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Передмова  

 

Це навчальне видання призначене для студентів 

кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ 

«Інститут біології та медицини», які вивчають дисципліни 

спеціалізації з мембранології, біофізики клітинних 

процесів та біофізичних методів досліджень.  

У методичних рекомендаціях представлені чотири 

окремі теми, які містять основні теоретичні відомості, а 

також контрольні запитання та завдання для самостійної 

роботи.  
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Тема 1 

ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ 
 

Всі термодинамічні системи, як відомо, розділяють на 

гомогенні та гетерогенні. Системи, всередині яких 

властивості змінюються неперервно при переході від 

одного місця до іншого, називають гомогенними. 

Прикладами таких систем є суміші різноманітних газів та 

розчини як рідкі, так і тверді. В них можуть відбуватись 

реакції між складовими частинами, дисоціація газу або 

розчиненої речовини, сольватація (орієнтація молекул 

розчинника навколо іона або іншої розчиненої частинки 

речовини) та полімеризація. При рівновазі в цих системах 

реакції макроскопічно зупиняються і рівноважні 

закономірності можуть бути встановлені за допомогою 

законів термодинаміки.  

Системи, що складаються з декількох фізично 

однорідних або гомогенних тіл так, що всередині системи 

є розриви неперервності в зміні її властивостей, називають 

гетерогенними. Гетерогенні системи – це сукупності 

різних агрегатних станів однієї і тієї ж самої речовини, або 

різних її кристалічних модифікацій (наприклад, сіре та біле 

олово), або різних продуктів взаємного розчинення 

(водний розчин солі – тверда сіль – пара), або продуктів 

хімічної взаємодії різних речовин (рідкий сплав та тверда 

хімічна сполука двох металів).  

Гомогенна частина гетерогенної системи, що відділена 

від інших частин системи поверхнею розділу, на якій 

стрибком змінюються властивості (та відповідні їм 

параметри), називається фазою. Якщо система складається 
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з рідини та пари, то рідина – одна фаза, пара – інша. Не 

слід плутати та ототожнювати агрегатні стани з 

фазами. Тоді як агрегатних станів всього чотири – 

твердий, рідкий, газоподібний та плазма, фаз – нескінчена 

кількість. Навіть у одній і тій самій хімічно чистій 

речовині у твердому агрегатному стані може існувати 

декілька фаз (ромбічна та моноклінна сірка, сіре та біле 

олово). 

Фази можуть переходити одна в одну. Перехід речовини 

з одного стану в інший називають фазовими переходами 

(або фазовими перетвореннями).  

Існують такі фазові переходи при зміні агрегатного 

стану речовини: 1) рідина↔пара, 2) рідина↔тверде тіло, 3) 

тверде тіло↔пара; 4) перехід між рідкокристалічною 

фазою і фазою звичайної ізотропної рідини тощо. Перехід 

рідини у пару може відбуватись у вигляді випаровування 

або пароутворення у процесі кипіння. Зворотний перехід 

пари у рідину називають конденсацією. Перехід рідини у 

тверде тіло носить назву кристалізація (або затвердіння), 

зворотній процес – це плавлення. Перехід твердого тіла у 

пару – це сублімація (або возгонка), зворотний перехід – 

десублімація.  

При рівноважному переході речовини з однієї фази в 

іншу, як і при фазовій рівновазі, температура, тиск та 

хімічний потенціал речовини в фазах однакові. Що 

стосується інших термічних та калоричних величин або 

відповідних їм похідних від енергії Гіббса G(T,p) то вони 

при фазових переходах першого роду (розривних 

переходах) мають розрив, а при інших, так званих 

неперервних фазових переходах, – неперервні. 

При фазовому переході першого роду перші похідні від 

енергії Гіббса змінюються стрибкоподібно (мають розрив): 
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 . Тобто, при фазових переходах 

стрибкоподібно змінюється питомий об’єм або густина та 

поглинається (або виділяється) теплота )'''( SST  . Тут 

''S  – ентропія однієї та 'S  – іншої фази. Фазовим 

переходом першого роду є плавлення, кристалізація, 

кипіння, перехід провідника в надпровідний стан у 

магнітному полі та багато інших.  

При неперервному фазовому переході ці похідні 

неперервні, а стрибкоподібно змінюються похідні другого 
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  та інші. Неперервні фазові 

переходи, при яких другі похідні від енергії Гіббса (або 

хімічного потенціалу) змінюються стрибкоподібно (але на 

скінчену величину), називають фазовими переходами 

другого роду. У випадку, коли ці похідні обертаються в 

нескінченість – критичними переходами, а аномальна 

поведінка властивостей в цій ділянці – критичними 

явищами. Фазовим переходом другого роду є перетворення 

провідника в надпровідник за відсутності магнітного поля. 

Критичними переходами є критичний перехід рідина – газ, 

перехід феромагнетика в парамагнетик та інші.  

Поняття критичного стану було введено Т. Ендрюсом на 

основі експериментальних досліджень ізотерм 

вуглекислого газу в 1861-1869 роках. При наближенні до 

критичної точки спостерігається швидке зростання деяких 
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характеристик речовини (коефіцієнту ізотермічного 

стискання T , теплоємності при постійному об’ємі VC  та 

теплоємності за постійного тиску pC  разом з їх 

різницею Vp СC  ). У критичному стані спостерігаються 

значні флуктуації параметрів речовини, які повільно 

затухають у часі, що призводить до тривалого (декілька 

годин) часу встановлення рівноваги. Такі флуктуації 

призводять до значного розсіювання світла, що проходить 

крізь речовину. Це робить речовину в критичному стані 

непрозорою. Це явище різкого зростання розсіювання 

світла чистою прозорою речовиною в критичному стані 

називають критичною опалесценцією.  

Отже, фазовий перехід можна розглядати як таке 

перетворення внутрішньої структури речовини, при якому 

відбувається різкий стрибок певної фізичної 

характеристики системи, викликаний зміною зовнішньої 

умови. При фазовому переході першого роду основні 

термодинамічні величини – ентропія, ентальпія, об’єм – 

мають розрив. При фазових переходах другого роду стан 

системи змінюється неперервно, але стрибком змінюється 

симетрія системи. Розрив мають не основні 

термодинамічні величини, а їх похідні – теплоємність, 

коефіцієнт розширення. Відомо, що переходи з 

виникненням просторової або часової впорядкованості 

далеко від рівноважного стану також відбуваються 

стрибкоподібно і пов’язані з нестійкістю вихідних станів.  

Відмітимо деякі характерні особливості фазових 

перетворень першого роду: 1) стрибкоподібність; 2) 

перехід однієї фази в іншу при заданому тиску 

відбувається за певної температури (звичайно при зміні 

тиску змінюється і температура переходу); 3) перехід 

речовини з однієї фази в іншу пов'язаний з поглинанням 
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або виділенням деякої кількості теплоти, що називається 

прихованою теплотою або теплотою фазового переходу; 

4) за фазових переходів відбувається зміна питомого 

об’єму фаз.  

Питомою теплотою фазового перетворення 

називається величина, що дорівнює відношенню кількості 

теплоти, яку потрібно передати одиниці маси речовини, 

щоб за постійного тиску перевести її з одного фазового 

стану в інший. Питомий об’єм – це об’єм, що приходиться 

на одиницю маси речовини.  

У термодинамічно рівноважних умовах виникнення 

статистичного порядку з хаосу завжди відбувається 

шляхом фазового переходу.  

Розглянемо міркування німецьких фізиків Е. Юсті та М. 

Лауе щодо існування фазових переходів другого роду.  

Відомо, що речовина при заданих температурі T та 

тиску p знаходиться в тому стані, в якому її енергія Гіббса 

G мінімальна. Якщо зобразити графічно залежність енергії 

Гіббса G двох фаз від температури T (при p=const), то 

точка перетину двох кривих буде точкою фазового 

переходу, при її проходженні стан речовини 

відображається точкою на тій кривій, що відповідає 

меншим значенням G. При фазовому переході першого 

роду перетин кривих G1 та G2 зображено на рис. 1.1а. При 

фазовому переході другого роду дотичні до обох кривих 

мають співпадати (похідні від G мають однакове значення, 

– ентропії рівні). При звичайному дотиканні кривих (рис. 

1.1б) перехід би не відбувся, тому що як за температур 

менших Т0, так і за температур більших Т0, речовина 

знаходилась би в одній і тій самій фазі. Тому криві в точці 

дотику мають перетинатись, як на рис. 1.1в, а це вимагає 

рівності не тільки першої, але і другої похідної від енергії 

Гіббса, тобто мав би спостерігатись фазовий перехід 
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третього роду. На основі таких висновків німецькі фізики 

Е. Юсті та М. Лауе дійшли висновку про неможливість 

фазових переходів другого роду.  
 

 

 
 

Рис. 1.1. Ілюстрація до міркувань Е. Юсті та М. Лауе. 

 

Помилка наведених міркувань полягає в припущенні 

про існування перегрітих та переохолоджених фаз при 

фазових переходах другого роду (подібно до перегрітої та 

переохолодженої фази при фазових переходах першого 

роду), чого в дійсності не спостерігається. Тому чи лівої, 

чи правої гілки кривої G1 на рис. 1.1б не існує. 

 

ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В АВТОКАТАЛІТИЧНИХ 

РЕАКЦІЯХ
 

Фазовий перехід першого роду в автокаталітичних 

реакціях. Звернемося до автокаталітичних хімічних 

реакцій. На прикладі брюсселятора показано, що такі 

хімічні процеси можуть призвести до виникнення 

динамічного впорядкування. 

Розглянемо реакції:  

 
Сумарна реакція – це  



- 10 - 

 

A+B C  
Запишемо кінетичне рівняння для X(t): 

3

1

2

122 )()()()(' tXktXAktXBkCktX    (1) 

Оберемо одиниці вимірювання 

концентрації )(/)( txtX   та часу /t  так, щоб 

кубічний по x(t) коефіцієнт в кінетичному рівнянні був 1, а 

квадратичний – 3, ці умови однозначно фіксують , : 

1

1

3 


k

Ak
, 

3

1

1




k
 і рівняння (1) набуває вигляду: 

gtxftxtxtx
d

d



)()(3)()( 23

, 

де   Ckg 2 ,  Bkf 2 .  

У стаціонарному стані 0)(' tx , або xfxxg  23 3 , 

позначимо функцію )(3 23 xyxfxx  , розв’язок 

рівняння gxy )(  має три корені, які співпадуть при 

значенні  f=3, яке позначимо fкр=3. При f=fкр і g=1: xкр=1. 

З рис. 1.2 можна побачити, які корені будуть за різних 

значень параметрів моделі f, g. Три різних кореня будуть 

лише при f<fкр. Розв’язки x1, x2 – стійкі. Оскільки 

))(()( txygtx
d

d



, корінь x3 нестійкий, бо для нього 

0)(xy' 3  . Ця ситуація дуже схожа на діаграму стану газ-

рідина, відому з курсу фізики. При цьому x(t) відіграє роль 

оберненого об’єму V-1, g – відповідає тиску р, а величина f 

– питомій енергії TR   ( TR   має розмірність Дж/моль, R 

– універсальна газова стала, T – температура). У цих 

величинах  

32

13

VVV

TR
g 


 . 
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Рис. 1.2. Фазовий перехід першого роду в автокаталітичній 

хімічній реакції. 

 

Маємо повну аналогію до віріального рівняння стану, 

що отримується розкладом в ряд за параметром b рівняння 

Ван-дер-Ваальса: 

2V

a

bV

RT
p 


 :  

3

2

2

1

V

a

V

a

V

RT
p  . 

Тут коефіцієнти а1 та а2 не залежать від температури Т. 

Таким чином у автокаталітичній реакції, що розглядається, 

відбувається перехід між двома стійкими стаціонарними 

станами х1 та х2, схожий до фазового переходу першого 

роду. Зовнішнім умовам, що задаються параметрами f та g, 

відповідають два конкуруючих стани х1 та х2, між якими 

відбувається перехід при зміні параметрів f та g. 

 

Фазовий перехід другого роду в автокаталітичних 

реакціях. У нелінійних автокаталітичних реакціях можуть 
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спостерігатись нерівноважні переходи, схожі на фазові 

переходи другого роду. Як приклад, розглянемо реакції:  

 
Сумарна реакція – це  

A+B C . 

Запишемо кінетичне рівняння для X(t): 
2

1122 )()()(' tXktXAktXBkCkX    (2) 

Оберемо одиниці вимірювання концентрації 

)(/)( txtX   та часу  /t  так, щоб квадратичний по 

)(tx  коефіцієнт в кінетичному рівнянні був 1 та один з 

лінійних по )(tx  доданків 1, ці умови однозначно фіксують 

, : 
1

1




k

Ak
, 

2

1

1




k
 і рівняння (2) набуває вигляду:  

gtxftxtx
d

d



)()1()()( 2

, 

де Ckg 2 , Bkf 2 .  

В стаціонарному стані 0)(' tx , або xfxg )1(2  . 

