных веществ, компенсирующих различие в величинах поверхностных
энергий разнородных жидкостей (например, системы вода в масле и наоборот) [3, 4]. В отличие от жидкостей, твердые нано- или микрочастицы с разными гидрофобно-гидрофильными свойствами (в сухом состоянии) после механического перемешивания могут формировать практически однородную смесь, в которой оба типа частиц входят в состав общих
© Т.В. Крупская, В.М. Гунько, И.С. Процак, В.В. Туров, 2019

68

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 9: 68—76

Нанокоагуляция и ее влияние на связывание воды в композитной системе нанокремнезем—полиметилсилоксан

Рис. 1. Диаграмма изменения удельной поверхности композитной системы А-300/ПМС 1/1 в зависимости от содержания воды и механической нагрузки

агрегатов и взаимодействуют в них посредством сил Ван-дер-Ваальса. При этом разница
в энергиях взаимодействия гидрофобных, гидрофильных и смешанных частиц не велика.
Однако возможность совместного сосуществования разнородных нано/микрочастиц в объеме может нарушаться при добавлении жидкой фазы (воды или гидрофобной жидкости).
Самопроизвольное разделение компонент в смесях порошков или вязких жидкостей (микро- или нанокоагуляция), вызванное броуновским движением, происходить не может или
осуществляется очень медленно, тем не менее этот процесс может существенно ускоряться
под влиянием механической нагрузки, прикладываемой к композитной системе в процессе
ее перемешивания. Поскольку коагуляция уменьшает свободную энергию многокомпонентной системы, она может приводить к повышению энергии связывания жидких компонентов с поверхностью дисперсных частиц [5—7].
Цель настоящего исследования — регистрация явления нанокоагуляции в гидрофобно-гидрофильной системе на основе смеси 1/1 полиметилсилоксана (ПМС) и нанокремнезема А-300 и определение ее влияния на связывание воды таким композитом в воздушной и органической средах в условиях дозированных механических нагрузок.
Экспериментальная часть. Для приготовления композитной системы использовался
3
гидроуплотненный кремнезем [8, 9] с насыпной плотностью 300 мг/см и пористый ПМС
[10, 11], полученный путем высушивания энтеросорбента “Энтеросгель”. Компоненты композита смешивали в фарфоровой ступке и растирали без значительных усилий (давление
пестика на дно ступки не превышало 2 кг/см2). После сухого растирания в течение 5 мин
формировалась однородная смесь гидрофильного (А-300) и гидрофобного (ПМС) материалов, которую использовали как образец 1. Затем сухую смесь делили на две части и
добавляли к ним 100 или 200 мг/г дистиллированной воды. Образцы перетирали в ступке
без больших физических усилий (давление пестика на дно ступки не превышало 2 кг/см2)
и получали образцы 2 и 4 соответственно. Половину каждого композита отбирали и использовали для последующих измерений, а оставшиеся порошки перетирали в ступке,
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Рис. 2. ТЭМ-микрофотографии композитной системы
ПМС/А-300 1/1 и исходных веществ, приготовленные
при разном содержании воды и механической нагрузке

прикладывая значительные физические усилия (давление пестика на дно ступки достигало 20 кг/см2), получали образцы 3 и 5 соответственно. В качестве контрольных образцов использовали сухие порошки уплотненного кремнезема и ПМС — образцы 6 и 7 соответственно.
Результаты и их обсуждение. Для всех материалов проводили измерения низкотемпературных изотерм адсорбции азота, используя сорптомат ASAP 2460 (Micromeritics).
Рассчитанные величины удельной поверхности для образцов 1—7 приведены на рис. 1.
В соответствии с данными рис. 1, формирование композитных систем сопровождается
уменьшением доступной для адсорбции азота поверхности. Это свидетельствует о тесном
сближении гидрофобных и гидрофильных компонентов на расстояние, меньшее размера
молекул азота. Вероятно, основным механизмом межчастичных взаимодействий в композите являются ван-дер-ваальсовы взаимодействия. При отсутствии взаимодействия
между частицами ПМС и А-300 следовало ожидать, что удельная поверхность смеси
2
(SBET) будет составлять 365 м /г. Однако даже в сухом композите, полученном без использования высоких механических нагрузок, она составляет 186 м2/г, т. е. формирование
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Рис. 3. ТЭМ микрофотографии образца 2, снятые при разном увеличении

нанокомпозита ПМС/А-300 является энергетически выгодным процессом. Использование
добавок воды и механических нагрузок еще в большей степени уменьшает удельную по2
верхность композитной системы, причем минимальные значения SBET (134 м /г) фиксируются для композита, полученного в условиях высоких механических нагрузок и добавки 200 мг/г Н2О (образец 5).
Для выявления возможности формирования в композите ПМС/А-300 под влиянием
добавленной воды и механических нагрузок гетерогенной системы, состоящей из близко
расположенных гидрофобных и гидрофильных областей, для образцов 1—7 были проведены ТЭМ электронно-микроскопические исследования (рис. 2). В образце 1 (сухой композит) разнородные частицы образуют композит, в котором частицы кремнезема в полиметилсилоксановой матрице вполне различимы (см. рис. 2, а). В процессе перетирания
образца происходит достаточно однородное распределение частиц. При дальнейшем перетирании образца 1 с небольшим количеством воды (СН2О = 100 мг/г) однородное распределение частиц А-300 в ПМС сохраняется (см. рис. 2, б), т. е. гидратированные частицы SiO2
находятся внутри гидрофобной матрицы ПМС. Размер таких гидрофильных глобул составляет 10—20 нм, что близко к размерам первичных частиц нанокремнезема А-300 [12].
Повышение механической нагрузки без изменения количества воды в образце (рис. 2, в,
образец 3) не приводит к полной гомогенизации композитной системы. Однако для образцов, полученных при СН2О = 200 мг/г, гетерогенные наноструктуры в композите не регистрируются (образцы 4, 5, см. рис. 2, г, д), как и в образцах исходных А-300 и ПМС (образцы
6, 7, см. рис. 2, е, ж). На рис. 3 показаны наногетерогенные структуры, возникающие в образце 2 под влиянием механической нагрузки, снятые при разном увеличении.
Следует отметить, что получение ТЭМ-микрофотографий сопряжено со значительными внешними воздействиями на исследуемый образец. Их получают в условиях вакуума,
когда вода, присутствовавшая в образце перед измерениями, испаряется. При этом возможно частичное переструктурирование образца за счет удаления из него воды, принимающей
участие в образовании гетерогенных структур. В частности, наблюдаемые в образцах 2 и 3
области нанокоагуляции могут быть иного размера, чем до вакуумирования образцов.
С другой стороны, полное их отсутствие в образцах 4 и 5 не обязательно является свидетельством отсутствия эффекта нанокоагуляции для этих образцов во влажном состоянии.
Процесс нанокоагуляции может влиять на параметры связывания воды, адсорбированной в гидратированных порошках смеси ПМС и нанокремнезема А-300. Как было показано
в [12, 13], надежным методом определения термодинамических характеристик связанной
воды и размеров кластеров воды, формирующихся в гетерогенных системах, является метод
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низкотемпературной 1Н ЯМР-спектроскопии. При этом, зная интенсивность сигнала воды до замораживания и количество воды в системе по изменению интенсивности сигнала
воды в процессе нагревания образцов от 200 до 280 К, можно легко рассчитать количество
незамерзающей воды при любой температуре ниже 273 К, а по депрессии температуры замерзания (273—Т) – величину изменения свободной энергии Гиббса, обусловленного
адсорбционными взаимодействиями (∆Gice), межфазную энергию (γS) и распределения по
радиусам кластеров адсорбированной воды (R(∆C)):
(1)

∆Gice = −0,036(273,15 − Т),

где численный коэффициент представляет собой параметр, связанный с температурным
коэффициентом изменения свободной энергии Гиббса для льда [13].
Межфазная энергия твердых тел или биополимеров определялась как модуль суммарного понижения свободной энергии абсорбированной воды, обусловленного наличием
внутренней границы раздела фаз вода—полимер, по формуле
max
C uw

γ S = −K

∫

∆G (C uw )dC uw ,

(2)

0

max
— общее количество незамерзающей воды при Т = 273 К.
где C uw
Величина межфазной энергии является удобным параметром, который позволяет сравнивать энергию связывания воды в разных системах, особенно если количество воды в
них одинаковое.
При этом для определения геометрических размеров ограниченных твердой поверхностью наноразмерных агрегатов жидкости может быть использовано уравнение Гиббса–
Томсона [14, 15], связывающее радиус сферических или цилиндрических пор (R) с величиной депрессии температуры замерзания:

∆Tm = Tm (R) − Tm, ∞ =

2σ sl Tm, ∞
∆H f ρR

,

(3)

где Tm(R) — температура плавления льда, локализованного в порах радиуса R; Tm,∞ — температура плавления объемного льда; ρ — плотность твердой фазы; σsl — энергия взаимодействия твердого тела с жидкостью; ∆Hf — объемная энтальпия плавления. В случае, когда
вода заполняет все межчастичное пространство, формула (3) позволяет определять распределение по радиусам межчастичных зазоров, заполненных незамерзающей жидкостью.
На рис. 4, а приведены температурные зависимости концентрации незамерзающей воды для композитных систем ПМС/А-300 (1/1) и исходных материалов, содержащих 1 г/г
адсорбированной воды, в воздушной среде и среде гидрофобного органического растворителя — дейтерохлороформа, а на рис. 4, б — рассчитанные на их основе соотношения изменения свободной энергии Гиббса и концентрации незамерзающей воды. При этом та часть
незамерзающей воды, для которой ∆G < –0,5 кДж/моль, считалась слабосвязанной (WBW),
а остальная — сильносвязанной (SBW) (см. рис. 4, б). Поскольку межфазная энергия определяет суммарное взаимодействие воды с поверхностью адсорбентов, в условиях одина-
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Рис. 4. Температурные зависимости
концентрации незамерзающей воды (а),
рассчитанные на их основе зависимости
изменения свободной энергии Гиббса от
концентрации незамерзающей воды (б), распределения по радиусам кластеров адсорбированной воды (в) и диаграмма изменения межфазной энергии (г) для композита ПМС/
А-300, его составляющих, среды и механических нагрузок

ковой гидратированности систем, для сопоставления влияния состава, пробоподготовки
и используемой среды на рис. 4, в, г представлены распределения по радиусам кластеров
адсорбированной воды и диаграмма изменения величины γS.
Сопоставляя значения межфазных энергий (см. рис. 4, г) с распределениями по радиусам кластеров адсорбированной воды (см. рис. 4, в), можно сделать вывод, что для гидратиISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 9
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рованного ПМС в воздушной среде значительная часть воды находится в виде кластеров с
R = 2÷12 нм. Уменьшение в среде хлороформа межфазной энергии от 22,4 до 1,3 Дж/г обусловлено стабилизацией кластеров с R > 11 нм. Добавление к среде CDCl3 сильной кислоты приводит к появлению в поверхностном слое частиц ПМС гидратированных молекул
кислоты, что сопровождается понижением температуры замерзания межфазной воды и
увеличением межфазной энергии за счет энергии сольватации. При этом на распределении
по радиусам кластеров адсорбированной воды наблюдаются два максимума при R = 2,5
и 10,5 нм (см. рис. 4, в).
При переходе от гидратированного ПМС к композиту ПМС/А-300, приготовленному без высоких механических нагрузок, межфазная энергия уменьшается вдвое — от 22,4
до 11,6 Дж/г (см. рис. 4, г). Это обусловлено ростом вклада от кластеров воды с R > 20 нм
(см. рис. 4, в). После приложения к образцу нагрузки величина γS вновь повышается до
23,9 Дж/г. Однако кривые распределения кластеров воды по радиусам изменяются слабо
(см. рис. 4, в). Тогда рост межфазной энергии следует относить на счет изменения ассоциированности межфазной воды.
Совокупность полученных экспериментальных результатов можно объяснить тем, что
в условиях высокой гидратированности поверхности межфазная энергия воды в межчастичных зазорах высокодисперсных адсорбентов определяется морфологией межчастичного пространства, в частности эффектом нанокоагуляции и влиянием поверхности на
формирование упорядоченной сетки водородных связей воды в адсорбционном слое. Поскольку твердый ПМС имеет большую поверхность по сравнению с нанокремнеземом А-300,
то вода, заполняющая межчастичные зазоры ПМС, находится в виде кластеров относительно
меньшего радиуса, чем в А-300. При этом гидрофильность (гидрофобность) материала не
является определяющей для поверхностной энергии кластеров воды. С другой стороны,
если сильно гидратированные порошки ПМС и А-300 поместить в среду слабополярного
CDCl3, то последний легко диффундирует в межчастичные зазоры гидрофобного ПМС,
вытесняя воду в поры большего радиуса и значительно труднее — в межчастичные зазоры
гидрофильного А-300, что проявляется в сильной зависимости величины γS от среды для
ПМС и слабой — для А-300.
Публикация содержит результаты исследований, проведенных при грантовой поддержке целевой программы научных исследований НАН Украины «Новые функциональные вещества и материалы химического производства» по Договору № 19-19.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Everett D.H. Basic principles of colloid science. London: Royal Society of Chemistry, 1988. 243 р.
2. Мчедлов-Петросян М.О., Лебідь В.І., Глазкова О.М., Лебідь О.В. Колоїдна хімія: Мчедлов-Петросян М.О. (ред.). 2-ге вид., випр. і доп. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. 500 с.
3. Дерягин Б.Д. Устойчивость коллоидных систем (теоретический аспект). Успехи химии. 2007. 43, № 3.
С. 675—721.
4. Ребиндер П.А. Избранные труды. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия.
Москва: Наука, 1979. 384 с.
5. Муллер В.М. Теория обратимой коагуляции. Коллоид. журн. 1996. 58, № 5. С. 634-647.
6. Ефремов И.Ф. Периодические коллоидные структуры. Ленинград: Химия, 1971. 192 с.

