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Методом нейтроної спектроскопiї дослiджено вплив протипухлинного препарату цисплати-
ну на динамiку молекул зв’язаної води в бiологiчних мембранах пухлинних клiтин (карци-
нома Ґерена). Для експерименту використано чутливi та резистентнi до дiї протипухлинного
антибiотика зразки. Установлено, що пiсля дiї препарату: а) помiтно збiльшується коефiцiєнт
самодифузiї молекул води як у чутливому, так i в резистентному зразках, що загалом свiдчить
про зростання рухливости молекул H2O; б) для резистентного (чутливого) зразка рухливiсть
молекул води збiльшилася переважно за рахунок колективного (одночастинкового) внеску в
коефiцiєнт самодифузiї, що вiдповiдає збiльшенню (зменшенню) кластеризацiї H2O в клiтин-
них мембранах.

Ключовi слова: розсiяння повiльних нейтронiв, цисплатин, карцинома Ґерена, клiтинна
мембрана, коефiцiєнт самодифузiї молекул води.

PACS number(s): 29.30.Hs, 61.12.−q, 82.39.−k, 82.56.Lz, 87.00.00

Вивчення структури та функцiй бiомембран — су-
часна галузь бiофiзики, що має надзвичайно важли-
ве значення для теоретичної та клiнiчної медицини.
Порушення структури та бар’єрної функцiї мембран
призводить до багатьох патологiй, ракового переро-
дження тканин, тканинної гiпоксiї, пошкоджень, що
виникають при iнтоксикацiях, пiд впливом йонiзую-
чої радiяцiї тощо. Вiдомо, що дiя багатьох препара-
тiв спрямована на змiну властивостей та функцiй са-
ме бiологiчних мембран i залежить вiд здатности цих
препаратiв проникати крiзь мембрани або зв’язува-
тись iз ними.

Останнiми роками активно вивчається роль мемб-
ран у формуваннi резистентности пухлин до проти-
пухлинної терапiї та механiзми, за якими реалiзуєть-
ся через мембранозалежнi реґуляторнi каскади стiй-
кiсть пухлинних клiтин до лiкiв, зокрема до циспла-
тину. Доведено [1, 2], що резистентнiсть злоякiсних
клiтин до цього препарату тiсно пов’язана з функцi-
онуванням АТФ-залежного Р-глiкопротеїну, який бе-
ре участь у виведеннi цисплатину чи його метаболi-
тiв з клiтини. При цьому активнiсть Р-глiкопротеїну
суттєво залежить вiд його мембранного мiкрооточен-
ня. Крiм того, було встановлено [3], що протипухлиннi
препарати рiзних класiв при прямiй взаємодiї з клi-
тинами здатнi викликати якiсно рiзнi пертурбацiї у
структурi плазматичних мембран. На сьогоднi є пев-
нi данi про особливостi структури клiтинних мембран
щодо розвитку резистентности до цитостатикiв [3, 4].
Але, на жаль, у цих працях вивчали лише показники
плинности (мiкров’язкости) та проникности мембран.

Це також стосується дослiджень механiзмiв мембра-
нотропної дiї цисплатину на пухлиннi клiтини.

Метою нашої роботи є дослiдження коефiцiєнта са-
модифузiї води, зв’язаної в бiологiчних мембранах (до
30% ваги) на пухлиннi клiтини за допомогою методу
квазiпружного розсiяння повiльних нейтронiв [5]. Це
є новий у галузi онкологїї метод вивчення механiз-
мiв мембранотропної дiї протипухлинних препаратiв.
Вiн дає змогу порiвняти результати дослiджень, ви-
конаних iншими методами, i, отже, вдосконалити їх, а
також виявити новi цiкавi особливостi структури бiо-
логiчних зразкiв, їхнi властивостi, залежнiсть вiд дiї
препаратiв тощо.

Для дослiду ми використовували плазматичнi мем-
брани, видiленi з тканин тварин (щурiв iз масою тiла
120–170 г, вiком 3–4 мiсяцi) розведення вiварiю iнсти-
туту експериментальної патологiї, онкологiї та радiо-
бiологiї iменi Р. Є. Кавецького НАН України. Резис-
тентнiсть карциноми Ґерена до цисплатину виробля-
ли шляхом послiдовних перещеплень клiтин пухлини,
отриманих вiд щурiв, яким було проведено курс лi-
кування цисплатином. Тваринам перещеплювали пiд
шкiру стегна карценому Ґерена у виглядi 20%-ої сус-
пензiї подрiбненої пухлинної тканини. Цисплатин у
дослiднiй групi вводили внутрiшньочеревно 5 разiв у
дозi 1.8 мг/кг (сумарна доза 9 мг/кг). Плазматичнi
мембрани клiтин пухлин видiляли методом диферен-
цiйного ультрацентрифугування у ґрадiєнтi сахарози
й використовували в концентрацiї 0.1 мг/мл по бiлку.
Для дослiду ми використовували 4 бiологiчнi зраз-
ки (з об’ємною концентрацiєю кожного C = 6.7%)
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— плазматичнi мембрани чутливого й резистентного
пiдштаму карциноми Ґерена до та пiсля дiї цисплати-
ну.