Позначимо функцію )()1(2 xyxfx  . Розв’язок 

рівняння gxy )(  має два корені, які задають стаціонарні 

точки. Оскільки ))(()( txygtx
d

d



, більший корінь x2 є 

стійким, бо в ньому похідна 0)(' 2 xy  і похідна від правої 

частини рівняння ))(()( txygtx
d

d



 від’ємна. Якщо g=0, 

система має наступну стаціонарну точку 










1,0

1,1

f

ff
xcт .  
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Така поведінка величини хст (рис. 1.3) характерна для 

фазового переходу другого роду.  

 

 

 

Рис. 1.3. Залежність стійкого положення xст від параметру f при 

g=0, g=0.25, g=0.5. При g=0 в точці f=1 спостерігається стрибок 

похідної (f)'xст .  

 

При значенні f=fкр=1 маємо злам лінії, тому похідна 

(f)'xст  має розрив в точці f=fкр=1. Поведінка модельної 

хімічної системи, подібно до фазового переходу, 

зумовлена її колективними властивостями. Перехід має 

характер „все або нічого”. Різноманітні біологічні явища 

характеризуються перебігом процесів, подібним до 

фазових переходів (фазові переходи ліпідів у мембранах 

буде розглянуто далі в темі 4).  
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Тема 2  
БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РІДКИХ КРИСТАЛІВ 

 

Багато тіл, з якими ми маємо справу у повсякденні, – 

тверді, тобто це такі тіла, відстані між будь-якими точками 

яких незмінні при сталій температурі. Але залежно від їх 

структури (атомарної будови) розрізняють аморфні та 

кристалічні тіла.  

Кристал – це речовина, атоми або молекули якої 

коливаються біля положень рівноваги, розташованих 

періодично у просторі. Тобто, якщо уявно розбити весь 

об’єм такої речовини на невеличкі комірки (в 

найпростішому випадку кубики об’ємом а3), то склад і 

розташування атомів у кожній такій комірці (кубику) буде 

однаковим. Весь кристал можна отримати трансляцією 

(переміщенням) таких елементарних комірок (кубиків) на 

відстані а, 2а, 3а, ... вздовж осей ОХ, ОУ, OZ (рис. 2.1).  

Положення рівноваги, біля яких коливаються атоми, 

носять назву вузлів кристалічної гратки. Різноманітні 

властивості речовини (пружність, густина, колір та ін.) 

визначально залежать від будови елементарної комірки 

кристалу. Так вугілля, алмаз та графіт утворені з атомів 

вуглецю, розташованих у просторі по-різному, тобто ці 

речовини мають різну елементарну комірку, і, як наслідок, 

настільки відмінні властивості. Явище утворення різних 

кристалічних структур однаковими атомами або 

молекулами називається поліморфізмом (див. Ч. Коулсон 

Валентность. – М.: Мир, 1965, 426 с.) (polymoorphos (гр.) – 

багатоподібний). За рахунок їх впорядкованої структури 

фізичні властивості кристалів дуже різняться в різних 
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напрямках, – кажуть, що кристали є анізотропними (an 

(гр.) – не, isos – рівний, tropos – властивість). 
 

 
 

Рис. 2.1. Елементарна комірка простої кубічної гратки.  

● – вузли гратки. 
 

При нагріванні кристалів за деякої температури вони 

починають плавитись, тобто у кристалів обов’язково є 

температура плавлення. В структурі реальних кристалів 

виникають різноманітні відхилення від ідеальної 

структури, наприклад, відсутній атом у вузлі гратки, тоді 

кажуть, що з’явився точковий дефект – вакансія; якщо 

відсутній або наявний зайвий ланцюжок атомів, кажуть, 

що з’явився площинний дефект – дислокація. Завдяки 

дислокаціям кристали мають пластичність, при їх 

наявності значно змінюється електричний опір та міцність 

кристалів.  

Деякі кристалічні тіла можуть мати й однакові у всіх 

напрямках властивості, бути ізотропними (isos – рівний, 

tropos – властивість), це відбувається за рахунок того, що 

вони утворені з величезної кількості маленьких 
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кристаликів, орієнтованих хаотично за всіма можливими 

напрямками. Такі речовини називають полікристалами. 

Прикладами є сталь, звичайна мідь (хоча звісно в 

спеціальних умовах можна отримати і монокристал міді) 

та ін. 

Аморфні тіла – це речовини, які не мають кристалічної 

структури. В аморфних тілах спостерігається ближній 

порядок в упаковці частинок. Тому аморфні тіла прийнято 

вважати дуже густими або в'язкими рідинами чи 

переохолодженими рідинами. Згідно з сучасними 

поглядами, до твердих тіл відносять лише кристали, а 

аморфні тіла, які можуть бути досить твердими (мати 

велику міцність), як наприклад скло, не відносять. При 

довгому перебуванні у сприятливих умовах аморфна 

речовина може кристалізуватись, її атоми перейдуть в 

кристалічні положення, в яких система має менше 

значення енергії. Так зацукрується варення, мутніє скло.  

Рідкі кристали та їх властивості. Рідкий кристал – це 

агрегатний стан речовини, в якому одночасно 

проявляються властивості твердого кристалічного тіла 

(оптична, електрична, магнітна анізотропія) та рідини 

(плинність, здатність утворювати краплі). Відразу 

зауважимо, що не всі речовини можуть знаходитись в 

рідкокристалічному стані. Як зазначалось вище, більшість 

речовин може знаходитись лише в трьох основних 

агрегатних станах: твердому (кристалічному), рідкому та 

газоподібному. 

Рідкі кристали можна отримати двома способами.  

Термотропні рідкі кристали (органічні сполуки і деякі 

гідроксиди OxHOFe 232  ) отримують при плавленні 

твердих речовин: при цьому з твердого стану утворюється 

рідкокристалічна фаза, що існує в деякому інтервалі 

температур від температури плавлення до деякої більш 
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високої температури, при нагріванні до якої рідкий 

кристал перетворюється в звичайну рідину.  

Ліотропні рідкі кристали (наприклад, водні розчини 

мила) отримують шляхом розчинення твердого кристалу в 

особливих розчинниках: при цьому утворюються колоїдні 

системи, основною структурною одиницею яких є не 

окрема молекула, а молекулярний комплекс – міцела.  

Історія відкриття рідких кристалів. Рідкі кристали 

відкрив в 1888 році австрійський вчений-ботанік Фрідріх 

Рейнітцер. Досліджуючи синтезовану ним нову речовину 

складний ефір холестеролу – холестерилбензоат, він 

помітив, що при температурі 145 °С кристали плавляться і 

утворюють мутну рідину, яка сильно розсіює світло. При 

подальшому нагріванні ця рідина просвітлюється і, 

починаючи з температури 179 °С, в оптичному відношенні 

поводить себе як звичайна рідина (наприклад, вода). 

Досліджуючи за допомогою поляризаційного мікроскопу 

мутну фазу, яка утворювалась в інтервалі температур 145-

179 °С, Рейнітцер виявив, що вона має подвійне 

променезаломлення. Це свідчить про те, що показник 

заломлення світла, і отже швидкість світла в цій фазі, 

залежить від поляризації світла. Така поведінка – це 

типовий ефект, притаманний кристалічним тілам. 

Найпростішим поясненням на той час вважали наявність у 

мутній фазі нерозплавлених маленьких кристаликів, які 

могли дати подвійне променезаломлення. Однак Рейнітцер 

разом з Леманом здійснив більш ретельні дослідження, які 

показали, що мутна фаза не є двохфазною системою, тобто 

не містить в звичайній рідині кристалічних включень, вона 

є новим фазовим станом речовини. Леман дав йому назву 

«рідкий кристал» у зв’язку з властивим для цієї фази 

одночасним поєднанням рідинних та кристалічних 

властивостей.  
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Речовини, здатні в певному температурному інтервалі 

вище точки плавлення поєднувати одночасно властивості 

рідин (плинність, здатність до утворення крапель) і 

властивості кристалічних тіл (анізотропію), стали називати 

РК або рідкокристалічними речовинами. РК-речовини ще 

називають мезоморфними, а РК-фазу, утворювану ними, – 

мезофазою (проміжний). Цей стан є термодинамічно 

стабільним фазовим станом.  

Подальші роботи Д. Форлендера (Німеччина) сприяли 

синтезу нових РК-сполук. Ж. Фрідель (Франція) 

запропонував першу класифікацію РК. В. Фредерікс та В. 

Цвєтков (СРСР) у 30-і роки ХХ ст. роки вперше дослідили 

поведінку РК в електричних і магнітних полях. До 60-х 

років ХХ ст. років дослідження РК не мали практичного 

інтересу, а носили лише фундаментальний характер.  

Молекулярна будова та структура рідких кристалів. На 

сьогодні відомо сотні тисяч органічних речовин, які 

можуть перебувати в РК-стані. У перші десятиліття після 

відкриття РК основними представниками цих сполук були 

лише речовини, які складались з асиметричних 

стрижнеподібної форми молекул, – так звані каламитики. 

Потім було виявлено, що в РК-стан можуть переходити 

інші речовини, які мають молекули більш складної форми 

(диски, пластини та ін.).  

Молекули РК-сполук часто називають мезогенами, а 

фрагменти молекул, які сприяють формуванню РК-фази, – 

мезогенними групами. Приклади стрижнеподібних 

мезогенів – каламитики; дископодібних – дискотики; 

планкоподібних – санидики (від грец. «sanidis» – планка).  

Обов’язковою властивістю рідких кристалів є наявність 

порядку в просторовій орієнтації молекул. Наприклад, 

рідкий кристал з молекул витягнутої форми, у якого всі 

довгі осі молекул зорієнтовані в один бік. Крім такого 
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найпростішого впорядкування осей молекул, можуть 

спостерігатись і більш складні типи впорядкування.  

Залежно від типу впорядкування осей молекул рідкі 

кристали розділяють на такі: смектичні (найбільш 

поширені), нематичні і холестеричні (рис. 2.2). Цю 

класифікацію запропонував французький вчений Ж. 

Фрідель в 1920 році. 

 

 
 

Рис. 2.2. Типи рідких кристалів:  

а) смектик, б) нематик, в) холестерик. 

 

Найбільш повне впорядкування серед рідких кристалів 

мають смектичні, для яких характерна двовимірна 

впорядкованість. Молекули смектиків паличкоподібної 

форми характеризуються дальнім орієнтаційним порядком, 

тобто є певний переважний напрям орієнтації довгих осей 

молекул у просторі. Центри маси молекул у смектичних 

рідких кристалах теж частково впорядковані – організовані 

в шари, відстань між якими фіксована. Шари молекул 

легко зміщуються один відносно одного (ковзають), тому 
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на дотик смектики милоподібні. Через високий рівень 

впорядкованості смектики мають значну в’язкість, тому не 

знайшли широкого застосування в техніці. Як неважко 

здогадатись, яскравим прикладом смектичного рідкого 

кристалу є водний розчин мила. 

Отже, смектичний тип РК (смектики) близький до 

істинно кристалічних тіл. Молекули розміщуються 

пошарово, їх центри тяжіння рухливі у двох вимірах (на 

смектичній площині) (рис. 2.3). При цьому довгі осі 

молекул у кожному шарі можуть розміщуватися як 

перпендикулярно площині, так і під деяким кутом. Іншими 

словами, смектичні РК мають таку структуру, шари якої 

можуть переміщуватись один відносно іншого. Товщина 

смектичного шару визначається довжиною молекул 

(переважно, довжиною «хвоста»). В'язкість смектиків 

значно вища, ніж у нематиків, їхня густина може 

змінюватися у перпендикулярному напрямку.  

 

 
 

Рис. 2.3. Розміщення молекул у РК смектичного типу. 
 

Впорядкованість нематичних рідких кристалів нижче, 

ніж у смектичних. Молекули нематиків мають нитковидну 

форму і для них теж характерний дальній орієнтаційний 

порядок (тобто довгі осі молекул розташовані переважно 

вздовж одного певного напрямку). Але молекули можуть 
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зміщуватись відносно довгих осей (три шари на рис. 2.2 

змішуються), тому впорядкованість стає “однобічною”. 

Центри маси молекул не мають впорядкування, тому 

нематики не характеризуються шаруватою структурою. За 

рахунок цього їх в’язкість тільки трохи вище за в’язкість 

аморфної рідини. Прикладом нематичних рідких кристалів 

є водні розчини синтетичних поліпептидів (полі-g-бензіл-

L-глутамат) у деяких органічних розчинниках (діоксан, 

дихлоретан).  

Таким чином, нематичний тип РК (нематики) 

характеризуються наявністю лише одновимірного 

орієнтаційного порядку довгих (каламитики) або коротких 

(дискотики) вісей молекул (рис. 2.4). При цьому центри 

тяжіння молекул розміщені у просторі хаотично. Іншими 

словами, нематичні РК не мають пошарової структури, 

молекули ковзають неперервно в напрямку своїх довгих 

осей, обертаючись навколо них, але при цьому зберігається 

орієнтаційний порядок: довгі осі направлені вздовж одного 

напрямку. Нематичні РК поводять себе подібно звичайним 

рідинам.  
 

 
 

Рис. 2.4. Розміщення молекул у РК нематичного типу. 
 