74

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019. № 9

Нанокоагуляция и ее влияние на связывание воды в композитной системе нанокремнезем—полиметилсилоксан
7. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. Москва: Химия,
1982. 400 с.
8. Krupskaya T.V., Turov V.V., Barvinchenko V.N., Filatova K.O., Suvorova L.A., Iraci G., Kartel M.T. Influence
of the “wetting-drying” compaction on the adsorption characteristics of nanosilica A-300. Adsorpt. Sci. Technol. 2018. 36, № 1-2. P. 300—310.
9. Gun’ko V.M., Turov V.V., Pakhlov E.V., Krupska T.V., Charmas B. Effect of water content on the characteristics
of Hydro-compacted nanosilica. Appl. Surf. Sci. 2018. 459. P. 171—178.
10. Слинякова И. Б., Денисова Т. И. Кремнийорганические адсорбенты: получение, свойства, применение.
Киев: Наук. думка, 1988. 190 с.
11. Shevchenko Y.N., Dushanin B.M., Yashinina N.I. New silicon compounds — porous organosilicon matrics for
technology and medicine. Silicon for chemistry industry. Sandefjord, 1996. P. 114—166.
12. Гунько В.М., Туров В.В., Горбик П.П. Вода на межфазной границе. Киев: Наук. думка, 2009. 694 с.
13. Gun’ko V.M., Turov V.V. Nuclear magnetic resonance studies of interfacial phenomena. New York: Taylor
& Francis, 2013. 1076 c.
14. Aksnes D.W., Forl K., Kimtys L. Pore size distribution in mesoporous materials as studied by 1H NMR.
Phys. Chem. Chem. Phys. 2001. 3. P. 3203—3207.
15. Petrov O.V., Furó I. NMR cryoporometry: Principles, applications and potential. Prog. Nucl. Mag. Res. Sp.
2009. 54. Р. 97—122.
Поступило в редакцию 11.06.2019
REFERENCES
1. Everett D.H. (1988) Basic principles of colloid science. London: Royal Society of Chemistry.
2. Mchedlov-Petrosyan, M. O., Lebid, V. I., Glazkova, O. M. & Lebid, O. V. (2012). Colloid chemistry. 2-nd
view, direction and additional information. Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina (in Ukrainian).
3. Deryagin, B. D. (2007). Stability of colloidal systems (theoretical aspect). Uspekhi Khimii, 43, No. 3, pp. 675721 (in Russian).
4. Rebinder, P. A. (1979). Selected works. Surface phenomena in dispersed systems. Colloid chemistry. Moscow:
Nauka (in Russian).
5. Muller, V. M. (1996). Reversible coagulation theory. Kolloid zhurn., 58, No. 5, pp. 634-647 (in Russian).
6. Yefremov, I. F. (1971). Periodic colloidal structures. Leningrad: Khimiya (in Russian).
7. Frolov, Yu. G. (1982). Course of colloid chemistry. Surface phenomena and disperse systems. Moscow:
Khimiya (in Russian).
8. Krupskaya, T. V., Turov, V. V., Barvinchenko, V. N., Filatova, K. O., Suvorova, L. A., Iraci, G. & Kartel, M. T.
(2018). Influence of the “wetting-drying” compaction on the adsorption characteristics of nanosilica A-300.
Adsorpt. Sci. & Technol., 36, No. 1-2, pp. 300-310.
9. Gun’ko, V. M., Turov, V. V., Pakhlov, E. V., Krupska, T. V. & Charmas, B. (2018). Effect of water content on
the characteristics of Hydro-compacted nanosilica. Appl. Surf. Sci., 459, pp. 171-178.
10. Slinyakova, I. B. & Denisova, T. I. (1988). Organosilicon adsorbents: preparation, properties, application.
Кyiv: Naukova Dumka (in Russian).
11. Shevchenko, Y. N., Dushanin, B. M. & Yashinina, N. I. (1996). New silicon compounds – porous organosilicon
matrics for technology and medicine. In Silicon for chemistry industry (pp. 114-166). Sandefjord.
12. Gun’ko, V. M., Turov, V. V. & Gorbik, P. P (2009). Water at the interface. Кyiv: Naukova Dumka (in
Russian).
13. Gun’ko, V. M. & Turov, V. V. (2013). Nuclear magnetic resonance studies of interfacial phenomena. New York:
Taylor & Francis.
14. Aksnes, D. W., Forl, K. & Kimtys, L. (2001). Pore size distribution in mesoporous materials as studied by 1H
NMR. Phys. Chem. Chem. Phys., 3, pp. 3203-3207.
15. Petrov, O. V. & Fur , I. (2009). NMR cryoporometry: Principles, applications and potential. Prog. Nucl. Mag.
Res. Sp., 54, pp. 97-122.
Received 11.06.2019

ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 9

75

Т.В. Крупская, В.М. Гунько, И.С. Процак, В.В. Туров
Т.В. Крупська, В.М. Гунько,
І.С. Процак, В.В. Туров
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ
E-mail: krupska@ukr.net
НАНОКОАГУЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗВ’ЯЗУВАННЯ ВОДИ
В КОМПОЗИТНІЙ СИСТЕМІ НАНОКРЕМНЕЗЕМ—ПОЛІМЕТИЛСИЛОКСАН
Вивчено формування композитної системи на основі однакових кількостей гідрофобного, пористого поліметилсилоксану (ПМС) і гідрофільного нанокремнезему А-300. Показано, що за умов формування композитної системи питома поверхня матеріалу істотно знижується, що пов’язано з тісним контактом між
гідрофобними та гідрофільними частинками. У випадку додавання до композитної системи води, в процесі гомогенізації в умовах дозованого механічного навантаження, виявляється ефект нанокоагуляції —
формування нанорозмірних частинок гідратованого кремнезему всередині поліметилсилоксанової матриці, що реєструється на ТЕМ-мікрофотографіях. За результатами вимірювання величини міжфазної
енергії ПМС і композита ПМС/А-300 методом низькотемпературної 1Н ЯМР-спектроскопії встановлено,
що ефект нанокаоагуляції виявляється в зменшенні (порівняно з вихідним ПМС) енергії взаємодії води з
поверхнею композита, отриманого в умовах малих механічних навантажень, і її зростання у разі використання високих механічних навантажень.
Ключові слова: поліметилсилоксан, гідрофільний діоксид кремнію, нанокоагуляція, 1Н ЯМР-спектроскопія.
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NANOCOAGULATION AND ITS INFLUENCE ON THE WATER BINDING
IN THE COMPOSITE SYSTEM OF NANOSILICA—POLYMETHYLSILOXANE
The formation of a composite system on the basis of equal amounts of hydrophobic porous polymethylsiloxane
and hydrophilic nanosilica A-300 is studied. It is shown that, during the formation of the composite system,
the specific surface of the material is substantially reduced, which is due to the close contact between the
hydrophobic and hydrophilic particles. When water is added to the composite system, in the process of homogenization under the conditions of the metered mechanical load, the effect of nanocoagulation arises as the
formation of nanosized particles of hydrated silica inside the polymethylsiloxane matrix, which is registered on
TEM-microphotographs. When measuring the magnitude of the interphase energy of PMS and the composite
1
PMS / A-300 by the method of low-temperature H NMR spectroscopy, it is established that the effect of nanocoagulation is manifested in the decrease (in comparison with the initial PMS) of the energy of interaction of
water with the surface of the composite obtained under conditions of small mechanical loads and its growth,
when high mechanical loads are used.
1
Keywords: polymethylsiloxane, hydrophilic silica, nanocoagulation, H NMR spectroscopy.
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Біоплато для очищення водних об’єктів від важких металів
Представлено членом-кореспондентом НАН України О.П. Дмитрієвим
Розроблено мобільну конструкцію біоплато для очищення водних об’єктів від важких металів, де як біотичний компонент використовуються вищі наземні рослини. Показано ефективність запропонованої гідрофітної споруди з рослинами тимофіївки лучної щодо хрому(VI), іонів кадмію(II) і цинку(II). Досліджено
вплив хрому(VI) на ростові параметри рослин тимофіївки лучної.
Ключові слова: фіторемедіація, біоплато, наземні рослини, важкі метали.

Проблема забруднення водних об’єктів важкими металами щодалі загострюється, набуваючи загрозливих розмірів — на сьогодні практично всі поверхневі води за рівнем хімічного забруднення не відповідають існуючим нормативам якості вод [1]. За ступенем негативного впливу важкі метали поділяють на: високонебезпечні, небезпечні та малонебезпечні.
До одних із найбільш токсичних металів відносять кадмій, цинк та хром, джерелами надходження яких до водних об’єктів є викиди гірничорудної, металургійної та хімічної
промисловості [2, 3].
На сьогодні існує велика кількість методів очищення водних об’єктів, серед яких популярності набуває біологічний метод — фітотехнології [4—6]. До таких фіторемедіаційних технологій, зокрема, належить використання біоплато, в яких традиційно застосовуються вищі водні рослини. Результати попередніх досліджень [6—7] свідчать про те, що не
тільки вищі водні рослини характеризуються високими коефіцієнтами накопичення, але
й наземні рослини в умовах водної культури мають таку ж здатність до акумуляції забруднювальних речовин. Основними перевагами цього методу є низька енергоємність, високий ступінь очищення, висока ефективність, екологічність та здатність акумулювати різні
типи ксенобіотиків.
Мета дослідження — перевірка сорбційних властивостей рослин тимофіївки лучної
(Phleum pretense L.) щодо важких металів та вивчення впливу хрому(VI) на ростові параметри рослин тимофіївки.
Матеріали та методи. Конструювання біоплато відбувалося за такою схемою: використовували кювети розміром 21 × 12,5 × 2,5 см; дно кювет покривали шаром гранульованого
© О.В. Лапань, О.М. Міхєєв, 2019
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Рис. 1. Загальний вигляд сконструйованого біоплато з тимофіївкою лучною

пінопласту (пінополістирол, діаметр гранул 6 мм) завтовшки 1,5 см; пінопласт покривали
шаром спученого перліту (70 см3); в кювету наливали 100 мл відстояної водопровідної води; пульверизатором зволожували поверхню, на якій розміщували насіння тимофіївки
5 см3, і кювети вміщували в термостат, де підтримувалась температура 24 °С.
Для визначення вмісту Cr(VI) зразки кожного варіанта фільтрували. Вміст хрому у
водних зразках визначали на емісійному спектрометрі IСP-MS Agilent 7700х в Інституті
фізіології рослин і генетики НАН України за протоколом EPA 6020A [EPA. 1998. Method
6020A (SW-846): Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry, Revision 1]. Усі розчини
готували на воді 1-го класу (18 МОм), підготовленій на системі очищення Scholar-UV
Nex Up 1000 (“Human Corporation”, Корея). Як калібрувальні стандарти використовували
розчини Standard solution IV-ICPMS-71A фірми “Inorganic Ventures”, США. Кожен зразок
аналізували незалежно три рази.
Концентрацію цинку і кадмію визначали за методом ААС [8] при λ = 213,9 для Zn(II)
і λ = 228,8 для Cd(II).
Ступінь очищення від важких металів (СО, %) розраховували за формулою

CO =

(C0 − C p )
C0

⋅100 ,

де С0, Ср — відповідно концентрація іонів важких металів у вихідному розчині і в розчині
після сорбції, мг/л.
Для дослідження впливу Cr(VI) на ростові параметри тимофіївки лучної (Phleum pretense L.) було сконструйовано чотири біоплато за стандартною методикою. На 13-ту добу
вирощування рослин біоплато (S = 2,8 дм2) розміщували в ексикаторах з водопровідною
водою (V = 2,5 л, S = 4,3 дм2), в які додатково вносили біхромат калію з розрахунку за Cr(VI):
С0 = 0,01, 0,1, 1 і 5 мг/л. Заміри довжини стебел і коренів (L, см) проводили на 8-му і 13-ту
доби інкубації біоплато на розчині.
Результати та обговорення. Запропоновано новий варіант конструкції біоплато, біотичною складовою якої є наземні рослини. Біоплато повинно було задовольняти такі вимоги:
забезпечення плавучості за рахунок зв’язування кореневою системою рослин субстрату
конструкції;
високі сорбційні властивості рослин щодо важких металів.
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Оскільки застосування тимофіївки дало можливість досягти високого ступеня
очищення води від іонів цезію-137 [9], в
подальшому була використана дана культура. На рис. 1 наведено загальний вигляд
біоплато із рослинами тимофіївки.
З рис. 1 видно, що рослини тимофіївки щільно зв’язали субстрат, забезпечивши плавучість конструкції (біоплато), придатну для подальшого використання з Рис. 2. Динаміка поглинання важких металів біопламетою очищення водного середовища від то з рослинами тимофіївки лучної, С0 (Zn) = 10 мг/л,
Cr(VI), іонів Zn(II) і Cd(II). Результати С0 (Cd) = 1 мг/л, С0 (Cr) = 1 мг/л
дослідження наведені на рис. 2.
Встановлено, що на 4-ту добу інкубації найшвидше поглинався кадмій, на відміну від наступних етапів спостереження,
коли різниця в рівнях поглинання досліджуваних металів практично нівелювалася. На першому етапі спостереження найповільніше поглинався хром. На 28-му добу інкубації біоплато на розчині з хромом
а
ефект очищення води становив 98 %, а для
Cd(II) і Zn(II) — 97 і 93 % відповідно.
На заключному етапі досліджували
вплив різних концентрацій Cr(VI) на ростові параметри тимофіївки лучної (Phleum
pretense L.) (рис. 3).
Встановлено, що на 8-му добу при всіх
використаних концентраціях хрому відбувалася стимуляція росту стеблової частини рослин, яка була максимальною при
б
концентрації 0,1 мг/л. Стимуляцію росту Рис. 3. Залежність ростової активності рослин тимокоренів спостерігали при концентраціях фіївки лучної від концентрації Cr(VI) через 8 діб (а)
0,01 і 0,1 мг/л. При більш високих кон- і 13 діб (б) інкубації. L/L0 — довжина органу, % до
центраціях відмічали інгібування росту контролю: 1 — корені, 2 — стебло
коренів.
На 13-ту добу інкубації біоплато на розчині з Cr(VI) стимуляція росту стеблової частини рослин тимофіївки відбувалася тільки при концентрації 0,01 мг/л. При більш високих
концентраціях мало місце інгібування росту стебел. При всіх досліджених концентраціях
іонів хрому ріст кореневої частини рослин тимофіївки інгібувався.
Таким чином, розроблена нова конструкція плаваючого біоплато з використанням наземних рослин дала змогу досягти високого рівня очищення водних об’єктів від іонів важких
металів — понад 90 %. Досліджено дію Cr(VI) на ростові параметри рослин тимофіївки.
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Широке застосування запропонованого типу конструкції біоплато сприятиме відновленню саморегуляції водних екосистем. Отримані результати дають змогу розробити алгоритм технології фіторемедіації, відповідно до якої на заключному етапі її застосування
передбачається або вилучати цілком біоплато з водойм і надалі їх озоляти або здійснювати
періодичні скошування зеленої маси і також піддавати її озоленню.
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Біоплато для очищення водних об’єктів від важких металів
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БИОПЛАТО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Разработана мобильная конструкция биоплато для очистки водных объектов от тяжелых металлов, где в
качестве биотического компонента используются высшие наземные растения. Показана эффективность
предложенного гидрофитного сооружения с растениями тимофеевки луговой по отношению к хрому(VI),
ионам кадмия(II) и цинка(II). Проведено исследование влияния хрома(VI) на ростовые параметры растений тимофеевки луговой.
Ключевые слова: фиторемедиация, биоплато, наземные растения, тяжелые металлы.
O.V. Lapan, O.M. Mikhyeyev
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering of the NAS of Ukraine, Kyiv
E-mail: k.lapan@ukr.net
BIOPLATEAU FOR THE PURIFICATION OF
WATER BODIES FROM HEAVY METALS
A mobile bioplateau design for the purification of water bodies from heavy metals has been developed, where
higher land plants are used as the biotic component. To construct a bio plateau, chemically inert floating materials are used as the substrate granular foam, on whose top the seeds of higher terrestrial plants are placed.
The constructed bioplateaux on the 9th day of incubation were placed into tanks with a solution of heavy
metals to study the cleaning efficiency of timothy in the aquatic environment. For the study of the influence of
chromium (VI) on growth parameters of timothy, the bioplateaux were placed in desiccators with tap water,
which additionally introduced potassium bichromate. The measurements of the length of the stems and roots
were carried out at the 8th and 13th days of incubation of the bioplateau in the solution. The efficiency of
the proposed hydrophytic structure with timothy plants meadow with respect to chromium (VI), cadmium
ions (II) and zinc (II) is shown. A study of the effect of chromium (VI) on the growth parameters of timothy
grass plants is conducted.
Keywords: phytoremediation, bioplateau, terrestrial plants, heavy metals.
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Особливості прояву радіаційно-індукованого
ефекту свідка в лімфоцитах периферичної
крові людини за дією астаксантину
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.А. Кунахом
Методом електрофорезу окремих клітин (сomet assay) в нейтральних умовах досліджено вплив астаксантину на прояв ефекту свідка при сумісному культивуванні інтактних та опромінених in vitrо в дозі 0,5 Гр
лімфоцитів периферичної крові людини. Показано значне зменшення виходу ДНК у культурах клітинсвідків порівняно з контролем. Це пояснюється наявністю в культурі лімфоцитів-свідків значної кількості
пошкоджених клітин, у яких спрацював чекпоїнт на S фазі клітинного циклу. Астаксантин впливає на реалізацію ефекту свідка, зменшуючи кількість клітин, які зупиняють поділ на S фазі клітинного циклу, а також збільшуючи частоту клітин з великим рівнем фрагментації ДНК.
Ключові слова: ефект свідка, астаксантин, γ-опромінення, культура лімфоцитів периферичної крові
людини, електрофорез окремих клітин.

Вплив іонізуючого випромінювання характеризується не тільки первинними, але й вторинними ефектами, одним з яких є ефект свідка (bystander effect). Радіаційно-індукований
ефект свідка можна визначити як здатність опромінених клітин призводити до морфологічних, фізіологічних та геномних змін у клітинах, які не підпадають під дію іонізуючої радіації, але якимось чином контактують з опроміненими. Вважається, що в реалізації цього
процесу важливу роль відіграють вільні радикали кисню [1, 2].
Починаючи з 2015 р. нами досліджуються радіопротекторні властивості астаксантину — каротиноїду з групи ксантофілів, найбільш потужного з відомих на сьогодні антиоксидантів природного походження [3], істотною перевагою якого є відсутність токсичності
та мутагенної активності [4]. В експериментах in vitro нами було показано значне зменшення цитогенетичних ефектів іонізуючої радіації в лімфоцитах периферичної крові (ЛПК)
людини під дією астаксантину [5]. Найбільш вірогідно радіопротекторний ефект астаксантину пояснюється активацією апоптозу в субпопуляції клітин, які мають сублетальний
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рівень пошкоджень геному. Крім того, під
впливом каротиноїду відмічено підсилення
контролю на S стадії клітинного циклу [6].
Спираючись на вищезазначені результати, стало можливим зробити припущення щодо здатності астаксантину здійснювати модифікуючий вплив на розвиток
радіаційно-індукованого ефекту свідка. Перевірка цього припущення була метою представленої роботи.
Матеріали та методи. Культури ЛПК Рис. 1. Середні значення показника Tail Moment
були отримані від чотирьох умовно здоро- (TM). К — контроль (інтактна культура); А — додавих волонтерів, які заперечували свідомий вання 20,0 мкг/мл астаксантину; ЕС — культура
клітин-свідків, ЕС+А — культура клітин-свідків з доконтакт зі знаними чи потенційними му- даванням 20,0 мкг/мл астаксантину
тагенами, вели здоровий спосіб життя. Всі
особи були залучені до обстеження за умов поінформованої згоди. ЛПК культивували
протягом 48 год за модифікованим нами стандартним мікрометодом [5]. Частину зразків
крові опромінювали γ-квантами (випромінювач IBL-237C, потужність 2,34 Гр/хв) у дозі
0,5 Гр до початку культивування. Астаксантин (“Sigma”, США) у кінцевій концентрації
20,0 мкг/мл, визначеній під час власних попередніх досліджень [5, 6], вводили в культури
лімфоцитів перед опроміненням. Сумісне культивування лімфоцитів з опромінених та інтактних зразків крові проводили у системах, що являють собою дві ємності, розділені мембраною з діаметром пор 1 мкм.
Для оцінки відносного рівня пошкоджуваності ДНК використовували метод електрофорезу окремих клітин (сomet assay) в нейтральних умовах. Приготування слайдів, лізис клітин та нейтральний кометний електрофорез здійснювали за загальноприйнятою
методикою [7]. Після електрофорезу препарати фарбували DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole) та аналізували під люмінесцентним мікроскопом. Зображення обробляли за допомогою програми ImageJ (imagej.nih.gov) з використанням плагіну OpenComet [8]. Як параметр для оцінки міграції ДНК використовували показник tail moment (ТМ). Статистичну
обробку даних виконували за загальноприйнятими методами [9].
Результати та їх обговорення. Середні показники рівня ТМ у контрольних (інтактна
культура) та експериментальних (інтактна культура з додаванням астаксантину) зразках
наведені на рис. 1. Після 48-годинного культивування ЛПК середній спонтанний рівень ТМ
становив 6,30 ± 0,40. Додавання астаксантину в обраній концентрації (20,0 мкг/мл) до культури неопромінених ЛПК не спричинило вірогідної зміни цього показника (6,21 ± 0,22,
р > 0,05), що узгоджується з нашими попередніми даними щодо відсутності у каротиноїду
мутагенних властивостей [5, 6].
При сумісному культивуванні опромінених та неопромінених ЛПК у клітинах-свідках
спостерігали значне зменшення виходу ДНК порівняно з контрольним рівнем (ТМ = 1,86 ±
± 0,24, р < 0,05). Додавання астаксантину зумовило збільшення ТМ у культурах неопромінених ЛПК (5,49 ± 0,65, p < 0,001 відносно рівня ТМ клітин свідків без додавання астаксантину. Дані, отримані нами, є досить несподіваними. Відомо, що наслідком реалізації
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Рис. 2. Частотний розподіл “комет”
за значеннями ТМ (див. пояснення
у тексті) з культури клітин-свідків
(ЕС) та культури клітин-свідків з
додаванням 20,0 мкг/мл астаксантину (ЕС+А). 10 % (марковано жирною лінією) є контрольним значенням для всіх груп