Нематичні фази зустрічаються у тих речовинах, 

молекули яких не «відчувають» різниці між лівою та 
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правою формами, тобто є ахіральними (тотожними своєму 

дзеркальному відображенню). 

Холестеричні рідкі кристали утворюють похідні 

холестеролу (наприклад, холестеринціннамат), що і 

зумовило їх назву. Молекули холестеролу або його 

аналогів мають форму довгастих пластинок і 

розташовуються паралельно одна одній. У холестеричних 

рідких кристалах відсутній дальній орієнтаційний порядок. 

Крім того, особливістю молекул холестериків є те, що при 

достатньо сильному боковому притяганні їх вершини 

відштовхуються. Напрями орієнтації сусідніх молекул 

дещо зміщуються один відносно одного, завдяки чому в 

розчинах холестеричних рідких кристалів утворюється так 

звана холестерична спіраль – шарувата гвинтова структура 

з кроком спіралі порядку 300 нм. Така структура зумовлює 

цікаві оптичні властивості холестериків, які до того ж 

змінюються залежно від температури, складу середовища, 

прикладеної напруги та ін. Завдяки цьому саме 

холестеричні рідкі кристали отримали широке 

застосування в техніці. 

Отже, найбільш складний тип впорядкованості молекул 

РК холестеричний (холестерики) (рис. 2.5). Він 

утворюється оптично активними (хіральними) 

молекулами. Спіральна структура є, ймовірно, найбільш 

архітектурним елементом, характерним для біомолекул і 

живих структур.  

Холестеричні структури утворюються, крім сполук 

холестеролу, ДНК, тРНК, деякими полісахаридами, 

білками, поліпептидами. У холестеричному РК молекули 

упаковані в шар, де вони розміщені паралельно одна одній, 

а шари закручені один відносно іншого так, що 

утворюється гвинтова періодична структура. Довгі осі 

молекул повернуті одна відносно іншої так, що вони 
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утворюють спіралі, чутливі до зміни температури. 

Холестерики яскраво забарвлені. Незначна зміна 

температури призводить до зміни кроку спіралі і, 

відповідно, до зміни забарвлення. В хіральних системах (з 

спіральною симетрією) спостерігаються явища кругового 

дихроїзму (КД) та аномальної дисперсії оптичного 

обертання (АДОО). В основі цих явищ лежить сучасне 

уявлення, що світло можна представити як колектив 

фотонів, певна частина яких має обертальний момент за 

годинниковою стрілкою (спін +1), а інша проти (спін -1) і 

для цих фотонів при взаємодії з хіральною молекулою 

будуть різні значення коефіцієнту поглинання (явище КД) 

та коефіцієнту заломлення (явище АДОО). 
 

 

 
 

Рис. 2.5. Розміщення молекул у РК холестеричного типу. 
 

Звернемося до макроскопічної структури РК, яку 

називають текстурою, розуміючи під цим сукупність 
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структурних деталей зразка РК, розміщеного між склом 

оптичного поляризаційного мікроскопу.  

Нематичні РК характеризуються так званою шлірен-

текстурою, яка представляє собою систему тонких 

ниткоподібних ліній і точок з нитковидними чорними 

«хвостами». Характерною структурою смектиків є віяльна 

текстура, яка багато в чому нагадує кристали твердих тіл. 

Неорієнтовані холестерики утворюють конфокальну 

текстуру, що складається з окремих і зв’язаних між собою 

складних утворень, які називають конфокальними 

доменами.  

Важливо відзначити, що всі текстури лабільні та легко 

піддаються структурним перебудовам за дії зовнішніх 

чинників (температура, механічна напруга, електричне 

поле та ін.).  

У достатньо великих об’ємах рідких кристалів 

утворюються домени, фізичні властивості яких подібні 

властивостям кристалів. Однак в цілому весь об’єм рідкого 

кристалу веде себе як звичайна рідина. Доменна структура 

в рідких кристалах утворюється за тими самими законами, 

що і домени в феромагнетиках. Але в плівках, товщиною 

порівняною з радіусом взаємодії молекул в рідкому 

кристалі, доменна структура стає більш впорядкованою.  

Розташування молекул в рідкому кристалі змінюється 

під дією температури, тиску, електричних та магнітних 

полів. А зміна в розташуванні молекул призводить до 

зміни їх оптичних властивостей (кольору, прозорості і 

здатності до обертання площини поляризації світла, що 

проходить крізь них). На цьому засновані численні 

застосування рідких кристалів. Наприклад, залежність 

кольору рідких кристалів від температури 

використовується в медичній діагностиці: при нанесенні на 

тіло пацієнта рідкокристалічного матеріалу лікар може 
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легко помітити зачеплені хворобою тканини за зміною 

кольору нанесеного рідкокристалічного матеріалу в 

місцях, де тканини виділяють підвищену кількість тепла.  

Тонкі плівки з рідких кристалів, розташовані між 

скельцями або пластинками пластмаси, знайшли широке 

застосування як індикаторні пристрої (індикатори 

електронних годинників, калькуляторів тощо). Досить 

недавно отримали вуглецеве та полімерне волокно на 

основі рідких кристалів. Ще рідкі кристали знайшли 

застосування при виготовленні мікросхем (фотолітографія) 

та при контролі їх якості (холестеричні рідкі кристали 

візуалізують поле температур на працюючій схемі, що 

дозволяє побачити ділянки з аномальним 

тепловиділенням). І, звісно, найвідомішим їх 

застосуванням є рідкокристалічний дисплей – це екран 

просвітного типу, тобто такий, що підсвічується з 

зворотного боку лампою білого світла, а рідкокристалічні 

комірки пропускають або не пропускають через себе 

світло залежно від прикладеної до комірки напруги. 

Напруга змінює здатність холестеричних рідких кристалів 

до обертання площини поляризації, і не поляризоване 

потрібним чином світло не проходить крізь 

рідкокристалічну комірку.  

Для поглибленого вивчення властивостей рідких 

кристалів пропонуємо ознайомитись з чисельними 

джерелами в Інтернеті та [20].  

Підсумуємо вищенаведене: рідкі кристали – речовини, 

які одночасно поєднують як анізотропні властивості 

кристалів, так і плинні властивості рідин. РК 

представляють неабиякий інтерес з точки зору біології і 

процесів життєдіяльності. Функціонування клітинних 

мембран і ДНК, передача нервових імпульсів, робота 

м’язів та ін. – далеко не повний перелік процесів, які 
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протікають у РК-фазі з притаманними їй особливостями – 

схильністю до самоорганізації при збереженні високої 

молекулярної рухливості.  

Як вже було розглянуто вище, залежно від характеру 

розміщення молекул розрізняють три основні структурні 

типи РК-сполук: 1) смектичний, 2) нематичний та 3) 

холестеричний. Вказані типи структур відносяться до так 

званих термотропних РК, утворення яких відбувається 

лише за термічного впливу на речовину (нагрівання або 

охолодження).  

Ліотропні РК утворюються при розчиненні деяких 

амфіфільних сполук у певних розчинниках і мають, як 

правило, більш складну структуру, ніж термотропні РК 

(рис. 2.6). Подібні сполуки при розчинені у воді 

утворюють міцелярні розчини. Ці міцели і є тими 

структурними елементами, з яких вибудовуються 

ліотропні РК, формуючи, наприклад, кулеподібну, 

циліндричну або ламелярну форми.  

Для термотропних РК формування певного типу 

мезофази визначається лише температурою. У ліотропних 

системах тип структурної організації визначається двома 

параметрами: концентрацією речовини і температурою.  

Ліотропні РК найчастіше утворюються біологічними 

системами, які функціонують у водних середовищах. 

Сучасні структурні дослідження свідчать, що мембрани 

представляють собою типові ліотропні ламелярні лабільні 

РК-структури, складені з подвійного шару фосфоліпідів, у 

якому містяться «розчинені» білки, полісахариди, 

холестерол та інші важливі компоненти.  

Від стану ліпідів у мембрані залежить рівень 

молекулярної організації системи в цілому. У 

кристалічному стані ліпіди можуть бути упаковані у 

кубічний або гексагональний кристал. Рідкокристалічна 
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організація ліпідів у мембрані різноманітна. Це може бути 

нематичний тип – найменш впорядкована організація, 

молекули прагнуть орієнтуватись вздовж одного напрямку, 

їхні поздовжні осі паралельні одна одній, але такі ділянки 

існують недовго і межі розмиті. Ділянки з однаковою 

орієнтацією молекул неперервно утворюються та 

зникають, що залежить від багатьох умов, включень та 

різних впливів.  
 

 
 

Рис. 2.6. Деякі типи ліотропних РК-структур, утворених 

амфіфільними молекулами у водних розчинах: А – 

циліндрична міцела, Б – гексагональна упаковка 

циліндричних міцел, В – ламелярний смектичний рідкий 

кристал, Г – будова біомембрани (1 – ліпідний бішар, 2 – 

білкові молекули).  
 

Як смектик, мембрана більш організована, молекули 
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утворюють шари, у кожному з яких (зовнішньому або 

внутрішньому) молекули рухаються вздовж площини. 

Отже, рухливість ліпідних молекул значною мірою буде 

залежати від того, у якій структурі на даний момент 

знаходяться ліпіди бішару: гелеподібна або 

рідкокристалічна. За певних температур ліпідні 

структури можуть перебувати у «твердому» 

кристалічному (організованому, гелеподібному стані) 

або «рідкому» (мезофазному, так званий 

рідкокристалічний стан). Нагадаємо, що рідкі кристали – 

це анізотропні рідини, схожі за властивостями з 

кристалами, проявляють різні властивості за різними 

напрямками, механічно вони подібні до рідини, плинні 

залежно від в’язкості.  

Отже, біомембрана як рідкий кристал поєднує 

упорядкованість твердого тіла та рухливість рідини, 

проявляє чутливість до зовнішніх впливів, а саме 

температури, хімічних агентів, світла тощо.  
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Тема 3 
СТРУКТУРНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ 

МЕМБРАННИХ ЛІПІДІВ 
 

Інтерес до дослідження властивостей ліпідів останнім 

часом зумовлений перспективами використання 

ліпосомальних препаратів у медицині. Виникла практична 

необхідність створення ліпосом, що містять лікарські 

речовини і здатні активно та вибірково взаємодіяти з 

поверхнею певних клітин-мішеней, проникати у 

цитоплазму та вивільнювати матеріал. Створення цих 

структур, що здатні виконувати такі складні та 

багатостадійні операції, неможливе без вивчення всього 

різноманіття фізико-хімічних властивостей ліпідів.  

Також одним з перспективних напрямів є пошук 

модельних систем для тестування процесів всмоктування 

фармпрепаратів. Ними можуть стати (мульти)бішарові 

ліпідні мембрани, оскільки біодоступність препарату 

безпосередньо пов’язана з проникністю мембрани для 

певної речовини. У цьому значенні визначення 

термодинамічних параметрів фазових переходів модельних 

ліпідних мембран можна розглядати як маркер 

мембранотропної дії.  

При нагріванні або диспергуванні у воді тверді ліпіди 

можуть переходити у рідкий стан. Залежно від 

відсоткового вмісту ліпідів у воді вони утворюють різні 

структури. Це явище, як вже зазначалось, називають 

поліморфізмом, причому перехід однієї фази в іншу при 

зміні вмісту води називається ліотропним поліморфізмом, 

а при зміні температури – термотропним поліморфізмом. 

Отже, ліотропний поліморфізм ліпідів слід розуміти як 
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існування кількох різних типів агрегатів ліпідів у воді, а 

термотропний поліморфізм – це зміна стану ліпідної фази 

при зміні температури. У твердому стані ліпіди формують 

кристалічну фазу, в якій молекули утворюють 

впорядковану кристалічну гратку. У РК-стані фосфоліпіди 

при зміні умов можуть знаходитись у різних РК-фазах: 

ламелярній, циліндричній, кубічній та ін. Основною 

фазою, яку утворюють ліпіди у воді за фізіологічних умов, 

є смектична фаза.  

Особливо корисним при вивченні типів структурної 

організації водно-ліпідних систем виявився метод 

дифракції рентгенівських променів. При цьому найчастіше 

варіюють концентрацію ліпіду і температуру, а отримані 

дані представляють у вигляді фазової діаграми, яка показує, 

яку структуру система має в різних ділянках діаграми 

«температура – концентрація». Поряд з дифракцією 

рентгенівських променів для визначення фазових границь 

водно-ліпідних систем часто використовують метод 

диференційної скануючої калориметрії. Ці дослідження 

проводять зазвичай при високих концентраціях ліпіду, 

проте багато структур, виявлені при таких умовах, 

утворюються також в ліпідних дисперсіях при великому 

надлишку води. 

За низьких концентрацій солі жирних кислот 

розчиняються у воді та утворюють істинні розчини, але 

при збільшенні концентрації до так званої критичної 

концентрації міцелоутворення (ККМ) у розчині 

формуються міцели. Зі збільшенням концентрації мила у 

воді спочатку утворюються сферичні міцели, потім вони 

перетворюються у циліндричні, далі формується ламелярна 

фаза (L). Якщо змінювати інший параметр – температуру, 

тоді при зменшенні її нижче точки фазового переходу 

(точка Крафта; ТФП) утворюються кристали. Температура 
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фазового переходу залежить від кількості ненасичених 

зв’язків у залишках жирних кислот у молекулі ліпіду та 

процентного вмісту води у системі. Низька розчинність 

ліпідів у воді сприяє існуванню мембран та, відповідно, 

клітин як окремих структур.  

За температури вищої ТФП вуглеводневі ланцюги в 

молекулі фосфоліпіду знаходяться у конфігурації , яка 

характеризується високою рухливістю і значним об’ємом, 

внаслідок чого фосфоліпіди з вуглеводневими ланцюгами 

утворюють рихлу упаковку в бішарі. Для конфігурації , 

яка існує за низьких температур, характерні повністю 

витягнуті, щільно упаковані вуглеводневі ланцюги в 

молекулах фосфоліпідів, які розміщені перпендикулярно 

поверхні мембрани. У конфігурації , як і у конфігурації 

, вуглеводневі ланцюги повністю витягнуті, але нахилені 

до поверхні мембрани під деяким кутом. -конфігурація 

містить частину фосфоліпідного шару в -конфігурації, а 

частину – в -конфігурації. За рахунок термотропного 

поліморфізму в ламелярній фазі L, яка є нашаруваннями 

один на одного бішарів, що відокремлені водним 

простором, можливі переходи: . Речовини, які 

здатні до міцелоутворення (солі жирних кислот), при 

підвищенні концентрації вище критичної можуть 

утворювати міцели циліндричної форми, в яких полярні 

«голівки» направлені назовні. Крім ламелярної (L) і 

гексагональної (Н) фаз, за певних умов можуть 

утворюватися кубічна (Q) і прямокутна (К) фази. Так, 

наприклад, на сьогодні кубічну фазу ліпідів вважають 

перспективним засобом контрольованого вводу та 

доставки ліків в організм, оскільки вона здатна утримувати 

агенти у своїх каналах. Взаємодія препаратів білкової 

природи з ліпідами у кубічній фазі зумовлена або 

електростатичною взаємодією (у випадку заряджених 
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молекул), або гідрофобним ефектом (якщо молекула білка 

має гідрофобні ділянки). Вивчення властивостей кубічної 

фази з введеними ліками наразі проводять методами ЯМР-

спектроскопії (дослідження трансляційної рухливості 

ліпідної складової системи), рентгеноструктурного аналізу 

та ін.  

Але за фізіологічних умов ліпіди в мембрані 

організовані головним чином у ламелярну фазу (L та L). 

Структура фази L визначає такі важливі властивості 

біомембран, як плинність і проникність.  

Як вже зазначалось, полярні частини ліпідів 

взаємодіють з водою, тому ці сполуки можуть змішуватись 

з нею у будь-яких співвідношеннях. При цьому 

утворюються різні впорядковані фази з періодичною 

структурою. Залежно від кількості присутньої у системі 

води ці фази закономірно переходять одна в одну. 

Стійкість різного типу мезофаз та діапазон їх існування 

визначаються гідрофобним ефектом, а також 

геометричного формою ліпідних молекул.  

Наявність нескомпенсованого заряду на полярній 

голівці молекул ліпіду утруднює формування плоских 

структур цими молекулами внаслідок ефекту 

електростатичного відштовхування. Ці молекули 

проявляють схильність до утворення переважно радіально 

орієнтованих структур з більшою кривизною поверхні. 

Складні структури характеризуються анізотропією 

механічних, електричних, магнітних і оптичних 

властивостей. Вони проявляють проміжні властивості між 

рідинами і твердими кристалами і представляють собою 

типові РК-(мезоморфні) стани ліпідів.  

Як правило, стан клітинних мембран, що забезпечує їх 

оптимальну функціональну активність, належить до РК-

типу. Більша частина бішару в РК високовпорядкована і 
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лише відносно невеликі ділянки всередині бішару 

рідкоподібні.  

Із зареєстрованих мезофаз, з біологічної точки зору, 

найбільший інтерес викликає однопросторова ламелярна і 

двопросторова циліндрична, або гексагональна 

(міцелярна). Підвищений інтерес до останніх структур 

зумовлений їх здатністю формувати наскрізні пори, які 

різко підвищують проникність мембран для води та 

розчинених сполук.  

Розглянемо можливі види мезофаз (рідкоподібних фаз) 

(рис. 3.1 та 3.2):  

 

 

 

 
 

Рис. 3.1. Будова (поперечний розріз) мезофаз: L – ламелярна 

фаза; β та β' – кристалічні фази з різним кутом нахилу ланцюгів 

до поверхні розділу фаз; НІ – гексагональна, НІІ – інвертована 

гексагональна фази. 

 

1. Ламелярна РК фаза (Lα). Вважають, що саме у цій 

фазі перебуває значна частина ліпідів у біологічних 

мембранах. Для неї характерне впорядковане розміщення 
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пошарових структур при значній невпорядкованості 

ацильних ланцюгів.  

2. Ламелярна гелева фаза (Lβ). Вона утворюється за 

низької температури. Молекули упаковані більш щільно, 

ацильні ланцюги значно впорядковані та знаходяться 

переважно в повністю транс-конфігурації. Оскільки 

ланцюги максимально витягнуті, товщина бішару в цій 

фазі вища, щільність теж дещо більша.  

Ліпіди, що мають об’ємні полярні голівки, як правило 

мають передперехід, що свідчить про наявність фази, 

проміжної між гелевою та РК.  

 

 
 

Рис. 3.2. Різні фази водно-ліпідних сумішей у розрізі: А – 

ламелярна гелева фаза (Lβ); Б – ламелярна РК-фаза (Lα); В – 

гексагональна фаза типу Н ІІ; Г – гексагональна фаза типу Н І. 

 

3. Гексагональна фаза І (Н І). Ліпідні молекули 

формують циліндричні структури, які упаковуються з 

утворенням гексагональної гратки.  
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4. Гексагональна фаза ІІ (Н ІІ). Ліпіди також утворюють 

циліндри, але в цьому випадку полярні групи обернені 

всередину циліндра і формують водний канал.  

Отже, можна відмітити такі основні особливості РК-

структури ліпідів в мембранах:  

1) усі вивчені структури мають ламелярну організацію з 

тим же розміщенням полярних та неполярних груп, як і в 

бішарі;  

2) деякі ліпіди, наприклад, фосфатидилхоліни і 

цереброзиди, мають об’ємні полярні голівки, внаслідок 

чого виникають утруднення при їх упаковці в мембранах. 

Співвідношення між молекулярними параметрами відіграє 

важливу роль при упаковці мембранних ліпідів не лише у 

кристалах, а і в модельних мембранах, а також, ймовірно, і 

в біологічних мембранах;  

3) як правило, полярні голівки ліпідних молекул 

розміщені у площині бішару, що сприяє утворенню 

міжмолекулярних водневих зв’язків;  

4) ацильні ланцюги (насичені) знаходяться у транс-

конфігурації.  

 

Таким чином, рідкі кристали поєднують у собі 

впорядкованість твердого тіла та рухливість рідини, 

відрізняються значною чутливістю до зовнішніх впливів. 

Від стану ліпідів у мембрані буде залежати рівень 

молекулярної організації системи в цілому.  

На сьогодні робляться спроби створення адекватної 

(стійкої у часі та здатної відтворювати експериментально 

виміряні величини) моделі ліпідного бішару, що є 

актуальним завданням молекулярної мембранології (табл. 

3.1).  

Побудова молекулярної моделі ділянки бішарової 

ліпідної мембрани дозволяє вивчати властивості мембрани 
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в експериментах in silico. Як буде показано на прикладі 

наступного матеріалу, суттєве значення у функціонуванні 

біомембрани має фазовий стан ліпідного бішару, тому 

побудова молекулярної моделі фрагмента ліпідної 

мембрани у гелевому і рідкокристалічному стані дозволить 

в подальшому отримати значимі результати. 

 
Табл. 3.1. Геометричні та динамічні характеристики ліпідної 

мембрани (модельна система складалась з 48 молекул 

дистеароїлфосфатидилхоліна) у гелевому та рідкокристалічному 

стані. Представлені величини, що розраховані для моделі, та 

експериментальні дані. S – середня площа, що приходиться на 

ліпідну молекулу; L – товщина гідрофобної частини бішару; α – 

кут нахилу ацильних ланцюгів у гелевому стані; D – коефіцієнт 

латеральної дифузії.  

 

стан рідкокристалічний  гелевий  

 модель експеримент модель експеримент 

S (Å2) 48,7 52 34,1 40 

L (Å) 35,3 32 53 50 

α (град) - - 10 12 

D (см2/с) 1,4610-8 10-8 10-9 10-12 

 

Модель рідкокристалічного стану відтворює 

геометричні параметри мембрани, упаковку ліпідів та 

параметри рухливості молекул. Модель гелевого стану 

бішару відтворює геометричні параметри реальної 

мембрани та упаковку ліпідів. Для конструювання гелевої 

фази був створений метод (Зленко Д.В., 2008), що дозволяє 

спостерігати перебудову геометричної структури 

бішарової мембрани з рідкокристалічного у гелевий стан, 

що дозволить в подальшому моделювати фазові переходи 

в ліпідних мембранах.  
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Тема 4 
ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД ЛІПІДІВ У МЕМБРАНАХ 
 

Нагадаємо деякі відомості щодо конфігурації та 

конформації макромолекул.  

Конфігурація макромолекул – просторове розміщення 

атомів у макромолекулі, яке визначається довжинами 

відповідних зв’язків і значенням валентних кутів. 

Конфігурація макромолекули є її основною 

стереохімічною характеристикою. Конфігурацію 

макромолекули можна розрахувати або відтворити, якщо 

відома первинна структура, тобто загальне число, порядок 

і спосіб чергування ланок (зв’язків) у макромолекулі. 

Конфігурація макромолекули є інтегральною 

характеристикою витягнутого ланцюга, який складається з 

структурних елементів – локальних конфігурацій. Ці 

конфігурації утворюють своєрідну послідовність або 

ієрархію конфігураційних рівнів. Число таких рівнів може 

змінюватись залежно від характеру первинної структури: 

чим вона складніша, тим більше локальних конфігурацій, 

суперпозиція яких утворює конфігурацію макромолекули 

загалом. Виділяють чотири основні рівні, які визначають 

характер ієрархії конфігурацій: 1) конфігурація ланки 

(наприклад, важливою характеристикою ланок є їх цис- 

або транс-конфігурація, тобто взаємне розміщення 

першого і четвертого С-атомів відносно подвійного 

зв’язку); 2) ближня конфігураційна упорядкованість, тобто 

конфігурація приєднаних сусідніх ланок; 3) дальня 

конфігураційна упорядкованість, яка відображає структуру 

великих ділянок макромолекули; 4) конфігурація 

витягнутого полімерного ланцюга загалом.  
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Конформація макромолекул – фізична характеристика, 

похідна від конфігурації макромолекул. Формальний 

перехід від конфігурації до конформації макромолекул 

відбувається з урахуванням мікроброунівського руху 

ланок і бічних груп. Конформація макромолекули загалом 

– це видозмінений розподіл у просторі атомів і атомних 

груп, які утворюють макромолекулу. Конформація 

макромолекули характеризується сталими валентними 

кутами і різним орієнтуванням валентних зв’язків 

внаслідок можливості більш або менш загальмованого 

обертання навколо зв’язків скелета ланцюга або бічних 

груп. Зазвичай, макромолекули мають велике число 

миттєвих конформацій, які змінюються безперервно або 

періодично лише за рахунок внутрішньотеплового руху, 

без хімічних реакцій. Конформації макромолекули, як і 

конфігурації, властива просторова ієрархія: 1) конформація 

ланки (наприклад, транс- або гош-ізомери; причиною 

виникнення поворотної ізомерії є вірогідність існування не 

одного, а декількох станів з мінімальною вільною 

енергією, тобто декількох стабільних конформацій: 

полімерна молекула, загалом, внаслідок існування різних 

конформацій ланок є складною комбінацією поворотних 

ізомерів – кожна ланка може перебувати в кількох 

дискретних станах з різною енергією); 2) ближня 

конформаційна упорядкованість; 3) дальня конформаційна 

упорядкованість; 4) конформація макромолекулярного 

ланцюга загалом.  

Молекули ліпідів здійснюють обертальний рух навколо 

своєї осі (час обертального руху 10-9 с). У вуглеводневих 

ланцюгах жирних кислот атоми вуглецю з’єднані між 

собою одинарними зв’язками, навколо яких різні ділянки 

ланцюга можуть обертатись. Як наслідок, ланцюги можуть 

знаходитись у різних конфігураціях (рис. 4.1). У результаті 
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такого обертання жирнокислотні ланцюги набувають 

гнучкості, хоча насправді вони не вигинаються, а лише 

можуть повертатися навколо зв’язків між атомами. Це 

призводить до вигину молекули в цілому. За рахунок 

вигину ланцюгів молекула фосфоліпіду частково втрачає 

свою циліндричну форму і стає більш сферичною. 