ефекту свідка в неопромінених клітинах є збільшення рівня пошкоджуваності ДНК, генних мутацій та аберацій хромосом [1, 2], і ми повинні були очікувати збільшення ТМ в клітинахсвідках. Додавання астаксантину, виходячи з наших попередніх даних [5], навпаки, повинно
було спричинити зниження загального рівня виходу ДНК при кометному електрофорезі.
Для більш детального аналізу було досліджено частотний розподіл окремих клітин залежно від рівня міграції ДНК в агарозний гель. За показниками ТМ “комет” контрольних
варіантів були встановлені граничні значення децилів (значення ТМ дорівнювали 0,76;
1,47; 2,63; 4,09; 5,32; 6,30; 7,52; 8,81; 11,06), які були обрані для формування груп під час
розрахунку частот ТМ у клітинах-свідках за наявності чи відсутності астаксантину. Якщо
значення ТМ дорівнювало граничному, “комету” відносили до наступної групи. Результати
наведені на рис. 2.
Аналізуючи одержані дані, відзначимо як статистично значуще (p < 0,01) збільшення в
культурах клітин-свідків частоти “комет” з низьким рівнем ТМ (групи 1 та 2), так і відсутність “комет” групи 10 (містить клітини з найвищим рівнем пошкоджуваності ДНК). Оскільки відомо, що в нейтральному варіанті “кометного” електрофорезу у клітин, які знаходяться в S фазі, значно знижується вихід ДНК [10], то, вірогідно, така ситуація свідчить
про наявність у культурі лімфоцитів-свідків значної кількості пошкоджених клітин, у яких
спрацював чекпоїнт на S фазі клітинного циклу. Саме цим можна пояснити значне зниження середнього рівня ТМ у культурах клітин-свідків.
Додавання астаксантину в обраній концентрації зумовило зниження частоти “комет” як
групи 1 (з 35,53 ± 2,76% до 26,75 ± 2,56 %, p < 0,05), так і групи 2 (з 23,68 ± 2,45 % до
8,33 ± 1,60 %, p < 0,01). Відомо, що обов’язковою складовою індукції ефекту свідка є підвищення в неопромінених клітинах генерації активних сполук кисню [1, 2], які, у свою
чергу, спричинюють так званий реплікаційний стрес: у результаті великої кількості оксидативних пошкоджень ДНК реплікація припиняється і активується чекпоїнт на S фазі клітинного циклу [11]. Астаксантин є найпотужнішим з відомих антиоксидантів природного
походження, який, на відміну від β-каротину, може проникати всередину клітини [3]. Зняття
каротиноїдом наслідків оксидативного стресу повинно сприяти зменшенню кількості клітин, поділ яких був зупинений на S фазі клітинного циклу.
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Раніше нами було показано, що під впливом астаксантину в опромінених клітинах
відбувається деметилування ДНК [12], результатом чого є активація експресії генів. Ці процеси пов’язані з релаксацією петельних доменів ДНК, що, у свою чергу, призводить до
збільшення виходу ДНК в агарозний гель у разі кометного електрофорезу [13]. Ми можемо
припустити, що зниження частоти “комет” перших двох груп під впливом астаксантину
відбувається за рахунок активацї в пошкоджених клітинах генів систем репарації ДНК та/
або апоптозу [5, 6].
Про можливу активацію апоптичних процесів також свідчить поява в культурах клітинсвідків у присутності астаксантину “комет” 10-ї групи, частота яких досягала 12,28 ± 1,28 %.
Ця група відображає наявність клітин, у яких у результаті запуску програмованої клітинної
смерті почалася фрагментація ДНК.
Таким чином, нами встановлено, що астаксантин впливає на реалізацію ефекту свідка,
по-перше, зменшуючи частоту клітин, які, зупинили свій поділ на S фазі клітинного циклу,
по-друге, збільшуючи рівень клітин з активованою програмою апоптозу. Детальні механізми подібного впливу астаксантину потребують подальшого вивчення.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОГО
ЭФЕКТА СВИДЕТЕЛЯ В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ АСТАКСАНТИНА
Методом электрофореза отдельных клеток (сomet assay) в нейтральных условиях исследовано влияние
астаксантина на проявление эффекта свидетеля при совместном культивировании интактных и облученных in vitrо в дозе 0,5 Гр лимфоцитов периферической крови человека. Показано значительное уменьшение выхода ДНК в культурах клеток-свидетелей по сравненю с контролем. Это можно объяснить
появлением в культуре лимфоцитов-свидетелей значительного количества поврежденных клеток, в которых сработал чекпоинт на S фазе клеточного цикла. Астаксантин влияет на реализацию эффекта свидете-
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ля, уменьшая количество клеток, которые, по всей вероятности, останавливают свое деление на S фазе
клеточного цикла, а также увеличивая частоту клеток с высоким уровнем фрагментации ДНК.
Ключевые слова: эффект свидетеля, астаксантин, γ-облучение, культура лимфоцитов периферической
крови человека, электрофорез отдельных клеток.
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PECULIARITIES OF THE RADIATION-INDUCED BYSTANDER
EFFECT MANIFESTATION IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD
LYMPHOCYTES DUE TO ACTION OF ASTAXANTINE
Using the method of Comet assay under neutral conditions, the effect of astaxanthin on the manifestation of
the bystander effect is studied. Intact human lymphocytes were cocultivated with lymphocytes γ-irradiated in
vitro in a dose 0.5 Gy. A considerable decrease in the DNA exit in cultures of bystander cells compared with
the control cultures is shown. This phenomenon can be explained by the existence, in the culture of bystander
lymphocyte, a significant number of damaged cells, in which the checkpoint on the S phase of the cell cycle is
activated. Аstaxanthin had an influence on the realization of the bystander effect by reducing the number of
cells, which obviously stopped their division in the S phase of the cell cycle, and increasing the frequency of cells
with high level of DNA fragmentation as well.
Keywords: bystander effect, astaxanthine, γ-irradiation, human peripheral blood lymphocytes, Comet assay.
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Аспекты создания нейропротективных,
противовоспалительных лекарственных средств
Представлено членом-корреспондентом НАН Украины И.С. Чекманом
Показаны химические, физиологические, фармакологические, математические аспекты создания нейропротективных, противовоспалительных лекарственных средств. Выявлена целесообразность создания
соединений с нейропротективными свойствами в ряду 1,2,4-триазола, с противовоспалительными эффектами — в ряду коксибов. При синтезе новых соединений применяют компонентные программы, проводят
квантово-химические исследования, виртуальный скрининг, выявляют антиоксидантные свойства.
Ключевые слова: нейропротективные, противовоспалительные, антиоксидантные свойства, компьютерные программы, виртуальный скрининг, квантово-химические исследования.

Сосудистые заболевания головного мозга — одна из главных причин заболеваемости, смертности и инвалидизации населения стран Евросоюза, США и Японии. Ежегодно в мире переносят инсульт около 6 млн человек. Увеличение распространенности инсульта наблюдается у лиц работоспособного возраста — до 60 лет. Согласно международным эпидемиологическим исследованиям, в мире от инсульта ежегодно умирает 4,7 млн человек.
В большинстве промышленно развитых стран инсульт занимает 2—3 место в структуре общей смертности населения, уступая лишь кардиоваскулярной патологии. Ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет в среднем 30—40 %, а в течение года умирает
около 50 % больных. Инсульт является основной причиной инвалидизации населения.
Лишь около 20 % выживших больных могут вернуться к прежней работе. По данным ВОЗ,
средняя стоимость прямых и непрямых расходов на одного больного составляет около
80 тыс. долл. США в год. Таким образом, сосудистые заболевания головного мозга являются чрезвычайно важной проблемой современной медицины.
© И.С. Чекман, И.Ф. Беленичев, А.О. Сыровая, Н.А. Горчакова, Н.В. Бухтиярова, В.П. Рыженко,
О.Л. Левашова, Н.Н. Чаленко, 2019
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Многочисленные экспериментальные и клинические исследования позволили к середине 90-х гг. прошлого столетия сформировать подходы к рациональной нейропротекции.
Выделяют первичную нейропротекцию, направленную на прерывание самых ранних процессов ишемического (глутамат-кальциевого) каскада, разворачивающихся в пределах
“терапевтического окна” и лежащих в основе быстрого некротического повреждения ткани
мозга. К первичным нейропротекторам, эффективность которых доказана клинически, относят блокаторы потенциалзависимых кальциевых каналов (нимодипин, цереброкраст,
исрадипин), блокаторы натриевых каналов, предотвращающие пресинаптическое высвобождение глутамата (лубелузол, фенитоин), а также антагонисты фенциклидинового и глутаминового сайтов NMDA-рецепторов (дизоцилпин, церестат, селфотел, магния сульфат)
[1]. Естественным активатором тормозных нейротрансмиттерных систем является глицин,
который наряду с нейротрансмиттерным действием, оказывает метаболитотропное, антиоксидантное и противоишемическое действие.
Вторичная нейропротекция входит в комплекс неотложной терапии ишемического
инсульта, ее действие направлено на предотвращение отсроченных механизмов повреждения нейрона (оксидативный стресс, экспрессия провоспалительных цитокинов, развитие
воспалительной реакции, индукция апоптоза, дискоординация метаболических циклов,
уменьшение трофической дисфункции и т. д.). К средствам вторичной нейропротекции относят антиоксиданты (эмоксипин, мексидол, тиотриазолин), ноотропы (пирацетам, семакс,
неоглютил, ноопент, фенотропил), метаболитотропные препараты (милдронат) и т. д. [2].
Однако современный арсенал нейропротективной терапии не удовлетворяет всем требованиям клиницистов. Так, средства первичной нейропротекции, особенно антагонисты
глутаматных рецепторов имеют побочные эффекты, что не дает возможности для их применения в клинике, самостоятельная эффективность других средств мало доказана. Все это
обусловливает необходимость создания новых высокоэффективных и малотоксичных препаратов нейропротективного действия. Для разработки новых нейропротективных средств
особое значение имеют фундаментальные исследования в области нейрохимии, цитоиммунологии, молекулярной биологии, физической и теоретической химии, генетики.
Так, открытие эндогенных лигандов вторичных передатчиков пресинаптических рецепторов, нейромодуляторов, разработка методов исследования функции ионных каналов
и связывания веществ с рецепторами, расшифровка генома человека, успехи генной инженерии дают наиболее перспективное направление конструирования нейропротективных
средств. Конструирование новой группы нейропротективных средств проходит две основные стадии. Первая стадия предполагает открытие нового фармакологически активного
класса химических соединений. На второй стадии происходит оптимизация структуры с
точки зрения большей активности, биодоступности, уменьшения побочных эффектов.
Наиболее трудной и дорогостоящей задачей является открытие новых химических групп
биологически активных соединений. Ведущие фармацевтические компании США расходуют около 15 млрд долл. в год на разработку и производство лекарственных средств, причем
7—9 млрд долл. из этой суммы выделяются на открытие новых химических групп, обладающих специфической фармакологической активностью. Отобранная фармакологически активная структура затем оптимизируется с помощью компьютерных программ, в частности
QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) [3].
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Рис. 1. Нумерация атомов в молекуле целекоксиба, принятая при расчетах квантово-химических параметров

Рис. 2. Заряды на атомах (приведены числовые
значения) в молекуле целекоксиба

Ранее нами были изучены квантово-химические свойства следующих молекул нестероидных противовоспалительных средств
(НПВС): ацетилсалициловой кислоты, мефенамовой кислоты, нимесулида, 2,4-дихлорбензойной кислоты, индометацина, парацетамола,
ибупрофена, диклофенака, мелоксикама, пироксикама; а также антигипертензивного препарата — блокатора кальциевых каналов нифедипина; ингибитора ангиотензинпревращающего
фермента периндоприла; β-адреноблокатора
небиволола; тиазидоподобного диуретика индапамида; гепатопротектора растительного
происхождения силимарина; метаболического
Рис. 3. Распределение электронной плотности препарата адеметионина; препарата полиневнешних валентных электронов в молекуле це- насыщенных жирных кислот — омега-3; пролекоксиба
тивосудорожного препарата карбамазепина
[1—3].
Квантово-химические и фармакологические свойства одного из коксибов — молекулы
целекоксиба исследовались методом молекулярной механики ММ+ и полуэмпирическим
методом РМ3 [4].
Все расчеты проводились с использованием алгоритма Полака — Рибера (Polak —
Ribiere conjugate gradient algorithm).
Модель молекулы целекоксиба рассчитана на основании геометрической оптимизации,
нумерация атомов в молекуле, принятая при расчете квантово-химических параметров, показана на рис. 1.
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На рис. 2 приведены рассчитанные заряды на каждом атоме молекулы целекоксиба.
Наибольшая электронная плотность локализована на атомах кислорода (–0,939; –0,928
ат. ед.), атоме азота (–0,956 ат. ед.), а также на атомах фтора (–0,162; –0,156; –0,155 ат. ед.
соответственно). Избыток электронной плотности имеют атомы углерода C2, C4, C6, C10,
C11, C20, C22: –0,822, –0,144, –0,160, –0,204, –0,168, –0,133 и –0,136 соответственно. Наибольший дефицит электронной плотности наблюдается на атомах углерода, непосредственно связанных с атомами азота и фтора (С5, С12) (0,121; 0,512 ат. ед.). Положительный заряд
также имеют атомы водорода (от 0,086 до 0,245 ат. ед.).
Общий дипольный момент соответствует сумме дипольных моментов отдельных химических связей и направлен от центра отрицательных зарядов к центру положительных
зарядов. Он характеризует асимметрию распределения заряда в электронейтральной системе. Дипольный момент количественно определяет статическую поляризацию частицы. Его
значение является мерой, определяющей активность химического взаимодействия.
Общий дипольный момент молекулы целекоксиба составляет 3,49402. Расстояния по
осям составляют: Х = 4,75565 Д, Y = –0,74837 Д, Z = 3,92918 Д.
На рис. 3 показано распределение электронной плотности только внешних валентных
электронов в молекуле целекоксиба. Наибольшая электронная плотность наблюдается около атомов кислорода, азота, фтора, а также на атомах углерода С1, С4, С5, С17, С21 и С22. Атомы
серы (+2,867) и С12 (+0,512) являются потенциальными электрофилами и могут вступать в
реакцию с нуклеофильными реагентами. Атомы водорода, непосредственно связанные с азотом, способны образовывать водородные связи с электронейтральными атомами других молекул (например, с кислородом или азотом аминокислот в месте связывания с рецепторами).
Реакционная способность молекулы характеризуется значениями и локализацией высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) и низшей свободной молекулярной орбитали (НСМО) (теория H. Fukui) [5, 6]. Численные значения энергии граничных орбиталей
целекоксиба приведены в табл. 1.
ВЗМО характеризует взаимодействие молекулы с электроноакцепторами, а НСМО —
с электронодонорами. Согласно теореме Купменса, значения энергии граничных орбиталей соответствуют значениям энергии ионизации молекулы IA (энергия ВЗМО) или ее
Таблица 1. Энергетические свойства молекулы целекоксиба
Показатель

Общая энергия, ккал/моль
Энергия связывания, ккал/моль
Электронная энергия, ккал/моль
Энергия межъядерного взаимодействия, ккал/моль
Теплота образования, ккал/моль
Энергия гидратации, ккал/моль
Поляризуемость,
ВЗМО, эВ
НСМО, эВ
Абсолютная жесткость (η), эВ
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Значение

–121728,496
–4314,682876
–795110,525
673382,029
–98,93687561
–8,45
32,80
–9,658233
–1,220417
4,218908
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сродства к электрону АА (энергия НСМО). Половина разницы этих значений соответствует значению абсолютной жесткости молекулы (η = 1/2 ЕНСМО—ЕВЗМО).
Граничные орбитали (ВЗМО, НСМО) в молекуле целекоксиба делокализованы.
Расчеты уровня энергий электронных орбиталей позволили количественно определить значения энергий ВЗМО и НВМО, составляющие соответственно –9,658233 и –1,220417 эВ.
На основании энергий ВЗМО и НСМО становится возможным определить абсолютную
жесткость молекулы целекоксиба: 4,218908.
Сравнивая абсолютную жесткость других молекул (η, еВ): жесткие реагенты BF3 —
7,8 эB, HCL — 8,0 эB и мягкие реагенты CH3I — 4,7 эВ, С6Н6 — 5,2 эВ, приходим к выводу,
что исследуемую молекулу можно отнести к мягким реагентам. Следовательно, особенно
активно целекоксиб будет реагировать с мягкими реагентами, включающими цистеиновые остатки в протеинах и глутатионе [7].
При создании лекарственного препарата с использованием стратегии скрининга берутся соединения из всего арсенала органической химии, включающего десятки и сотни
тысяч химических групп. В то время как система клеточной нейропротекции и нейродеструкции включает в себя всего несколько десятков химических соединений — аминокислоты, пептиды, нуклеиновые кислоты, нитропроизводные, липиды. На основании этого в
начале XXI столетия была предложена концепция создания нейропротекторов на основе
химических структур, имитирующих эндогенные лиганды нейрональных рецепторов, а также их аналоги и антагонисты. Конструирование подобных структур производится с помощью эвристических либо компьютерных методов моделирования, позволяющих создавать
вещества непептидной природы с сохранением главной фармакологической активности.
Особый интерес в этом плане представляет закодированная в структуре эндогенного
лиганда информация о липофильности, возможности преодолевать гистогематологические
барьеры, депонировании в органах и тканях, возможности связываться с белками крови,
способности противостоять действию разлагающих их ферментов, а также биодоступности.
При конструировании нейропротекторов следует учитывать данные о конформационных
изменениях белка (рецепторы, ионные каналы), изменения физико-химических свойств
белковых структур при окислительной модификации в условиях оксидативного и нитрозирующего стресса при нейродеструктивной патологии, в результате чего искажается чувствительность, специфичность и адаптивность рецепторов, селективность, возбудимость
ионных каналов, активность регулирующих белков red-oxi системы нейрона. Необходимо
также достаточно большое количество изученных структур как синтетических соединений,
обладающих нейропротективным действием, так и эндогенных нейропротекторов.
Имитация структурно-химических особенностей молекул эндогенных лигандов рецепторов мишеней, эндогенных нейропротекторов и наиболее изученных лекарственных
препаратов с искомой активностью позволяет фармакологу создать комбинаторную библиотеку для выделения той структуры, которая несет информацию об узнавании рецепторов, белков рецепторов, либо определить тот фрагмент молекулы, который бы обеспечивал нейропротективное действие создаваемого соединения [8].
В конструировании молекул с заданными нейропртективными свойствами необходимо использовать структуры эндогенных лигандов, а также агонистов и антагонистов различных сайтов (фенциклидиновый, глутаминовый и глициновый) NMDA-подтипа глута-
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миновых рецепторов. Компьютерный прогноз с использованием программы PASS C&T
(Prediction of Activity Spectra for Substances: Complex and Training) указывает на то, что
эти структуры будут проявлять первичную нейропротективную активность. В этом плане
наиболее перспективны соединения, имитирующие структуры лигандов глицинового сайта
NMDA-рецепторов. Для подобных структур было показано, что искомая активность наиболее сильно проявляется при наличии в молекуле относительно небольшой по размерам
гидрофобной группы для связывания бензольного цикла в распознающем сайте рецептора, донорной группы, образующей ионную связь с карбоксильной группой. Эти положения
необходимо учитывать при компьютерном моделировании веществ с прогнозируемой нейропротективной активностью.
Другим направлением создания нейропротекторных средств является поиск соединений, блокирующих кальциевые каналы, особенно L-подтипа, снижающие развитие глутамат-кальциевого каскада в ишемизированном мозге. Несомненный интерес как объект
моделирования представляет 1,4-дигидропиридин, а также его производные, имеющие в
своей структуре о-нитрофенил, м- , о-дифторметоксифенил. С целью повышения энергии
связывания будущего лекарственного средства с различными структурами клеточной мембраны в его молекуле обязательны короткие изоциклические связи С—С в объемных заместителях С(СН3)— и С(О)ОСН3, нитрогруппа.
В качестве основы для конструирования блокаторов кальциевых каналов, обладающих
нейропротективным действием, может служить молекула 8-окси-2-(ди-n-пропил-амино)++
тетралина, который способен блокировать Са -токи, вызванные активацией NMDA-рецепторов.
Среди средств вторичной нейропротекции важное место занимают антиоксиданты,
энерготропные средства, ноотропы и ингибиторы апоптоза. Подходы к созданию высокоэффективных антиоксидантов довольно подробно описаны в ряде работ. Стоит отметить,
что в качестве вторичных нейропротекторов могут использоваться только соединения, которые легко акцептируют активные формы кислорода и сам свободный кислород, а также
легко проникающие через гематоэнцефалический барьер.
Анализируя многочисленные исследования в этой области, в том числе и собственные,
мы выделили несколько базовых структур для конструирования антиоксидантовнейропротекторов. Во-первых, это достаточно хорошо известные производные оксипиридина. Во-вторых, это фенил-N-трет-бутил-нитрон и его производные — 2-сульфо-фенил-Nтрет-бутил-нитрон. У этой структуры обнаружены достаточно выраженные нейропротективные свойства, напрямую связанные с ее способностью акцептировать гидроксилрадикал.
В-третьих, достаточно интересным объектом для конструирования антиоксидантов с нейропротективным действием является 1,2,4-триазол. Нашими исследованиями показано, что
антиоксидантная активность, сочетаемая с нейропротективной и противоишемической,
прогнозируется при введении в структуру 1,2,4-триазола тиоалкилкарбоновых, бензилиденовых и N-алкилгидразиновых заместителей.
Достаточно наглядным результатом работы в этом направлении может служить препарат тиотриазолин. Тиотриазолин, уменьшая гиперпродукцию активных форм кислорода
при различных патологических состояниях, способен тормозить окислительную модификацию рецепторов, ионных каналов и ферментов. Тиотриазолин, сохраняя тиосульфидное
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равновесие в клетке в условиях оксидативного стресса, оказывает протективное действие в
отношении трансмиттеров механизмов red-oxi регуляции клетки. В настоящее время создан комбинированный препарат тиотриазолина с пирацетамом — “Тиоцетам”, с выраженными ноотропными, церебропротективными и антиоксидантными свойствами.
В качестве базовых структур для конструирования антиоксидантов-нейропротекторов
могут использоваться цистеин и мелатонин. Интересным направлением в создании нейропротекторов является поиск соединений ингибиторов индуцибельной NO-синтазы. Здесь в
качестве базовой структуры может служить L-аргинин и его нитро- и метил-производные, а
также 7-нитроиндол. Однако вопрос о применении регуляторов оксида азота (как донаторов, так и ингибиторов синтеза) остается открытым. Одним из перспективных направлений создания средств нейропротективной терапии является использование в качестве основы для конструирования природных метаболитов, активирующих собственные биоэнергетические процессы и направляющих их по естественному физиологическому руслу. Это
γ-бутиробетаин, его структурный аналог — милдронат, которые обладают нейропротективным, энерготропным, адаптогенным, актопротективным и противоишемическим действием.
Исследования последних лет доказали участие генетически детерминированной программы смерти клетки в формировании инфаркта мозга и послужили обоснованием разработки
средств антиоксидантной защиты. Известно, что ингибиторы апоптоза усиливают действие
первичных нейропротекторов. В качестве базовой структуры для конструирования нейропротекторов с антиапоптическим механизмом действия может служить циклогексамид.
Рядом исследований показано, что провоспалительный цитокин IL-1β является основным триггером локальной воспалительной реакции в очаге ишемии. Кроме того, IL-1β опосредует эксайтотоксичность через глутаматные NMDA рецепторы, способствует синтезу NОсинтазы и активирует поверхностные адгезивные молекулы и свободно-радикальное окисление. Все это определяет создание нейропротекторов на основе соединений, имитирующих
структуру эндогенного лиганда IL-1β-рецепторов и его антагонистов. Здесь в качестве исходной структуры для конструирования может быть предложена молекула протопорфирина.
Основой для создания нейропротективных средств являются также пирролидинсодержащие аминокислоты, как пироглутаминовая и пролин. Так, полученные N-ацилпролинсодержащие дипептиды и пироглутамилсодержащие дипептиды обладают довольно высокой
нейропротективной и церебропротективной активностью, в несколько раз превышающей
активность пирацетама. На основе дипептида пролинглицина создан российский препарат
“Ноопент”.
Исходя из вышеизложенного, в создании препаратов нейропротективного действия
можно выделить такие этапы:
1. Создание базы химических соединений, обладающих нейропротективной, противовоспалительной, антиоксидантной, противоишемической, ноотропной, энерготропной, антиапоптической активностью, свойствами агонистов и антагонистов глутаминовых рецепторов,
++
IL-1β-рецепторов, ГАМК-рецепторов, ингибиторов Са каналов, “ловушек” активных форм
кислорода с использованием компьютерных программ (ISIS Base, Chem Office, ACD Labs).
2. Синтез химических рядов на основе выделенных выше базовых структур основных
групп средств первичной и вторичной нейропротекции, противовоспалительной активности с предварительной оптимизацией их с помощью компьютерной программы (QSAR).
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3. Виртуальный скрининг с использованием программы PASS C&T и тестирование
отобранных соединений in vitro по таким свойствам, как снижение стабильных продуктов
свободно-радикального окисления, ингибирование стабильных радикалов и активных форм
кислорода в модельных системах, выживаемость нейронов на культуре ткани.
4. Изучение отобранных в результате виртуального скрининга и исследований in vitro
веществ на моделях церебральной ишемии как в острый, так и в восстановительный период
по таким показателям, как выживаемость, неврологический и когнитивный дефицит, оксидативный стресс, энергодефицит, сохранность нейронов в наиболее повреждаемых областях
мозга, апоптоз, локальное воспаление, дисбаланс цитокинов, а также на общепринятых моделях воспаления [9, 10].
В процессе исследования проведены квантово-механические расчеты дескрипторов
ВЗМО и НСМО с помощью программного комплекса WinMopac (v. 7.2). Далее были рассчитаны показатели реактивного индекса (ω) [14]. Проведена оценка антиоксидантной
активности (АОА) (табл. 2) [12]. Метод основан на фотоиндукции нитропруссида натрия,
сопровождающейся накоплением NO-радикала. Рассчитаны показатели АОА.
Квантово-механические расчеты (табл. 3) показали, что реактивный индекс исследуемых соединений находится в пределах от –1,9605 до –2,9398 эВ [13]. Показатели ВЗМО и
НСМО также находятся на высоком уровне. АОА в большинстве случаев превышает стан–3
дарт. Так, показатели АОА исследуемых соединений при концентрации 10 моль/л нахоТаблица 2. Антиоксидантная активность тестовых
соединений (n = 5) путем ингибиции NO•-радикала (M ± m)
10 3 моль/л