Повністю витягнута конфігурація відповідає однаковому 

розміщенню усіх вуглецевих атомів один відносно іншого. 

Ця конфігурація називається транс-конфігурацією.  

 

 

 

Рис. 4.1. Різні конфігурації вуглеводневих ланцюгів 

(пояснення див. у тексті).  

 

Найменшу енергію має транс- (рис. 4.1, І та 1), а 

найбільшу – цис-конфігурація (рис. 4.1, ІІІ; 2 та 3). Гош-

конформації (гош (+) та гош (-), обертання на 120о 

відносно транс-конформації) незначно перевищують за 

енергією транс-конформацію (на 2-3 кДж/моль).  

Якщо вуглеводневі ланцюги в транс-конфігурації 

представляють собою лінійні структури, то поява 

поодинокої гош-конформації у ланцюгу призводить до 

викривлення просторової конфігурації ланцюга на кут 
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120о (рис. 4.1, ІІ (гош-транс-гош–конфігурація), ІІІ (цис-

транс-гош–конфігурація)). 

У щільно упакованих мембранних системах з транс-

конформацією вуглеводневих ланцюгів це викривлення 

породжує стеричні ускладнення, яке унеможливлює появу 

поодиноких гош-конформацій. Ділянка ланцюга, що 

знаходиться у гош (+)-транс-гош (-)–конформації, формує 

петлю (або виступ) у вуглеводневому ланцюгу, яку часто 

називають кінком (рис. 4.2).  

 

 

 

 

Рис. 4.2. Схема-ілюстрація утворення кінка.  

 

Утворення кінку супроводжується зменшенням 

довжини ланцюга на 0,127 нм. При цьому частина 

ланцюга зміщується на 0,15 нм, утворюючи вільний 

простір, а загальний об’єм, який займає молекула ліпіду, 

збільшується на 0,025-0,05 нм3. Останнім часом 

проникнення через ліпідні бішарові мембрани незначних 

за розміром полярних молекул саме і пов’язують з 

утворенням кінків.  
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Хоча поява одного кінка у вуглеводневому ланцюгу 

недостатня для її плавлення, однак поодинокі кінки 

полегшують виникнення кінків у сусідніх вуглеводневих 

ланцюгах, формуючи кінк-блоки, що чергуються. Ці блоки 

можуть виникати або в одному напівшарі мембрани, або в 

двох протилежно розміщених вуглеводневих ланцюгах. 

При збільшенні числа кінків у вуглеводневих ланцюгах 

невпорядкованість вуглеводневої зони мембрани різко 

зростає.  

Зміна властивостей мембрани за фазового переходу. 

При затвердінні ліпідної мембрани довгі неполярні хвости 

ліпідних молекул упаковуються у щільну впорядковану 

структуру, подібно до твердого тіла. При цьому площа 

поверхні значно зменшується (рис. 4.3) – ця властивість є 

однією з найбільш важливих при обговоренні фізіологічної 

ролі фазового переходу.  

 

 
Рис. 4.3. Схема, яка ілюструє зміну площі поверхні при 

затвердінні та виникнення вигинів у тому випадку, коли у 

твердий стан переходить лише один моношар. 

 

На модельних мембранах показано, що площа 

зменшується на 20-25%, товщина бішару збільшується, 

об'єм зменшується на 3-5%. Затвердіння супроводжується 

зменшення ентальпії. Якщо мембрана має від’ємний заряд, 

тоді рідкий і твердий стани розрізняють за здатністю 

взаємодіяти з іонами (у твердому стані поверхнева густина 

зарядів вища, тому взаємодія з кальцієм є сильнішою). 
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Відбувається зміна площі поверхні при затвердінні та 

утворення вигинів, якщо у твердий стан переходить лише 

один моношар.  

Фазові переходи ліпідів за постійної температури 

можуть бути викликані змінами заряду полярних груп 

ліпідів, що виникають при зміні рН, іонної сили, 

концентрації іонів. Напевно, збільшення сумарного заряду 

сприяє рідкому стану через латеральне електростатичне 

відштовхування, тоді як зменшення заряду зумовлює 

перехід у твердокристалічний стан. Вивільнення чи 

адсорбція катіонів на мембранній поверхні може запускати 

фазові переходи. Припускають, що двовалентні катіони 

сприяють гелеподібному, а одновалентні – рідкому стану 

мембрани.  

Докази фізіологічної ролі фазового переходу. Існують 

опосередковані дані на користь важливої ролі фазових 

переходів у життєдіяльності клітини. Більшість з них 

ґрунтується на тому, що існує кореляція між температурою 

середовища, за якої розвивається клітина, і температурою 

основного фазового переходу в ліпідному компоненті 

клітинної мембрани. Відмічають таку закономірність: 

температура фазового переходу, будучи майже близькою 

до температури клітини, є дещо нижча за неї. Створюється 

враження, що клітині необхідно, щоб твердий стан 

мембрани був «поряд», і тоді до нього можна перейти, 

наприклад, локальним підвищенням концентрації іонів 

кальцію.  

Можливість участі фазового переходу в динамічній 

поведінці мембран мітохондрій була підтверджена у 

дослідженнях коливальних режимів функціонування 

мітохондрій – режимів, за яких осцилюють 

трансмембранні іонні потоки. Перехідна зона вузька і 

перебуває поблизу температури фазового переходу в 
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мітохондріальній мембрані. Виходить, що для виникнення 

коливального режиму необхідно, щоб температура 

переходу була нижчою за температуру середовища. Можна 

припустити, що до процесу осциляцій залучено 

затвердіння мембрани, яке індукується кальцієм.  

При переході у рідкокристалічний стан одночасно може 

відбуватись кілька подій: зростає рухливість полярних 

груп ліпідів, збільшується обертальна рухливість 

жирнокислотних радикалів відносно С–С-зв’язків, зростає 

швидкість латеральної дифузії. У результаті таких змін 

стану ліпідів у мембрані створюються умови для 

проникнення гідрофобних речовин, зміни роботи іонних 

каналів, вмонтовування білків.  

Фазовий перехід та кривизна мембрани. Перехід з 

рідкого стану у твердий супроводжується значним 

зменшенням площі поверхні. Звідси, зокрема, випливає, 

що, якщо в одному моношарі індукується твердий стан, а 

інший залишається незмінним, тоді виникає напруга, яка 

призводить до деформації вигину бішару – він стає 

увігнутим у бік затверділого моношару. Цей стан 

напружений і мембрана з часом може переходити в менш 

напружений плоский стан, якщо трансмембранні білки не 

перешкоджають ковзанню моношарів один відносно 

іншого. У цьому прикладі формоутворююча роль фазового 

переходу очевидна. Даний механізм формування вигинів 

може відігрівати важливу роль, наприклад, у формуванні 

проміжних станів у процесі злиття мембран, а також у 

процесах клітинного поділу.  

Фазовий перехід та розриви у мембрані. У процесі 

фазового переходу в мембрані можуть виникати 

напруження, які призводять до появи локальних розривів і 

формування трансмембранних водних пор. Це явище 

досліджували експериментально на плоских ліпідних 
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бішарах. Подібна ситуація може виникати у везикулярній 

мембрані, коли фазовий перехід відбувається 

несиметрично. А саме, якщо твердий стан індукується 

лише у зовнішньому моношарі, наприклад, за допомогою 

кальцію, тоді зменшення площі його поверхні може 

призводити до розривів. На короткий проміжок часу 

активуються неполярні групи, завдяки чому стає 

можливим злиття мембран, які знаходяться у контактній 

взаємодії одна з одною. На цьому прикладі демонструємо 

важливе значення фазового переходу для формування 

перехідних станів у процесі везикулярного транспорту та 

екзоцитозу в клітині.  

Ймовірність злиття мембран та довжина неполярних 

ланцюгів ліпідів. Формування вигинів пов’язано з роботою 

проти пружних сил, які перешкоджають зміні форми 

мембрани. Чим товстіша мембрана, тим складніше її 

деформувати. Важливий якісний висновок: чим довші 

неполярні ланцюги ліпіду, тим більш утруднене злиття 

мембран, оскільки вигнуті ділянки – необхідний елемент 

форми проміжного стану при злитті мембран.  

Низьку в’язкість (високу плинність) вуглеводневої зони 

мембран у РК-стані (при Т>ТФП) пов’язують зі зростанням 

амплітуди обертальних осциляцій навколо С–С – зв’язку, 

появою гош-конформацій (кінки) та їх швидкою 

ізомеризацією у сусідні положення.  

Для оцінки ефективності цих процесів можна порівняти 

частоту обертальних коливань навколо С–С – зв’язку (6-

8)1012 с-1 з частотою виникнення гош-конформацій. 

Вважаючи, що величина бар’єру, яка відділяє транс- від 

гош-конформацій, дорівнює 12 кДж/моль, отримуємо:  
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Отже, гош-конформації за кімнатної температури 

виникають з високою частотою внаслідок обертальних 

осциляцій. За умовами високої плинності гідрофобної зони 

мембран кінк може ізомеризуватись, зміщуючись вздовж 

ланцюга за рахунок синхронного оберту на 120о 

відповідної послідовності С–С – зв’язку.  

При зміщенні у сусіднє положення кінк пересувається 

на 0,13 нм. Його переміщення уздовж ланцюга можна 

розглядати умовно як одновимірну дифузію, яку можна 

охарактеризувати коефіцієнтом дифузії Dk: Dk=1,5 k(L)2, 

де k – частота стрибка кінка, L – крок одного стрибка. 

Вважаючи, що частота стрибка кінка за порядком 

величини відповідає частоті появи гош-конформацій (1010 

с-1), знаходимо Dk10-5 см2/с. Це значення практично 

співпадає з коефіцієнтами проникності ліпідних мембран 

для кисню, води та невеликих молекул неелектролітів. Цей 

збіг, а також геометрична відповідність розмірів цих 

молекул і вільного об’єму, що виникає при утворенні 

кінка, дає підставу говорити про те, що трансмембранне 

перенесення невеликих молекул відбувається всередині 

вільного об’єму, який утворюється кінком.  

Фазові переходи в мембранних системах. Як вже 

зазначалось, природні та штучні мембранні системи 

можуть знаходитись у двох основних фазових станах: у 

вигляді твердого двовимірного кристалу (гель) або у 

рідкокристалічному (розплавленому) стані. Температурна 

точка основного фазового переходу ТФП систем, утворених 

з індивідуальних ліпідів, значною мірою залежить від 

довжини та насиченості вуглеводневих ланцюгів ліпідів. 

Температура фазового переходу зростає зі збільшенням 

довжини ланцюгів і зменшується зі збільшенням 

ненасиченості жирно-кислотних залишків. Температура 

фазового переходу може змінюватись залежно від 
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кількості ненасичених зв'язків у залишках жирних кислот. 

Для різного хімічного складу ліпідних мембран Тфп гель – 

рідкий кристал варіює в межах від -20 (для мембран з 

«ненасичених» ліпідів) до +60 град (для мембран з 

«насичених» ліпідів). Збільшення кількості ліпідів з 

ненасиченими залишками жирних кислот у складі 

спостерігається, наприклад у мікроорганізмів та рослин, 

при зниженні температури довкілля.  

Жирно-кислотні ланцюги природних ліпідів, як 

правило, містять ненасичені зв’язки. В природних умовах 

мембрани знаходяться у рідкому стані. По відношенню до 

структурних перебудов перехід гель-РК-стан представляє 

собою перехід вуглеводневих ланцюгів з повністю транс-

стану в неупорядкований стан (рідкоподібна -фаза). За 

цих переходів площа, яка припадає на молекулу ліпіду, 

змінюється, середня відстань між ланцюгами збільшується, 

а товщина вуглеводневого шару зменшується. Відносна 

зміна об’єму за фазового переходу невелика. Це означає, 

що латеральне розширення компенсується зменшенням 

товщини шару.  

Рухливість ліпідних молекул значною мірою буде 

залежати від того, у якій структурі на даний момент 

знаходяться ліпіди бішару: гелеподібна або 

рідкокристалічна. За певних температур ліпідні структури 

можуть перебувати у «твердому» кристалічному 

(організованому, гелеподібному стані) або «рідкому» 

(мезофазному, так званий рідкокристалічний стан). 

Нагадаємо, що рідкі кристали – це анізотропні рідини, 

схожі за властивостями з кристалами, проявляють різні 

властивості за різними напрямками, механічно вони 

подібні до рідини, плинні залежно від в’язкості.  

Отже, рідинний стан мембрани характеризується 

здатністю ліпідів «плинути» у площині мембрани, при 
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цьому перемішуючись. «Хвостики» ліпідних молекул 

менш впорядковані, ніж для гель-стану. Спонтанно може 

відбуватись поділ на дві мікрофази, які взаємно не 

змішуються: рідкий неупорядкований стан (Ld) та рідкий 

упорядкований (Lo). Перший з них можна назвати «істинно 

рідким», другий – це кластери (або домени) тимчасово 

«склеєних» молекул ліпідів, які рухаються впродовж 

певного часу як єдине ціле (мезофаза). Гель-стан 

мембрани (So) – фазовий стан, у якому ліпіди можна 

вважати «замерзлими», втрачається можливість 

латеральної дифузії. Стан характеризується 

впорядкованою гідрофобною частиною мембрани.  