10 5 моль/л

10 7 моль/л

Соединение
E, M ± m

1
2
3
4
Контроль
5
6
7
8
Контроль
9
10
Контроль
11
Контроль
N-ацетилцистеин
Контроль

%

E, M ± m

1,514 ± 0,066
∗∗
1,564 ± 0,054
1,525 ± 0,055∗∗
1,54 ± 0,074∗∗

56,57
61,73
57,70
59,25

1,603 ± 0,089∗
1,562 ± 0,082∗
∗
1,439 ± 0,077
∗
1,532 ± 0,065

82,16
77,50
63,52
74,09

1,532 ± 0,055∗∗
1,445 ± 0,123∗∗

58,43
49,43

1,115 ± 0,040
∗
1,233 ± 0,084
1,323 ± 0,059∗∗
1,133 ± 0,089
0,967 ± 0,054
1,408 ± 0,079∗
1,506 ± 0,091∗
∗
1,376 ± 0,076
∗
1,383 ± 0,067
0,880 ± 0,024
1,072 ± 0,084
0,987 ± 0,094
0,967 ± 0,054
∗
1,515 ± 0,074
0,880 ± 0,024
1,042 ± 0,087
0,880 ± 0,024

∗∗

∗

1,417 ± 0,056

61,02

0,901 ± 0,092

2,46

∗∗

%

E, M ± m

%

15,30
27,50
36,81
17,16

1,532 ± 0,057
∗∗
1,585 ± 0,081
1,357 ± 0,079∗∗
1,464 ± 0,08∗∗

∗∗

58,43
63,91
40,33
51,39

60,00
71,13
56,36
57,16

1,385 ± 0,051∗
1,356 ± 0,107∗
∗
1,371 ± 0,074
∗
1,396 ± 0,083

57,38
54,09
55,79
58,63

10,86
2,07

1,565 ± 0,088∗∗
1,544 ± 0,093∗∗

61,84
59,67

72,16

1,369 ± 0,045

∗

55,57

18,47

0,981 ± 0,074

11,53

Примечание: ∗ p < 0,05 относительно контроля. ∗∗ р < 0,01 относительно контроля.
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 9

95

И.С. Чекман, И.Ф. Беленичев, А.О. Сыровая, Н.А. Горчакова, Н.В. Бухтиярова, В.П. Рыженко...
Таблица 3. Квантово-механические расчеты
производных ксантинил-7-уксусной кислоты
Соединение E (НСМО), эВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

–0,662058
–0,621876
–0,664048
–0,617553
0,175988
–0,166582
–0,825065
–0,683878
–0,551883
–0,848165
–0,738576

E (ВЗМО), эВ

ω, эВ

–8,85597
–9,09988
8,88114
–9,10999
8,35553
–8,11534
–8,38973
–8,14727
–8,55349
–8,85555
–8,81243

–2,7640
–2,7869
–2,7719
–2,7855
–1,9605
–2,1572
–2,8062
–2,6123
–2,5903
–2,9398
–2,8246

Рис. 4. Зависимость АОА от реактивного
индекса
–5

дятся в пределах 49,43–82,16 %. При концентрации 10 моль/л значения АОА почти
всех соединений уменьшились, но превышали стандарт. При снижении концентрации до
–7
10 моль/л происходило уменьшение антиоксидантных свойств, но все соединения обладали активностью, которая превосходила стандартный показатель.
Таким образом, все исследованные соединения обладают антиоксидантными свойствами in vitro на модели фотоиндукции нитропруссида натрия благодаря свойствам скавенджеров NO. При сравнении значений рассчитанных дескрипторов с полученными данными in
vitro установлена линейная зависимость АОА от значений ВЗМО и НСМO [14, 15]. Согласно результатам исследования, АОА изучаемых соединений находится в прямой зависимости от реактивного индекса (рис. 4). В связи с этим было решено определить вероятную
активность соединений, основываясь на линейной интерполяции.
Полученные экспериментальным путем данные об АОА соединений и данные расчетов
дескрипторов (ВЗМО и НСMO) позволяют установить прямую зависимость АОА от реактивного индекса. В результате этого возможно проводить предсказание АОА на основании
метода линейной интерполяции.
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АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НЕЙРОПРОТЕКТИВНИХ,
ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Показано хімічні, фізіологічні, фармакологічні, математичні аспекти створення нейропротективних, протизапальних лікарських засобів. Визначено доцільність створення сполук з нейропротективними властивостями в ряду 1,2,4-триазолу, з протизапальними ефектами — в ряду коксибів. Для синтезу нових
сполук застосовують компонентні програми, проводять квантово-хімічні дослідження, віртуальний скринінг, визначають антиоксидантні властивості.
Ключові слова: нейропротективні, протизапальні, антиоксидантні властивості, комп’ютерні програми,
віртуальний скринінг, квантово-хімічні дослідження.
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ASPECTS OF THE CREATION
OF NEUROPROTECTIVE ANTIINFLAMMATORY DRUGS
The chemical, physiological, and pharmacological aspects of creation of neuroprotective antiinflammatory
drugs are considered. It is stated the expediency of the creation of neuroprotective compounds among the 1,2,4triazol derivatives and antiinflammatory compounds as the coxibes derivatives. During the synthesis of new
compounds, computer programs, quantum-chemical investigations, and virtual screening have been used to determine antioxidant properties.
Keywords: neuroprotective, antiinflammatory antioxidant properties, computer programs, virtual screening, quantum-chemical investigations.
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Активація протеїнкінази p70S6K1 у мононуклеарних
клітинах крові хворих на рак та діабет
Представлено членом-кореспондентом НАН України М.Д. Троньком
Сигнальний каскад IRS/PI3K/Akt/mTOR/p70S6K контролює ріст клітин та гомеостаз у відповідь на сигнали середовища, такі як рівень амінокислот, глюкози, енергії, кисню, та дію ростових факторів. Прикінцевою
ланкою цього каскаду є протеїнкіназа p70S6K, яка контролює синтез білка, біогенез рибосом, клітинний
цикл, апоптоз, сплайсинг мРНК та інші важливі процеси. Порушення регуляції каскаду PI3K/Akt/mTOR/
p70S6K може спричинити виникнення таких важких захворювань, як рак, ожиріння і діабет 2-го типу з
ускладненнями.
Вивчали активацію p70S6K1 у мононуклеарних клітинах крові (PMBC) хворих на рак та діабет методом імуноферментного аналізу. Показано, що у PMBC хворих на рак та діабет фосфорилювання p70S6K1
(Тре389) зростає, що свідчить про активацію кінази, яка відіграє важливу роль у формуванні інсулінорезистентності та прогресії пухлин. Це, можливо, пов’язано з підвищеним рівнем інсуліну та IGF-1 у крові цих
хворих. Проте у онкологічних хворих на діабет фосфорилювання p70S6K1 та, відповідно, її активність істотно знижуються порівняно з показниками у хворих на рак або діабет. Обговорюються механізми такого
зниження активності p70S6K1.
Ключові слова: діабет 2-го типу, рак, мононуклеарні клітини периферичної крові, p70S6K1.

Сигнальний каскад PI3K/Akt/mTOR/p70S6K керує ростом клітин та гомеостазом, у тому
числі синтезом білка, ліпогенезом, обміном глюкози, аутофагією, біогенезом лізосом, проліферацією та виживанням, у відповідь на сигнали середовища, такі як рівень амінокислот,
глюкози, енергії, кисню, та дію ростових факторів [1]. Прикінцевою ланкою цього каскаду є
протеїнкіназа p70S6K, яка контролює синтез білка, біогенез рибосом, клітинний цикл, апоптоз, сплайсинг мРНК та інші важливі процеси. Еволюційно консервативні протеїнкінази
рибосомного білка S6 належать до родини кіназ AGC (PKA, PKG і PKC) і відіграють важливу роль у регуляції росту клітин і метаболізму [2]. Кінази S6K є ефекторами шляху
mTOR, і накопичені дані свідчать про те, що активація осі mTOR/S6K контролює в клі© Т.С. Вацеба, Л.К. Соколова, В.В. Пушкарьов, О.І. Ковзун, В.М. Пушкарьов, М.Д. Тронько, 2019
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тинах процеси, пов’язані з реалізацією
сигналів інсуліну та інсуліноподібного
фактору росту (IGF-1) [3].
Порушення регуляції каскаду PI3K/
Akt/mTOR/p70S6K призводить до важких
захворювань, таких як рак, ожиріння і діабет 2-го типу (Д2Т) з ускладненнями [4].
До складу мононуклеарних клітин крові (PMBC) входять кілька типів клітин, які
відіграють істотну роль у розвитку таких
патологічних станів, як діабет та рак [5, 6].
Сигнальний шлях РІ3К/Akt відіграє важливу роль у активації макрофагів та лімРис. 1. Калібрувальна крива для визначення фос- фоцитів, секреції ними цитокінів, виникфорильованого по Тре389 p70S6K1
ненні в них запальних процесів та захисті
пухлин від імунної системи [7].
Метою дослідження було визначення активності кінцевої ланки каскаду РІ3К/Akt/
mTORC1/p70S6K у PMBC хворих на діабет 2-го типу та рак.
Матеріали та методи. Дослідження проводилося на базі відділу діабетології ДУ
“Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України” та кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології ДВНЗ “ІваноФранківський національний медичний університет”. Усі пацієнти підписували інформовану згоду на використання біоматеріалів у подальших діагностичних та наукових дослідженнях. Відразу ж після забору кров розводили в 2 рази PBS (рН 7,4), нашаровували
на Histopaque 1077 (“Sigma”, США), центрифугували (мікроцентрифуга Hermle Z-300)
при 400 g (кімн. темп.) протягом 30 хв у конічних пробірках Falcon ™ об’ємом 15 мл. Зібрані РВМС промивали PBS центрифугуванням при 200 g для видалення тромбоцитів і
заморожували при –80 °C до використання. Для визначення кількості фосфо-p70S6K1
(ф-Тре389) використовували набори для імуноферментного аналізу 85—86053 фірми “Invitrogen” (США). Клітини лізували в буфері для екстракції з набору, що містив інгібітори
протеаз і фосфатаз. Дослідження проводилися в триплетах. Концентрацію білка в лізаті
визначали за допомогою наборів (BCA protein assay kit) фірми “Novagen” (США). Вимірювання проводили на мікропланшетному рідері фірми “Bio-tek Instruments” (США) при
довжині хвилі 450 нм.
Рівень інсуліну та IGF-1 визначали методом імуноферментного аналізу на автоматичному аналізаторі Stat fax 303+ (США) з використанням діагностичних наборів Insulin
ELISA (ЕІА-2935) і IGF-1600 ELISA (ЕІА-4140) фірми “DRG” (Німеччина). Вміст HbA1c
визначали методом іонообмінної хроматографії за допомогою аналізатора Bio-Rad D-10 і
реактивів фірми “Bio-Rad” (США).
Калібрувальна крива (рис. 1) свідчить про задовільне узгодження експериментальної
кривої з теоретичною та незначний розкид даних.
Результати експериментів представляли як М ± Std, n = 6÷15. Для порівняння груп
даних використовували t-критерій Стьюдента. Значення P  0,05 вважалися вірогідними.
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Рис. 2. Кількість фосфорильованої p70S6K1
(фосфо-Тре389) у PMBC хворих на рак та діабет.
1 — контроль (n = 6); 2 — пацієнти з Д2Т (n = 12);
3 — онкологічні хворі (n = 15); 4 — пацієнти з Д2Т
та раком (n = 7). M ± Std, * — відмінність від контрольної групи є вірогідною, P < 0,05; + — відмінність від груп 2 і 3 є вірогідною