Метод диференційної сканувальної мікрокалориметрії. 

У біологічних мембранах, згідно наявних даних, ліпідний 

бішар представляє собою рідке тіло. Плинність мембрани 

обмежена внутрішньою гідрофобною фазою, яка 

складається з вуглеводневих ланцюгів жирних кислот. 

Однак ця фаза не завжди буває рідкою. При охолодженні 

мембрани замерзають, тобто рідка фаза стає твердою, 

набуваючи властивостей двовимірного кристала. В 

мембранах, утворених синтетичними ліпідами, фазовий 

перехід з рідкого у твердий стан може відбуватися за більш 

високих температур залежно від хімічного складу 

фосфоліпідів. Фазове перетворення ліпідів є 

ендотермічним процесом, супроводжується зміною 

ентропії та ентальпії.  

Для дослідження фазових переходів при нагріванні 

використовують метод диференційної сканувальної 

мікрокалориметрії (ДСК). За допомогою приладу 

вимірюють криву теплоємності, тобто залежність 

теплоємності ліпідів або мембран у суспензії від 

температури.  
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Метод називається диференційним, тому що вимірюють 

лише теплоємність матеріалу суспензії на фоні значно 

більшої теплоємності розчину порівняння.  

 

Параметри кривих теплоємності. На рис. 4.4 для 

кривої ДСК позначені її параметри:  

ТС – температура фазового переходу (температура 

плавлення) ;  

ΔТ – температурний інтервал («ширина») фазового 

переходу.  

Заштрихована ділянка відповідає кількості теплоти q, 

яка поглинається при нагріванні до температури Т. 

Загальна кількість теплоти Q, яка поглинається при 

плавленні, дорівнює площі під кривою ДСК, тобто функції 

С=f(T).  

 

 
 

Рис. 4.4. Фазові переходи в суспензії фосфоліпідних везикул 

(ліпосом) за даними ДСК. 
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Криві плавлення. Кривою плавлення називається 

залежність долі рідкої фази в загальній кількості 

досліджуваної речовини. У даному випадку – ліпідів 

мембран.  

Позначимо кількість ліпідів у рідкій фазі через ml, а 

кількість ліпідів у твердій фазі через ms. Тоді доля рідких 

ліпідів буде дорівнювати: 
l

l s

m

m m
 


.  

На рис. 4.5 представлена крива плавлення 

дистеароїлфосфатидилхоліна (ДСФХ) (або 

дипальмитоїлфосфатидилхоліна (ДПФХ)).  

Методи вимірювання кривих плавлення. Для визначення 

долі рідкої фази у загальному об’ємі досліджуваного 

матеріалу, в нашому випадку – в ліпідному бішарі 

мембран, можна використовувати такі методи:  

а) аналіз кривих ДСК.  

Нехай питома теплота плавлення ліпіду дорівнює Qm, а 

кількість ліпідів складає m. Загальна кількість енергії, 

поглинена зразком в інтервалі температур плавлення Т1-Т2, 

дорівнює очевидно площі під кривою C=f(T) (рис. 4.4), 

тобто 

2

1

T

m

T

Q Q m CdT    .  

В інтервалі температур від Т1 до певної температури Т 

розплавиться кількість молей ліпідів m і при цьому 

поглинеться кількість тепла, яка дорівнює: 

1

T

m

T

q q m CdT     (заштрихована площа на рис. 4.4).  
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Рис. 4.5. Крива плавлення ліпідів у ліпосомах, які отримані з 

ДПФХ: α – доля рідкої фази; ml – кількість ліпідів у рідкій фазі; 

ms – кількість ліпідів у твердій фазі [13]. 

 

За температури Т молярна доля ліпідів, які знаходяться 

у рідкій фазі, дорівнює:  

l l

l s

m m q

m m m Q
   


. 

Отже, розраховуючи відношення площ під кривою 

C=f(T) за різних температур, знаходимо долю рідкої фази у 

ліпідному бішарі мембрани;  

б) вимірювання флуоресценції зондів.  

Більшість із флуоресцентних сполук мають таку 

властивість, що спектри та (або) квантові виходи їх 

флуоресценції істотно залежать від оточуючого 

середовища: полярності, в’язкості, інших фізико-хімічних 

характеристик. Прикладом такої сполуки може бути АНС 

(1–аніліно, 2–нафталінсульфонат). При додаванні АНС до 

суспензії мембран вона розподіляється між водною та 
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ліпідною фазою. При цьому флуоресціює практично лише 

сполука АНС, яка розчинена у ліпідній фазі. Тому 

інтенсивність флуоресценції зростає при плавленні ліпідів 

мембран і знижується при замерзанні.  

Для вивчення фазових переходів поряд з АНС 

використовують інші методи, зокрема метод спінових 

міток і комбінаційного розсіювання світла.  

Фазова рівновага. На ділянці температур фазового 

переходу, якщо плавлення відбувається достатньо 

повільно, встановлюється рівновага:  

рідкий стан  твердий стан. 

Можна вважати, що вся мембрана складається з ділянок 

рідких та твердих ліпідів. Тоді зворотній процес фазового 

переходу можна уявити як процес перетворення цих 

ділянок (доменів) одна в іншу зі швидкостями, 

пропорційними концентрації доменів, і фазову рівновагу 

можна розглядати як зворотну хімічну реакцію ls з 

константою рівноваги 
 
 

l

s

l m
K

s m
  , де [l] і [s] – 

концентрація ліпідів у рідкій та твердій фазах, ml і ms – 

кількість ліпідів у рідкій та твердій фазах, відповідно.  

Зміна вільної енергії при плавленні моля ліпідів ΔG 

дорівнює різниці зміни етальпії H та величини теплової 

енергії S T  , тобто S T-H =G   , причому 

ln ln l

s

m
G RT K RT

m
   . Звідки знаходимо: 

R

S

TR

H
K

Δ1Δ
ln  .  
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Таким чином, залежність 
qQ

q

m

m

T
fK

s

l











 lnln

1
ln  

представляє собою пряму лінію з кутовим коефіцієнтом 

R

ΔH
 і відрізком на вісі ординат, що дорівнює 

S

R


.  

Приклади таких кривих наведені на рис. 4.6.  
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lnK
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Рис. 4.6. Залежність 









T
fK

1
ln . 

Тут n – розмір кооперативної одиниці плавлення. 
 

Відрізок на вісі ординат дозволяє знайти ентропію 

плавлення 
S

R

 
 
 

, а кутовий коефіцієнт – ентальпію 

плавлення 
H

R

 
 
 

. Отже, з кривих плавлення, одержаних 

експериментально, можна знайти термодинамічні 

характеристики процесу ΔН та ΔS. Для цього  
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1. знаходимо відношення l

s

m
K

m
  за різних значень 

температур Т;  

2. будуємо залежність ln K від оберненої температури 
1

T
;  

3. тангенс кута нахилу прямої дорівнює 
H

R


, звідки 

розраховуємо ΔН;  

4. довжина відрізка по ординаті дорівнює 
S

R


, звідки 

розраховуємо ΔS.  

Кооперативність фазових переходів. З кривих 

теплоємності можна знайти теплоту плавлення зразка Q і 

молярну теплоту плавлення m

Q
Q

m
 , де m – кількість 

ліпідів у зразку (розраховується як маса ліпідів, поділена 

на молекулярну масу). З кривих плавлення (див. рис. 4.5) 

знаходимо ентальпію плавлення Н.  

Повернемося до фазової рівноваги, яку можна 

розглядати як зворотну хімічну реакцію sl. Виникає 

питання, які молекули l переходять у цій реакції у 

молекули s? З одного стану в інший переходить одночасно 

кілька молекул, які утворюють деякий «кластер» або 

кооперативну одиницю. В межах кооперативної одиниці 

всі молекули перебувають в однаковому стані, утворюючи 

або кристалічну (тверду) фазу, або рідку фазу. Кожен 

такий кластер може змінювати свій фазовий стан за 

законом «все або нічого» незалежно від інших кластерів. 

Зміна вільної енергії G, ентальпії Н та ентропії S 

відноситься до моля таких молекул. Очевидно, якщо 

кооперативна одиниця утворена n молекулами 
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фосфоліпіду, тоді H=nQm, де n – розмір кооперативної 

одиниці, тобто кількість молекул фосфоліпідів, які входять 

до однієї кооперативної одиниці.  

Отже, з кривих плавлення можна знайти теплоту з 

розрахунку на n молей фосфоліпідів. Щоб одержати 

значення цієї величини з розрахунку на 1 моль, потрібно 

спочатку знайти розмір кооперативної одиниці n. Це 

можна зробити, якщо одночасно одержати дані 

калориметрії, які дозволяють визначити теплоту плавлення 

Q, та розрахувати молярну теплоту плавлення Qm. 

Відношення 
mQ

ΔH
 дає шукану величину n. Потім знаходимо 

ΔS у розрахунку на 1 моль ліпідів.  

Кінетика фазового переходу. Основні положення:  

1. затвердіння мембрани відбувається через стадію 

формування зародку нової фази критичного розміру (це 

такий розмір, при досягненні якого нова фаза починає 

незворотно поширюватися на всю систему);  

2. швидкість переходу системи у твердий стан 

визначається двома факторами: ймовірністю появи зародка 

за одиницю часу та швидкістю поширення фронту нової 

фази;  

3. вищезгадані фактори залежать від переохолодження 

системи: чим сильніше переохолодження, тим швидше 

відбувається цей процес. Тому для забезпечення швидкого 

переходу система повинна бути переохолодженою, тобто 

температура фазового переходу повинна бути вищою 

температури середовища;  

4. час появи зародку може бути зменшений, якщо в 

системі присутня неоднорідність відповідного розміру, яка 

служить «затравкою» твердої фази.  

Термодинамічні параметри фазових переходів. Як 

зазначалось вище, з термодинамічної точки зору фазові 
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переходи у мембранних системах можна розглядати як 

перетворення агрегатних станів (12).  

За фазового переходу в мембранах змінюються 

стрибком впорядкованість системи (ентропія) та її об’єм. 

Іншими словами, об’єм і ентропія системи, які є першими 

похідними вільної енергії S
T

G

p













 та V

p

G

T













, 

мають розрив у точці фазового переходу. Це означає, що 

фазові переходи у мембранах відносяться до переходів 

першого роду.  

Типові експериментальні криві зміни теплоти і 

теплоємності за фазового переходу розглядались нами 

вище. Вимірюючи поглинання теплоти за фазового 

переходу Q та знаючи кількість зразка у пробі m (у 

молях), можна розрахувати молярну ентальпію переходу 

H=Q/m, а потім молярну ентропію переходу S=H/T.  

При плавленні кристалів загальна зміна ентропії 

обумовлена зростанням розупорядкованості системи. У 

мембранах при плавленні вуглеводневих ланцюгів, які 

знаходяться повністю у транс-конформації, основний 

вклад у зміну ентропії обумовлений появою нових 

конфігурацій за рахунок транс-гош-ізомерії.  

Фазові переходи у ліпідних бішарах відбуваються у 

порівняно широкому температурному інтервалі. Це 

обумовлено тим, що в бішарі одна фаза виникає в матриксі 

іншої фази («рідкий» та «твердий» бішари) з утворенням 

великої кількості доменів нової фази мікроскопічних 

розмірів, але з більшою питомою площею поверхні.  

На межі домену молекули знаходяться у різній 

упаковці, що відображається на внутрішньому 

поверхневому натягу . Внаслідок зміни об’єму системи за 

фазових переходів на межі поділу фаз (доменів) діють 
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механічні сили . Як наслідок, РК-фази доменів 

перебувають під впливом сил стискування, а гель-об’єми 

відчувають розтягування. Це означає, що для двох фаз (1 

та 2) у ліпідному бішарі з’являється додаткова залежність 

їх енергій G1 і G2 від внутрішнього поверхневого натягу та 

механічних сил. Як результат, рівновага між цими фазами 

встановлюється у порівняно широкому температурному 

інтервалі, крутизна фазового переходу зменшується, що 

вказує на зниження міри кооперативності переходу.  

У ліпідних мембранних структурах число молекул N, які 

об’єднуються у кооперативні одиниці, не перевищує 

кількох сотень. Це означає, що в мембранах 

макроскопічних розмірів виникає велика кількість 

мозаїчно розкиданих кооперативних одиниць, які за 

законом «все або нічого» знаходяться у вигляді однієї (А) 

або іншої (В) фази: 
1

2

k

k
A B . 

Якщо долю молекул (або кооперативних одиниць) у 

станах А і В позначити через СА і СВ, тоді ступінь фазового 

переходу Ө можна охарактеризувати як A

B A

C

C C
 


.  

Уявна константа рівноваги цього процесу дорівнює: 

K=k1/k2=/(1-).  

Використання термодинамічного підходу до фазового 

перетворення як у хімічній реакції дозволяє описати 

залежність K від температури за допомогою рівняння 

Вант-Гоффа  

2

ln 1

(1 )

d K H d

dT RT dT



 


 


, 

де Н – теоретична теплота реакції або ентальпія Вант-

Гоффа.  
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Оскільки у середній точці переходу =0,5 (при Т= фпT ), 

тоді 
24

фпTфп

H d

RT dT

  
  
 

.  

Залежність  від температури може бути знайдена 

експериментальним шляхом за допомогою 

калориметричних, радіоспектральних та флуоресцентних 

методів. Запропоновано кілька наближених методів оцінки 

ентальпії Вант-Гоффа, наприклад, за напівшириною 

переходу Т1/2: 

2

1/ 2

7 фпT
H

T
 


.  

Для оцінки міри кооперативності процесу порівнюють 

розраховану величину  та виміряну калориметричну 

теплоту переходу Q. За відсутності кооперативності 

Q=1, а для кооперативного процесу ця величина 

менше одиниці. У загальному вигляді міра 

кооперативності задається співвідношенням =NQ, де N 

– кількість молекул у кооперативній одиниці.  

Для характеристики кооперативності процесу часто 

використовують параметр кооперативності 

QH2. Очевидно, що чим менше значення , тим 

вищою є кооперативність процесу. Зв’язок 

кооперативності з розміром кооперативної одиниці 

визначається співвідношенням: 
1

N


 .  

Рівняння Вант-Гоффа та калориметричні дані можуть 

залежати не лише від зміни теплоємності, а й від 

внутрішньомолекулярних перебудов у мембранах.  

Особливості протікання фазових переходів у 

мембранних системах можуть бути пов’язані з проявом у 

них явища гістерезису, тобто зміщенням точки фазового 

переходу, зареєстрованої при нагріванні або охолодженні 
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системи. Поява гістерезису можлива, коли кінетичні 

бар’єри для фазового переходу достатньо високі, і цим 

ускладнюється встановлення термодинамічної рівноваги 

між фазами за температури рівноважного переходу. Як 

наслідок, процес переходу відбувається через 

метастабільний стан.  

Експериментально гістерезис виявлений у штучних 

мембранних системах з природних та синтетичних ліпідів. 

Наприклад, для ДПФХ та ДМФХ гістерезисне зміщення 

фпT  може досягати 3-5 оС. Гістерезисне зміщення фпT  у 

мембранах E.coli виявилось значно більшим, ніж у 

штучних мембранах, побудованих з ліпідів, які були 

виділені з мембран цих мікроорганізмів. Широку 

гістерезисну петлю (10 оС) спостерігали при реєстрації 

потенціалу дії на гігантському аксоні кальмара.  

Теорії фазового переходу. В рамках теорій фазового 

переходу робиться спроба якісно описати цей процес, 

розрахувати температуру фазового переходу і його 

тепловий ефект. Можливі конфігурації ліпідів, які 

визначають фазовий перехід, знаходять, виходячи з аналізу 

енергії системи, що представляє собою суму енергій 

внутрішньомолекулярних та міжмолекулярних взаємодій.  

Найбільш проста модель, запропонована Дж.Ф. 

Найглом, розглядає фазовий перехід бішару в рамках 

поворотно-ізомерної теорії як перехід «порядок – хаос» з 

допущенням довільного поєднання транс- і гош-

конформацій у кожному ланцюгу. При підрахунку 

кількості можливих конфігурацій вважають, що сусідні 

ланцюги знаходяться в одній площині, а їх вуглеводневі 

атоми можуть займати комірки плоскої гексагональної 

гратки. Стеричні обмеження враховують шляхом 

допущення, що в одній комірці гратки не може перебувати 

більше одного С-атому. Розрахована на основі такого 
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двовимірного наближення теплота переходу виявилась 

достатньо близькою до експериментально виміряної 

величини.  

Моделі фазового переходу, які враховують більше 

чинників, побудовані на основі теорії молекулярного поля 

з використанням поняття «параметра порядку». У цих 

моделях вважають, що конфігурація системи ліпідних 

молекул, подібно нематичним РК, визначається взаємною 

орієнтацією сусідніх молекул.  

У моделі, запропонованій С. Марчельї, енергію 

вуглеводневого ланцюга з конфігурацією і в бішарі 

визначають так: 
i i i i

RH диспE E E pA   .  

Перший доданок 
i

RHE  представляє собою 

внутрішньомолекулярну енергію ланцюга, яку 

розраховують в рамках поворотно-ізомерної теорії. Другий 

доданок 
i

диспE  введений для врахування міжмолекулярних 

дисперсійних взаємодій. Третій рАі – враховує бічний тиск 

на ланцюг у бішарі, який виникає за рахунок стеричного 

відштовхування, електростатичних взаємодій та 

гідрофобного ефекту. Як правило, в розрахунках 

приймають, що значення р складає 210-4 Н/см, а А – 

ефективна площа поперечного перетину ланцюга, 0,2 нм2.  

Модель Марчельї дозволяє розрахувати температуру і 

тепловий ефект переходу, а також основні геометричні 

параметри ланцюгів, які добре узгоджуються з 

експериментом.  

Фазові переходи у ліпідах мембран вдається описати у 

найбільш загальному вигляді за допомогою 

феноменологічної теорії Ландау. Вона дозволяє 

представити термодинамічний потенціал (вільну енергію) 

поблизу точки фазового переходу у вигляді степеневого 

розкладу за параметром порядку :  
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2 3 4

1 2 3 4

1 1 1

2 3 4
G a a a a        . 

Тут а1=р(Sf–Ss), де р – латеральний тиск, Sf і Ss – площі 

поверхні, які припадають на одну молекулу (нормовані 

площі поверхні) у РК- і твердому станах, відповідно, а2, а3, 

а4 – коефіцієнти, які можуть бути знайдені із залежностей 

фпT  і  від латерального тиску р.  

Параметри фазового переходу знаходять, мінімізуючи 

залежність G від Т і . У теорії Ландау параметр порядку 

визначений інакше – через зміну площі поверхні молекул 

за фазового переходу  

f

f S

S S

S S






, 

де S – реальна площа поверхні молекули.  

Деякі теорії присвячені опису залежності фазових 

переходів у бішарі від параметрів системи. Модель 

Трейбла та Ейбла базується на розгляді властивостей 

полярних груп ліпідів. На відміну від електронейтральних 

ліпідів, у заряджених ліпідів, як правило спостерігається 

чітка залежність температури переходу від багатьох 

факторів, що визначають заряд ліпідів (рН, іонна сила, 

адсорбція іонів та ін.). У цій моделі внесок 

електростатичної взаємодії у зміну ентальпії за фазового 

переходу визначаються з припущення, що вільна енергія 

зарядженої поверхні залежить від густини поверхневого 

заряду. Тому, якщо заряди на поверхні ліпідного бішару 

розподілені рівномірно, вільна енергія подвійного 

електричного шару може бути розрахована за рівнянням 

Гуї-Чепмена. Оскільки площа, яку займає молекула ліпіду 

у «твердому» бішарі, менша, ніж у «рідкому», густина 

поверхневого заряду, а, отже, і вільна енергія 
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(електростатична) повинна зменшуватись за фазового 

переходу гелю у РК-стан.  

Вважаючи, що ентальпія фазового переходу складається 

з неелектростатичного компоненту Н та 

електростатичного Еел, температуру фазового переходу Т* 

для заряджених ліпідів можна представити у вигляді: 

* елEH
T

S S


 
 

.  

Зміщення точки фазового переходу Т для заряджених 

ліпідів визначається виразом  
2

1 1 2

2 ( )
* елE RT A A

T T T a
S S A A A

   
       

   
, 

де А1 і А2 – площі, які займають молекули у «твердому» і 

«рідкому» бішарах, відповідно; а – ступінь дисоціації 

відповідної групи; А=А2-А1.  

Отже, фазово-структурні перетворення у мембранах 

можуть індукуватись змінами температури, а також зсувом 

рН, двовалентними катіонами (вважають, що це сприяє 

утворенню кластерів та розділенню фаз); фазові переходи 

також можуть супроводжувати дію гормонів на біологічні 

мембрани тощо; відбуваються у біосистемах при 

підготовці тварин до сплячки або виході з зимової сплячки, 

при термоадаптаціях, адаптації риб, що мігрують до 

морської води, та ін.  

Значну кiлькiсть публiкацiй присвячено вивченню 

впливу рiзноманiтних домiшок на фазовi переходи в 

лiпiдах. Так, використовуючи ширококутову дифракцiю 

рентгенiвського випромiнювання для сумiшi двох лiпiдiв з 

холестеролом, виявили два рiзних впорядкування молекул 

лiпiду при низькiй температурi. Проте, так i не було 

з’ясовано, чи вiдбувається при цьому мiкрофазний 

розподіл лiпiдiв, чи утворюється нова фаза, яка є 
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характерною саме для дослiдженої сумiшi. Було 

запропоновано модель, яка пояснює фазовий перехiд 

цилiндричнi мiцели – бiшаровi везикули у сумiшi 

фосфолiпiдiв та поверхнево активних речовин (ПАР). 

Модель передбачає перший порядок цього переходу, при 

цьому температура переходу залежить вiд спiввiдношення 

компонентiв сумiшi. На думку авторiв, запропонована 

модель якiсно узгоджується з експериментальними 

даними. Дослiджується вплив електролiтiв на розчини 

лiпiдiв методами малокутового розсiяння нейтронiв та 

рентгенівських променiв i методом диференцiальної 

скануючої калориметрiї, а також вплив холестеролу, 

анаестетикiв, полiпептидiв на температуру фазового 

переходу.  

Незважаючи на значну кiлькiсть робiт, присвячених 

вивченню фазових переходiв у лiпiдних мембранах, їх 

значення у життєдiяльностi живих органiзмiв досi 

остаточно не встановлено. Разом з тим, деякi дослiдники 

припускають, що саме завдяки наявностi фазових 

переходiв у мембранах пiдтримується температурна 

стабiлiзацiя живих iстот та регулюються кооперативнi 

процеси клiтинної діяльності. Так, у живих системах при 

тривалому зниженні температури оточуючого середовища 

спостерігається адаптаційна зміна хімічного складу 

мембран. Температура фазового переходу знижується при 

збільшенні кількості ненасичених зв’язків у залишках 

жирних кислот. Передбачається також, що первинний 

механізм кріопошкоджень біомембран пов’язаний з 

фазовим переходом у гель-стан.  

Мікрогетерогенність бішару та утворення в ньому 

кластерів молекул ліпідів сприяє прояву такого явища, як 

розділення (сегрегація) фаз у мембрані. Особливе 

сегрегуюче значення у мембрані належить холестеролу. 
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При його низьких концентраціях відбувається латеральне 

розділення фосфоліпід-холестеролових комплексів та 

вільних молекул фосфоліпідів. При цьому холестерол 

взаємодіє у першу чергу з тими молекулами фосфоліпідів, 

які мають низьку температуру фазового переходу. Завдяки 

цьому у бішарі будуть існувати ділянки тільки «рідкі» та 

тільки «тверді», а також ділянки, де ці дві фази 

співіснують. Наявність таких «острівків» у межах 

мембрани змінює її стискуваність, що відображається на 

мірі занурення мембранних білків та на ефективності 

роботи мембранних насосів. Крім сегрегуючого, 

холестерол проявляє ще і інший вплив на структуру та 

фізичні властивості ліпідного бішару. Розглядають 

«розріджуючий» та «конденсуючий» ефекти. При 

температурі, що перевищує точку фазового переходу 

фосфоліпіду, холестерол зменшує рухливість 

вуглеводневих ланцюгів. Наприклад, при додаванні 

холестеролу площа молекули лецитину зменшується з 0,96 

до 0,56 нм2. Так, для плазматичних мембран характерний 

високий вміст холестеролу, тоді як внутрішньоклітинні 

мембрани містять його у невеликих кількостях. При 

температурі, що нижче точки фазового переходу 

фосфоліпідів, холестерол розрихлює вуглеводневу ділянку 

бішару.  

Отже, холестерол у біомембранах може індукувати 

збільшення сегрегації фосфоліпідів, підвищення гідратації 

полярних голівок ліпідів, зниження вмісту гош-

конформації ацильних ланцюгів, збільшення амплітуди 

руху ліпідів, ущільнення латеральної упаковки 

вуглеводневих ланцюгів (конденсуючий ефект). Проте всі 

ці ефекти, як зазначалось, значно залежать від 

фосфоліпідного складу мембран та співвідношення 

холестерол/фосфоліпіди. Присутність у мембранах 
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холестеролу в помірних концентраціях може згладжувати 

фазові переходи ліпідів, підвищуючи їх стійкість до дії 

ПАР. У той же час здатність холестеролу до взаємодії з 

певними ліпідами може індукувати їх латеральне 

розділення в біомембранах, яке особливо виражене за його 

високого вмісту, близького до граничної розчинності. Такі 

зміни можуть бути причиною зниження стійкості клітин у 

нефізіологічних умовах до дії зовнішніх фізико-хімічних 

чинників (охолодження, заморожування, відігрів тощо), а 

також до впливу екзогенних хімічних речовин, до яких 

можуть бути віднесені і кріопротектори. Тому на сьогодні 

однією з актуальних проблем мембранології є з’ясування 

ролі гетерогенності ліпідного бішару, що може 

індукуватись високим вмістом холестерола. За вмісту 

холестеролу в мембранах близько 0,4 та 0,5 мольних доль 

експериментально виявлено зміни структурного стану 

бішару, що супроводжується збільшенням упорядкованості 

ацильних ланцюгів ліпідів та зниженням упорядкованості 

в упаковці (або збільшенням гідратації) в ділянці голівок 

ліпідів. Такі значення концентрацій межують з 

«критичним» діапазоном, теоретично передбаченим в 

рамках так званої гіпотези суперрешітки, згідно якої 

холестерол здатний до вибіркового утворення комплексів з 

певними фосфоліпідами з формуванням доменів, які 

рівномірно розміщуються у бішарі. Передбачається також 

можливість утворення дефектних зон у бішарі та їх 

співіснування з впорядкованими доменами.  