Результати та обговорення. Для досліджень були сформовані такі групи: 1 (контрольна) — здорові люди, репрезентативні за віком; 2 — хворі на Д2Т; 3 — хворі на рак; 4 — хворі
на рак та Д2Т. Усі пацієнти з T2D були на комбінованому лікуванні інсуліном і метформіном. Пацієнти з діабетом (2-га та 4-та групи) мають рівень HbA1c 7,4—9,2 % (субкомпенсація та декомпенсація). Більшість пацієнтів з 3-ї та 4-ї груп мають рак матки, молочної
залози та кишечника.
Вміст фосфо-p70S6K1 вірогідно зростає у PMBC хворих на Д2Т (рис. 2, 2), що свідчить
про підвищену активність Akt/mTORC1. Підвищення рівня фосфо-p70S6K у хворих на
Д2Т, крім змін внаслідок хвороби, напевно, визначається співвідношенням ефектів метформіну та інсуліну, які приймали хворі. Метформін знижує активність mTORC1 але, з іншого
боку, покращує сигналінг інсуліну. Інсулін активує mTORC1 через сигнальний каскад
РІ3К/Akt/mTORC1 і пригнічує активацію метформіном АМРК [8], яка, у свою чергу, інгібує mTORC1. Підсумковим результатом взаємодії цих препаратів та індукованих ними
сигнальних механізмів, очевидно, є активація mTORC1 і, як наслідок, p70S6K1. Активність
p70S6K1 може також визначатися рівнем інсуліну та IGF-1 у крові, передача та посилення
сигналу яких опосередковується каскадом РІ3К/Akt/mTORC1/p70S6K1. Так, рівень інсуліну в крові хворих на діабет зростає більш ніж у 2 рази (219,46 ± 21,9 %), у хворих на діабет та рак — у 1,8 раза (182,13 ± 26,3 %), а рівень IGF-1 підвищується у крові хворих на рак
до 161,4 ± 22,9 %.
У PMBC хворих на рак також посилюється фосфорилювання p70S6K (див. рис. 2, 3),
а отже, і активність mTORC1. Гіперактивація mTORC1 часто спостерігається у випадках
розвитку спорадичного раку. Прискорення трансляції, викликане аберантною активацією
mTORC1, призводить до збільшення розміру клітин та проліферації — двох загальних ознак
раку, а пошук інгібіторів mTORC1 вважається перспективним напрямом для терапії онкологічних захворювань [9]. З цієї точки зору посилення активності mTORC1 у лейкоцитах
викликає значний інтерес, оскільки може слугувати діагностичним маркером захворювання.
Становить інтерес зменшення активності p70S6K1 у PMBC хворих на рак та діабет (4-та
група) порівняно з групами 2 та 3 (див. рис. 2, 4). Отже, у хворих останньої групи активність mTORC1 та p70S6K у лейкоцитах може бути пригніченою, порівняно з групами хворих на діабет (див. рис. 2, 2) і рак (див. рис. 2, 3). Імовірним поясненням такого пригнічення
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може бути конкуренція за спільні сигнальні механізми між інсуліном та IGF-1. Не виключена також антагоністична взаємодія між двома основними каскадами, що контролюють
проліферативні процеси — РІ3К/Akt та МАРК. Відомо, що сигнальний шлях MAPK/ERK
також може активувати mTORC1 [9], а надлишок інсуліну, зумовлений Д2Т, стимулює
проліферативні процеси і злоякісну трансформацію через каскад Ras/MAPK/ERK1/2 [3].
Можливо також пригнічення каскаду РІ3К/Akt через фосфорилювання кіназами mTORC1
і p70S6K субстрату інсулінового рецептора (IRS-1) по S307 та інших амінокислотних залишках та його деградацію, яка відбувається внаслідок тривалої гіперінсулінемії, що призводить до порушення сигнального шляху інсуліну і, отже, інсулінорезистентності [10].
Потрібно відзначити, що така ж залежність властива і експресії p70S6K в мононуклеарних клітинах крові [11], що свідчить про досить глибокі зміни в регуляторних механізмах,
які беруть участь у реалізації ефектів інсуліну та IGF-1.
До складу PMBC входять моноцити/макрофаги та лімфоцити, що беруть участь у процесах клітинного та гуморального імунітету. РІ3К/Akt/mTORC1 — сигнальний каскад,
який значною мірою визначає функціонування цих клітин крові при діабеті та злоякісних новоутвореннях [5, 7].
p70S6K сприяє багатьом важливим клітинним процесам: синтезу білків, росту/розміру клітин, виживаності клітин, клітинному циклу і транскрипції генів, мобільності клітин,
диференціюванню адипоцитів, синаптичній пластичності, контролює реакцію на пошкодження ДНК. Також p70S6K регулює два транскрипційних фактора CREMt і ERα [4, 12].
Дерегуляція сигналінгу через p70S6K пов’язана з різними типами раку. Було показано,
що багато з кіназ, які знаходяться вище у сигнальному ланцюгу від p70S6K, часто мутують
або надмірно експресуються в пухлинах, що призводить до активації p70S6K. Сигнальний
каскад mTOR/p70S6K бере участь у патогенезі Д2Т [4, 12].
Таким чином, стан фосфорилювання p70S6K у PMBC свідчить про активність mTORC1
та її субстратів, що може бути важливим для оцінки патологічного процесу та ефективності
лікарських препаратів.
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АКТИВАЦИЯ ПРОТЕИНКИНАЗЫ P70S6K1
В МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТКАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ И ДИАБЕТОМ
Сигнальный каскад IRS/PI3K/Akt/mTOR/p70S6K контролирует рост клеток и гомеостаз в ответ на сигналы среды, такие как уровень аминокислот, глюкозы, энергии, кислорода, и действие ростовых факторов.
Конечным звеном этого каскада является протеинкиназа p70S6K, которая контролирует синтез белка,
биогенез рибосом, клеточный цикл, апоптоз, сплайсинг мРНК и другие важные процессы. Нарушение
регуляции каскада PI3K/Akt/mTOR/p70S6K может привести к таким тяжелым заболеваниям, как рак,
ожирение и диабет 2-го типа с осложнениями.
Изучали активацию p70S6K1 в мононуклеарных клетках периферической крови (PMBC) больных
раком и диабетом методом иммуноферментного анализа. Показано, что в PMBC больных раком и диабетом фосфорилирование p70S6K1 (Тре389) возрастает, что свидетельствует об активации киназы, которая
играет важную роль в формировании инсулинорезистентности и прогрессии опухолей. Возможно, это
связано с повышенным уровнем инсулина и IGF-1 в крови этих больных. Однако у онкологических больных диабетом фосфорилирование p70S6K1 и, соответственно, ее активность существенно снижаются по
сравнению с показателями у больных раком или диабетом. Обсуждаются механизмы такого снижения
активации p70S6K1.
Ключевые слова: диабет 2-го типа, рак, мононуклеарные клетки периферической крови, p70S6K1.
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ACTIVATION OF PROTEIN KINASE P70S6K1 IN PERIPHERAL
BLOOD MONONUCLEAR CELLS OF PATIENTS WITH CANCER AND DIABETES
The IRS/PI3K/Akt/mTOR/p70S6K signaling cascade controls the cell growth and homeostasis in response to
environmental signals such as levels of amino acids, glucose, energy, oxygen, and action of growth factors. The
final link of this cascade is protein kinase p70S6K, which controls the protein synthesis, ribosomal biogenesis, cell
cycle, apoptosis, splicing of mRNA, and other important processes. Disturbance of the IRS/PI3K/Akt/mTOR/
p70S6K cascade regulation can lead to serious diseases such as cancer, obesity and type 2 diabetes with complications.
We study the activation of p70S6K1 in peripheral mononuclear blood cells (PMBC) of patients with cancer and diabetes by immunoenzyme analysis. It has been shown that, in PMBC patients with cancer and diabetes, the phosphorylation of p70S6K1 (Thr389) increases, indicating the activation of a kinase, which plays
an important role in the formation of insulin resistance and tumor progression. Perhaps, this is due to elevated
levels of insulin and IGF-1 in blood of these groups. However, in cancer patients with diabetes, the phosphorylation of p70S6K1 and, accordingly, its activity are significantly reduced compared with groups of patients with
cancer or diabetes. The mechanisms for such a decrease in p70S6K1 activation are discussed.
Keywords: type 2 diabetes, cancer, peripheral mononuclear blood cells, p70S6K1.
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Сумісне очищення води від сполук феруму
та мангану мікрофільтраційною керамічною
мембраною з глинистих мінералів
Представлено академіком НАН України В.В. Гончаруком
Показано високу ефективність процесу сумісного очищення води від сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) модифікованою
ними в динамічному режимі мікрофільтраційною керамічною мембраною з глинистих мінералів і обґрунтовано стеричний механізм її дії, який базується на різниці розмірів пор мембрани і частин сполук Fe(ІІІ)
і Mn(ІІ). Таке модифікування збільшувало затримувальну здатність керамічної мембрани до сполук Mn(ІІ).
Досліджено вплив різних технологічних факторів на характеристики цього процесу. Виявлено негативний вплив хлоридів на затримувальну здатність такої модифікованої мембрани та нівелювальну роль у
цьому процесі самоутворюваної динамічної мембрани. Встановлено, що одночасно очищати досліджуваною
мембраною воду від сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) до їх ГДК у питній воді доцільно при вихідній концентрації
Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) до 42,3 і 4,0 мг/дм3 відповідно, рНвих 8,3—8,4, робочому тиску 1,0 МПа і тривалості експерименту 120 хв.
Ключові слова: мікрофільтрація, керамічна мембрана, динамічне модифікування, сполуки Fe(III) і Mn(II).

Як відомо [1, 2] основним джерелом питного водопостачання населення України є поверхневі і підземні води, але існують причини, що створюють проблеми щодо використання
цих вод для питних цілей. Одна з них полягає в наявності в природних водах сполук Fe(ІІІ)
і Mn(ІІ). Для вилучення їх із води використовують спрощену аерацію з подальшим фільтруванням крізь піщану загрузку [3], однак цим методом не завжди вдається очистити воду
від сполук Fe(ІІІ) до їх гранично допустимої концентрації (ГДК), яка становить 0,2 мг/дм3
у питній воді [4]. Очищення води від сполук Mn(ІІ) до рівня питного водопостачання
(0,05 мг/дм3) [4] є ще складнішим.
До перспективних методів вилучення з води сполук Mn(ІІ) належать сорбційні процеси з використанням природних матеріалів і штучних сорбентів [5, 6]. Істотне обмеження
застосування таких загрузок пов’язано з необхідністю їх регенерації хімічними реагентами,
зокрема перманганатом калію, або високою вартістю сорбентів. У зв’язку з цим розробка
© Т.Ю. Дульнева, 2019
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Рис. 1. Вплив тривалості (τ) процесу очищення
на концентрацію Mn(ІІ) і Fe(ІІІ) в пермеаті —
СперMn(ІІ) (1—3), СперFe(ІІІ) (4) і питому продуктивність (Jv) мембрани (1′—3′) при вихідній
концентрації СвихMn(ІІ), мг/дм3: 0,2 (1, 1′); 0,4
(2, 2′) і 0,6 (3, 3′). Горизонтальні штрихові лінії
відповідають ГДК Mn(ІІ) і Fe(ІІІ). у питній воді

нових ефективніших процесів очищення води від сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) є надто важливою й актуальною. Для вирішення такої проблеми нами запропоновано використовувати
вітчизняні керамічні мембрани.
Мета даного дослідження полягала у вивченні ефективності процесу сумісного очищення води від сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) модифікованою мікрофільтраційною керамічною
мембраною із глинистих мінералів.
Матеріали та методи. Дослідження проведено на дослідній баромембранній установці, що працювала в проточно-рециркуляційному режимі та містила трубчасту керамічну
мембрану з глинистих мінералів, яка розроблена в Інституті колоїдної хімії та хімії води
ім. А.В. Думанського НАН України [7]. Мембрана знаходилася в робочій комірці установки
і мала робочу довжину, зовнішній і внутрішній діаметри відповідно 95,3; 10,5 і 5,0 мм.
Модельні розчини готували з використанням солей FeCl3·6H2O і MnCl2·4H2O. Вміст
іонів Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) у вихідних розчинах і очищеній воді (пермеаті) визначали відповідно
колориметрично на КФК-2МП з сульфосаліциловою кислотою [8] та методом атомноабсорбційної спектрофотометрії [9] на приладі С-115М.
Розділові характеристики мембрани — коефіцієнт затримки іонів (R) і її питому продуктивність (Jv) — розраховували згідно з [10].
Результати та їх обговорення. З аналізу одержаних даних (рис. 1, криві 1—3) випливає,
що зі збільшенням тривалості τ процесу очищення розчину, який містив одночасно сполуки
Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) з вихідною концентрацією СвихFe(ІІІ) = 9,33 мг/дм3 і СвихMn(ІІ) = 0,2; 0,4 і
0,6 мг/дм3, при рНвих = 7,0 і робочому тиску Р = 1,0 МПа зменшувалася концентрація мангану в пермеаті (СперMn(ІІ)). При цьому чим більшим було значення СвихMn(ІІ), тим вищим було значення СперMn(ІІ). Норма ГДК мангану в питній воді була досягнута при нейтральному значенні рНвих розчину тільки при СвихMn(ІІ) = 0,2 мг/дм3 і τ > 45 хв (див.
рис. 1, крива 1). За аналогічних умов протягом всього експерименту значення СперFe(ІІІ)
було нижчим, ніж ГДК феруму в питній воді (див. рис. 1, крива 4).
Такий характер отриманих кривих можна пояснити стеричним механізмом дії керамічної мембрани, що ґрунтується на різниці розмірів її пор і частинок сполук Fe(ІІІ) і
Mn(ІІ), які утворюються при рНвих = 7,0. Очевидно, частинки гідроксосполук Fe(ІІІ)
мали більший розмір, ніж частинки сполук Mn(ІІ), тому вони краще затримувалися мембраною, закупорюючи пори, і формували на її поверхні модифікаційний шар у вигляді так
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званої самоутворюваної динамічної мембрани (ДМ). Про це свідчить також зменшення питомої продуктивності (Jv) мембрани на початку процесу, а потім встановлення практично постійних їх значень (див.
рис. 1, криві 1′–3′).
У випадку очищення розчинів з
3
СвихMn(ІІ) = 0,4 мг/дм зі збільшенням
3
СвихFe(ІІІ) від 11,6 до 46,3 мг/дм при
рНвих = 7,0, Р = 1,0 МПа і τ = 120,0 хв значення СперMn(ІІ), хоча і зменшувалося,
але не досягало ГДК Mn(ІІ) у питній во- Рис. 2. Залежність значень СперMn(ІІ) (1), СперFe(ІІІ)
(2) і Jv мембрани (3) від СвихFe(ІІІ)
ді (рис. 2, крива 1). Це свідчить про недостатню ефективність за даних умов процесу
окиснення мангану з утворенням твердої
фази MnО2 внаслідок каталітичної дії гідроксиду феруму. Показано [11], що за умов
сумісного осадження феруму та мангану
рентгеноаморфні осади їх гідроксиду починали формуватися вже при рН = 6,7÷7,0,
інтенсивно осаджуватись при рН = 8,0÷8,2,
а повне осадження мангану досягалося при
рН = 8,9. Як видно з рис. 2, крива 2, значен3
ня СперFe(ІІІ) було постійним (0,1 мг/дм )
і нижчим за ГДК іонів Fe(ІІІ) у питній
Рис. 3. Залежність значень С Mn(ІІ) (1), Jv мембраводі, що відповідало стеричному механіз- ни (2) і С Fe(ІІІ) (3) від рНпер вихідних розчинів
пер
вих
му дії мембрани. При цьому значення Jv
мембрани дещо зменшувалося (див. рис. 2, крива 3), що свідчило про формування з підвищенням СвихFe(ІІІ) товстішого модифікаційного шару з більшим гідравлічним опором.
Оскільки розміри частинок сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) залежать від рН розчинів [11], доцільно
було вивчити їх вплив на розділові властивості керамічних мембран з глинистих мінералів.
Згідно з одержаними даними (рис. 3, крива 1), з підвищенням рНвих в інтервалі значень
5,5—8,4 при СвихMn(ІІ) = 0,84 мг/дм3, СвихFe(ІІІ) = 46,7 мг/дм3, Р = 1,0 МПа і τ = 120,0 хв
зменшувався показник СперMn(ІІ), який при рНвих = 8,3÷8,4 досягав ГДК Mn(ІІ) у питній
воді. Це свідчило про утворення при даних значеннях рНвих крупніших частинок сполук
Mn(ІІ), щодо яких модифікаційний шар виявляв більшу затримувальну здатність. Значення
3
СперFe(ІІІ) зменшувалося від 0,3 до 0,1 мг/дм зі збільшенням рНвих розчину від 5,0 до 6,5; в
подальшому воно залишалося практично постійним і було меншим за ГДК іонів Fe(ІІІ)
у питній воді, що пов’язано з більшим розміром частинок сполук Fe(ІІІ) за таких умов
(див. рис. 3, крива 2). При цьому зростання у даному випадку показника Jv мембрани можна
пояснити більшим розміром пор модифікаційного шару (див. рис. 3, крива 3).
3
3
Встановлено, що у разі очищення розчину, що містив 4,0 мг/дм Mn(ІІ) і 42,4 мг/дм
Fe(ІІІ) (рНвих = 8,4 і τ = 120,0 хв), значення Jv мембрани практично лінійно зростало від
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0,11 до 0,24 м3/(м2·год) зі збільшенням Р
від 0,4 до 1,0 МПа, а потім практично не
змінювалося. Це свідчило про усадження
утвореного на поверхні керамічної мембрани динамічного модифікаційного шару
із частинок сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ), які затримувалися нею. За таких умов значення
С перFe(ІІІ) і СперMn(ІІ) досягли їх ГДК
у питній воді. На підставі отриманих результатів за робочий було прийнято тиск
Р = 1,0 МПа.
Рис. 4. Вплив СвихFe(ІІІ) на значення СперMn(ІІ) (1),
Як видно із табл. 1, в інтервалі знаСперFe(ІІІ) (2) і Jv мембрани (3)
3
чень СвихMn(ІІ) від 0,6 до 4,0 мг/дм при
3
СвихFe(ІІІ) = 49,8 мг/дм , рНвих = 8,4, Р = 1,0 МП і τ = 150,0 хв було досягнуто ГДК Fe(ІІІ)
і Mn(ІІ) у питній воді. При цьому значення RFe(ІІІ) було максимальним (99,9 %),
RMn(ІІ) — дещо меншим (99,2—99,8 %), а Jv мембрани змінювалося незначно. Одержані
результати можна пояснити такими ж причинами, як і в попередніх експериментах.
Як свідчать дані рис. 4, крива 1, зі збільшенням СвихFe(ІІІ) розчину при СвихMn(ІІ) =
3
= 4,0 мг/дм , рНвих = 8,4, Р = 1,0 МП і τ = 120,0 хв значення СперMn(ІІ) спочатку дещо зменшувалося, а потім практично не змінювалося, залишаючись нижче за ГДК Mn(ІІ) у питній воді. Деяке зниження Jv мембрани (див. рис. 4, крива 3) можна пояснити збільшенням
Taблиця 1. Вплив вихідної концентрації СвихMn(ІІ) на показники
СперMn(ІІ), СперFe(ІІІ), R Mn(ІІ), R Fe(ІІІ) та Jv мембрани
СвихFe(ІІІ),
мг/дм3

СперMn(ІІ),
мг/дм3

СперFe(ІІІ),
мг/дм3

R Mn(ІІ), %

R Fe(ІІІ), %

Jv , м3/(м2 · год)

0,60
0,84
3,50
4,0

0,001
0,005
0,02
0,05

0,1
0,1
0,1
0,1

99,8
99,8
99,4
99,2

99,9
99,9
99,9
99,9

0,19
0,17
0,16
0,16

Taблиця 2. Залежність значень СперMn(ІІ), R Mn(ІІ) і Jv мембрани
від тривалості (τ) процесу очищення розчину,
що містив Mn(ІІ) і Fe(ІІІ) без та з додаванням іонів Cl–
τ, хв

30
60
90
120
150

108

СперMn(ІІ), мг/дм3

Jv, м3/(м2 · год)

RMn(ІІ), %

Без добавки Cl

З добавкою Cl

Без добавки Cl

З добавкою Cl

Без добавки Cl

З добавкою Cl

0,030
0,020
—
0,012
0,012

—
0,12
0,07
0,02
0,02

99,3
99,5
—
99,7
99,7

—
97,1
98,3
99,5
99,5

0,25
0,23
0,22
0,20
0,19

—
0,20
0,19
0,18
0,18
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товщини модифікаційного шару і в результаті цього підвищенням гідравлічного опору.
Висока затримувальна здатність мембрани до сполук Fe(ІІІ) обумовлена, як і в попередніх
експериментах, стеричним механізмом її дії.
Встановлено (табл. 2), що зі збільшенням тривалості (τ) процесу очищення розчину,
3
3
який містив 4,1 мг/дм .Mn(ІІ) і 42,3 мг/дм Fe(ІІІ), при рНвих = 8,4 і Р = 1,0 МПа значення
СперMn(ІІ) зменшувалося і досягало в діапазоні досліджуваного інтервалу τ ГДК Mn(ІІ) у
—
3
питній воді. Однак з додаванням у цей же розчин NaCl з концентрацією іонів Cl 100 мг/дм
за аналогічних умов очищення розчину значення СперMn(ІІ) збільшувалося, що свідчило
—
про негативний вплив іонів Cl на формування частинок сполук Mn(ІІ), а отже, і на затримувальну здатність мембрани. На підставі одержаних результатів (табл. 2) можна зро–
бити висновок, що з підвищенням у розчині концентрації іонів Cl значення СперMn(ІІ),
хоча і зростало, однак завдяки формуванню на поверхні керамічної мембрани самоутворюваної ДМ із частинок сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) воно за даних умов було нижчим, ніж
ГДК Mn(ІІ) у питній воді. За аналогічних умов значення СперFe(ІІІ) було завжди на рівні
ГДК Fe(ІІІ) у питній воді відповідно до стеричного механізму дії мембрани.
Таким чином, показано високу ефективність процесу сумісного очищення води від
сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) модифікованою ними в динамічному режимі мікрофільтраційною
керамічною мембраною з глинистих мінералів і обгрунтовано стеричний механізм її дії.
Встановлено, що в результаті такого модифікування збільшувалася затримувальна здатність керамічноі мембрани до сполук Mn(ІІ). Досліджено вплив різних технологічних
факторів на характеристики цього процесу. Виявлено негативний вплив хлоридів на затримувальну здатність такої модифікованої мембрани та нівелювальну роль у цьому процесі
самоутворюваної ДМ. Встановлено, що одночасно очищати досліджуваною мембраною воду від сполук Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) до їх ГДК у питній воді доцільно при вихідній концентрації
3
Fe(ІІІ) і Mn(ІІ) відповідно до 42,3 і 4,0 мг/дм , рНвих 8,3 ÷ 8,4, робочому тиску 1,0 МПа і
тривалості експерименту 120 хв.
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СОВМЕСТНАЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ СОЕДИНЕНИЙ
ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА МИКРОФИЛЬТРАЦИОННОЙ
КЕРАМИЧЕСКОЙ МЕМБРАНОЙ ИЗ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ
Показана высокая эффективность процесса совместной очистки воды от соединений Fe(ІІІ) и Mn(ІІ) модифицированной ими в динамическом режиме микрофильтрационной керамической мембраной из глинистых минералов и обоснован стерический механизм ее действия, базирующийся на разности размеров
пор мембраны и частиц соединений Fe(ІІІ) и Mn(ІІ). Такое модифицирование увеличивало задерживающую способность керамической мембраны к соединениям Mn(II). Исследовано влияние различных технологических факторов на характеристики этого процесса. Выявлено отрицательное влияние хлоридов на
задерживающую способность такой модифицированной мембраны и нивелирующая роль в этом процессе
самообразующейся динамической мембраны. Установлено, что одновременно очищать исследуемой мембраной воду от соединений Fe(ІІІ) и Mn(ІІ) до их ПДК в питьевой воде целесообразно при исходной
концентрации Fe(ІІІ) и Mn(ІІ) до 42,3 и 4,0 мг/дм3 соответственно, рНисх 8,3—8,4, рабочем давлении
1,0 МПа и продолжительности эксперимента 120 мин.
Ключевые слова: микрофильтрация, керамическая мембрана, динамическое модифицирование, соединения
Fe(III) и Mn(II).
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Сумісне очищення води від сполук феруму та мангану мікрофільтраційною керамічною мембраною...
T.Yu. Dulneva
A.V. Dumansky Institute of Colloidal Chemistry
and Water Chemistry of the NAS of Ukraine, Kyiv
E-mail: t_dulneva@ukr.net
JOINT WATER PURIFICATION FROM IRON
AND MANGANESE COMPOUNDS BY MICROFILTRATION
CERAMIC MEMBRANE MADE OF CLAY MINERALS
The high efficiency of the process of joint water purification from Fe(ІІІ) and Mn(ІІ) compounds modified by
them in the dynamic mode by a microfiltration ceramic membrane made of clay minerals is shown, and the steric
mechanism of its action based on the difference in the pore sizes of the membrane and particles of Fe(ІІІ) and
Mn(ІІ) compounds is justified. It has been established that such modification increased the retention capacity
of the ceramic membrane to Mn(II) compounds. The influence of various technological factors on the characteristics of this process is studied. The negative effect of chlorides on the retention capacity of such modified
membrane and a levelling role in this process of self-forming DM has been revealed. It has been established
that the simultaneous purification of water from Fe(III) and Mn(III) compounds to their MPC in drinking
water is expedient at the initial concentration of Fe(ІІІ) and Mn(ІІ), respectively, up to 42.3 and 4.0 mg/dm3,
pH 8.3—8.4, operating pressure of 1.0 MPa, and a duration of the experiment of 120 min.
Keywords: microfiltration, ceramic membrane, dynamic modification, compounds of Fe(III) and Mn(II).
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