 

Фазовий перехід та ліпідні пори. Заморожування 

ліпідного бішару у результаті фазового переходу із 

рідкокристалічного стану в гель супроводжується також 

появою ліпідних пор. Як і у випадку з електричним 

пробоєм, судьбу мембрани буде визначати співвідношення 
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радіусів пор, що утворились, та критичних пор для даного 

стану бішару. Досліди проводили на моделі бішарових 

ліпідних мембранах (БЛМ) в умовах фіксації напруги. 

БЛМ формували з синтетичних та природних 

фосфоліпідів, що мають температуру фазового переходу 

при 40-60 оС. Реєстрували флуктуації струму, поява яких 

вказувала на формування пор. Досягнення температури, 

що відповідало температурі основного фазового переходу 

ліпідів, супроводжувалось появою окремих флуктуацій 

струму з тривалістю 1 с. Ймовірно, кожний стрибок 

відповідав одиночній порі у відкритому стані. Фазовий 

перехід БЛМ здійснювався при незначних мембранних 

потенціалах порядку 0,05 В. За таких напруг внеском 

електричного поля у дестабілізацію мембран можна 

знехтувати. Критичний радіус пори у гель-стані був значно 

меншим порівняно з рідкокристалічним станом і за 

абсолютним значенням не перевищував 2 нм. Збереження 

тривалої стійкості ліпідного бішару в гель-стані свідчить 

про те, що існуючі пори і пори, що виникають при 

фазовому переході, мають розміри менше 2 нм. Критичний 

радіус пор у мембранах, що знаходяться у 

рідкокристалічному стані за відсутності зовнішніх впливів, 

досягав 9 нм. Ця величина настільки значна, що 

ймовірність механічного розриву клітинних мембран за 

фізіологічних умов досить мала. Розрив мембрани, яка 

знаходиться у такому стані, можливий лише тоді, коли 

пора буде мати розміри порядку товщини мембрани. 

Дослід показує, що повне руйнування ліпідного бішару 

можливе лише при значних механічних впливах або 

незворотному електричному пробої.  

Узагальнюючи наведені дані, можна стверджувати, що 

будь-який вплив механічної, фізичної або хімічної 

природи, що діє на поверхневий натяг ліпідного бішару, є 
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фактором ризику у стабілізації поромістких мембран. 

Розвиток такого переходу дозволяє отримати кількісну 

відповідь на важливе для біології питання щодо 

ймовірності руйнування або стабілізації мембран при 

типових стресових станах живої клітини. Важливий 

практичний висновок полягає в тому, що, маючи дані про 

критичні радіуси пор, можна передбачати стан клітинних 

мембран при різних стресах (табл. 4.1). 
 

Табл. 4.1. Розмір ліпідних пор у модельних та клітинних 

мембранах порівняно з розрахованими критичними порами. 
 

Радіус 

пори  

(r, нм)  

Об’єкт  
Співвідношення радіусів 

пор  

Стресовий 

стан 

3,0-4,0 еритроцит rrr епркс  **
 

електричний 

пробій  

2,0 еритроцит rrркс 
*

 
осмотичний 

гемоліз  

1,2 L-клітини rrr епркс  **
 

електричний 

пробій  

0,2-2,0 ліпосоми  rrркс 
*

 
осмотичний 

лізис  

0,6-0,8 ліпосоми  rrr гельркс  **
 

фазовий 

перехід  

0,5-2,0 ліпосоми  rrr гельркс  **
 

фазовий 

перехід  

1,2-1,8 БЛМ  
***

епгельгельркс rrrr   
фазовий 

перехід 
  

 

 

*r  – критичний радіус пори у рідкокристалічному стані 

мембранних ліпідів (ркс), гель-стані (гель), при електричному 

пробої (еп), при поєднанні гель-стану з електричних пробоєм 

(гель+еп).  
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Перший висновок, який можна зробити, полягає в тому, 

що реальні пори менше критичного розміру пор, 

характерного для рідкокристалічного стану мембранних 

ліпідів. Дійсно, розміри критичних пор для ліпідного 

бішару у рідкокристалічному стані (9 нм) значно 

перевищують розміри реальних пор, вказаних у лівому 

стовпчику. Таким чином, мембрани у різних стресових 

станах мають значний запас міцності. Другий висновок: 

дія електричного пробою на заморожування бішару, як 

видно з останнього рядка, адитивна. Такого результату 

можна очікувати і при інших співвідношеннях фізичних і 

хімічних впливів. Стресовий вплив незалежно від його 

фізико-хімічної природи може бути кількісно оцінено, а 

його результат передбачений в рамках моделі, що 

розглядалась.  

Було встановлено, що плазматична мембрана клітин 

теплокровних може включати доменні структури, які 

містять значну кількість холестеролу, відомі вони як 

ліпідні рафти. У складі таких структур майже немає 

насичених фосфоліпідів та інтегральних білків, у той же 

час вони збагачені холестеролом, сфінголіпідами та 

деякими ліпідзв’язуючими білками. Рафти 

характеризуються підвищеною стійкістю до дії 

детергентів, молекулярна упаковка в них збільшена, вони 

плавляться за більш високих температур порівняно з 

оточуючими ліпідами бішару. З рафтовими структурами на 

сьогодні пов’язують деякі клітинні функції серед яких: 

фазовий розподіл мембранних ліпідів, трансмембранна 

передача сигналів, а також участь рафтів у фазово-

переходному механізмі синаптичного екзоцитозу. За 

фізіологічних температур рафти знаходяться у 

впорядкованому гелеподібному стані та не порушують 

бішаровості мембрани.  



- 68 - 

 

З точки зору біології та медицини інтерес 

представляють фазові перетворення ліпідів, що пов’язані з 

зміною проникності мембрани (табл. 4.2).  

 
Табл. 4.2. Значення фазових переходів мембранних ліпідів. 

 

Явище  Проблема  
Тип фазового 

переходу  

1) фізіологія мембран 

Клітинне злиття, 

ендоцитоз, екзоцитоз  
Пора злиття 

Lα→Qα , 

Lα→HІІ 

Внутрішньоклітинна 

сигналізація  

Рафтові 

структури  

Фазове 

розділення 

ліпідів  

2) патологія мембран 

Пороутворення в 

ліпідному бішарі 

мембран при 

опроміненні, опіку, 

обморожуванні, 

зневодненні 

Критична 

ліпідна пора  
Lα→Lβ 

3) фармакологія мембран 

Направлена доставка 

ліків 

Локальне СВЧ-

нагрівання 

тканини  

Lα→Lβ 

Внутрішньоклітинне 

введення ліків та 

генетичного матеріалу  

Злиття ліпосом з 

клітинами  

Lα→Lβ, 

Lα→Qα 

Lα→HІІ 

 

Утворення пори злиття при клітинному злитті, 

ендоцитозі, екзоцитозі найбільш природньо має перебігати 

завдяки фазовому переходу типу Lα-HІІ або Lα-Qα, що 

сприяє збереженню рідинності бішара, але або 

супроводжується втратою бішарової структури, або 

потребує специфічних фосфоліпідів, наприклад, 
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фосфатидилетаноламін. Не виключено, що фазове 

розділення ліпідів забезпечує розділення функцій мембран 

таким чином, щоб ферменти концентрувались у рідинно-

кристалічних доменах, у той же час транспортні процеси 

можуть відбуватись у гелеподібних доменах чи на їхніх 

межах, а також в спеціалізованих НІІ та Q-фазах.  

Отже, природні ліпіди здатні утворювати різноманітні 

структури залежно від рН, іонної сили, температури та 

інших факторів. Ліпідний бішар представляє собою одну з 

відомих фаз, а саме ламелярну, що добре узгоджується з 

забезпеченням виконання біомембраною бар’єрної функції. 

Проте все різноманіття функцій біомембран пов’язано з 

тимчасовим локальним руйнуванням-відновленням бішару 

за таких явищ як трансмембранне перенесення метаболітів, 

секреція білків, обмін генетичною інформацією між 

клітинами, внутрішньоклітинна доставка різних 

компонентів, ендоцитоз та екзоцитоз, клітинний поділ, 

злиття клітин, інфікування вірусами тощо. Всі ці процесу 

супроводжуються різними видами міжмембранної 

взаємодії та злиттям мембран, при цьому відбувається 

зміна фазового стану ліпідів. Такі кооперативні структурні 

перебудови в мембранах відомі як фазові переходи, що і 

було предметом розгляду даної теми.  
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Контрольні запитання для самоперевірки:  

1. Поясніть, які ліпідні структури можуть утворюватись у 

різних розчинах, яким явищем це зумовлено?  

2. Якою є зміна властивостей мембрани при фазовому 

переході?  

3. Як температура плавлення мембрани пов’язана зі 

зміною ентальпії та ентропії у цьому процесі?  

4. Чи змінюються за фазового перетворення пластичність 

та кривизна мембрани?  

5. Криві теплоємності. Параметри кривих теплоємності.  

6. Криві плавлення ліпідів. Методи вимірювання кривих 

плавлення.  

7. Як визначити S та H з кривих плавлення при 

фазових переходах ліпідів у мембранах?  

8. Термодинамічні параметри фазового переходу 

біомембран.  

9. Кінетика та кооперативність фазового переходу 

біомембран.  

10. Які є причини незворотної деструкції живих клітин у 

процесі їх заморожування?  
 

Контрольні завдання для засвоєння матеріалу:  

1. У процесі підготовки тварин, що сплять зимою, до 

гібернації змінюється фосфоліпідний склад мембран. 

Обгрунтуйте відповіді на такі запитання: 1) вміст яких 

жирних кислот збільшується у складі ліпідів; 2) як такі 

зміни впливають на структуру бішару при зниженні 

температури.  

2. У процесі адаптації тварин до холоду в клітинних 

мембранах відбувається перерозподів вмісту насичених та 

ненасичених жирних кислот. Яким саме залишкам жирних 

кислот віддається перевага? Відповідь обгрунтуйте.  
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Тестові завдання:  

1. Фазовий перехід ліпідів у мембранах характеризується 

такими параметрами:  

1) шириною зони фазового переходу;  

2) кооперативністю процесу переходу;  

3) явищем гістерезису;  

4) утворенням пор у мембрані;  

5) зменшенням ентальпії у системі;  

6) збільшенням ентропії.  

2. При фазовому переході мембран з рідкокристалічного 

стану в гель-стан товщина мембрани:  

1) зменшується;  

2) збільшується;  

3) не змінюється.  

3. Який метод використовується при дослідженні фазових 

переходів ліпідів у мембранах:  

1) рентгеноструктурний аналіз;  

2) диференційна сканувальна мікрокалориметія;  

3) хроматографія.  

4. Чим більше у залишках жирних кислот у ліпідних 

молекул подвійних зв’язків, тим температура фазового 

переходу:  

1) вище; 

2) нижче; 

3) не залежить від цього. 

5. Фазовий перехід ліпідного бішару мембран з 

рідкокристалічного стану в гель-стан супроводжується:  

1) стоншенням мембрани;  

2) товщина мембрани не змінюється;  

3) потовщенням мембрани.  

6. Ліпідна частина біомембрани знаходиться у такому 

фізичному стані:  
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1) рідкому аморфному;  

2) твердому кристалічному;  

3) рідкокристалічному;  

4) твердому аморфному.  

7. При фазовому переході у гель-стан електрична ємність 

мембрани: 

1) не змінюється;  

2) зростає;  

3) зменшується;  

4) мембрана руйнується.  

8. До фазових перетворень (фазових переходів) відноситься 

процес:  

1) випаровування;  

2) полімеризації;  

3) горіння;  

4) окислення.  

9. Під час яких фазових перетворень має місце збільшення 

ентропії?  

1) плавлення і випаровування;  

2) плавлення і кристалізація;  

3) сублімація і кристалізація;  

4) кристалізація і конденсація.  

 

Теми для самостійного розгляду:  

1. Гіпотеза про фазово-перехідний механізм синаптичного 

екзоцитозу.  

2. Значення фазового переходу ліпідів мембрани при 

функціонуванні клітини.  

3. Ліпідні рафти, гетерогенність та упорядкованість 

елементів у біомембрані.  
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