Блок-схема експерименту з дослiдження самодифу-
зiї у водних системах зображена на рис. 1. Немо-
нохроматичний колiмований пучок нейтронiв вiд ре-
актора 1, сформований колiматором 2, попадає на
кристал-монохроматор 3 (монокристал цинку) пiд ку-
том ϕ до площини вiдбивання кристала. У резуль-
татi бреґґiвського вiдбивання утворюються монохро-
матичнi нейтрони пiд кутом 2ϕ до падаючого пучка.
Цей монохроматичний пучок (з енерґiєю 13.2 меВ) за
допомогою механiчного переривача 4 перетворюється
в iмпульсний (що дозволяє вимiрювати енерґiї пада-
ючих i розсiяних нейтронiв методом часу прольоту).
Переривач 4 одночасно служить i для послаблення
(чи повного погашення) вiдбивань вищих порядкiв.
Iмпульсний потiк монохроматичних нейтронiв попа-
дає на зразок, який є в контейнерi 5. Можливi змi-
ни iнтенсивности монохроматичного пучка нейтронiв
фiксувались за допомогою монiтора 6. Нейтрони, роз-
сiянi зразком пiд рiзними кутами (а саме: 9.5◦; 25.1◦;
40.5◦; 55.7◦; 70.9◦; 86.1◦; 101.3◦; 116.5◦), реєстрували
системою з восьми детекторiв 7, за допомогою яких
вимiрювався їх енерґетичний спектр за затрачений
час прольоту. Iмпульси вiд зареєстрованих нейтронiв
пiдсилювалися попереднiм пiдсилювачем 8 i потрап-
ляли через катоднi повторювачi на входи одновiбрато-
рiв 9, якi виконували функцiї дискримiнаторiв. Сфор-
мованi iмпульси з виходiв одновiбраторiв 9 потрапля-
ють на входи вiдповiдних часових аналiзаторiв 11, а
також на блоки загального обрахунку 10, що дозволяє
реєструвати повну кiлькiсть iмпульсiв вiд кожного де-
тектора за час експозицiї. Запуск аналiзатора вiдбу-
вався за допомогою пристрою 12 магнетної головки
механiчного переривача 4 в момент вiдкривання щi-
лин для проходження iмпульсу нейтронного потоку.

Рис. 1. Блок-схема установки для дослiдження самоди-
фузiї у рiдинах методом квазiпружного розсiяння повiль-
них нейтронiв.

Тривалiсть експозицiї кожного зразка, що ут-
римувались при температурi 293 К, дорiвнював 17 год
30 хв. З одержаних спектрiв для кожного кута розсi-
яння визначали iнтенсивнiсть i ширину квазiпружно-

го пiка ∆E. Основна iнформацiя про дифузiйнi ру-
хи молекул мембранної води мiститься саме в експе-
риментальнiй залежностi енерґетичного розширення
квазiпружного пiка ∆E вiд квадрата переданого iмпу-
льсу q2 (вiд кута розсiяння) [5]. Аналiз цих спектрiв, а
саме, аналiз розширення квазiпружних пiкiв, дає змо-
гу визначити коефiцiєнти самодифузiї молекул води.

Отриманi експериментальнi данi з вимiрювання
двiчi диференцiяльного перерiзу квазiпружного роз-
сiяння нейтронiв можна бути проаналiзувати в межах
наявних моделей дифузiї. Для моделi неперервної ди-
фузiї (безактивацiйний механiзм) [6]

∆E = 2~q2D,

а для моделi дифузiї стрибком (активацiйний меха-
нiзм) [6]

∆E =
2~

τ0

[

1 − e−2W
(

1 + q2Dτ0

)

−1
]

,

де q — змiна переданого хвильового вектора нейт-
рона при його розсiяннi, D — коефiцiєнт самодифу-
зiї молекул води, W — фактор Дебая–Валлера, τ0 ∼

10−12
÷10−10 с — характерний параметр, що має сенс

середнього часу життя водневого зв’язку.
На основi iєрархiї часових масштабiв одночастин-

кового та колективного рухiв молекули води в моделi
Булавiна–Iванова [7] розширення квазiпружного пiка
може бути подано як

∆E = ∆Eодн + ∆Eкол, (1)

де ∆Eодн та ∆Eкол — вiдповiдно одночастинковий та
колективний внески в розширення квазiпружного пi-
ка. Для моделi дифузiї, яка включає в себе як без-
активацiйну колективну дифузiю, так i активацiйну
одночастинкову дифузiю молекул води, розширення
квазiпружного пiка можна записати так:

∆E
(

q2
)

= 2~Dколq2 (2)

+
2~

τ0

[

1 −
exp(−2W )

1 + (D − Dкол) q2τ−1

0

]

,

де Dкол — колективний, Dодн = D − Dкол — одно-
частинковий внесок у коефiцiєнт самодифузiї моле-
кул Н2О.

При великих значеннях переданого хвильового век-
тора q → ∞ формула (2) переходить в таку,

∆E
(

q2
)

= 2~Dколq2 + 2~τ−1

0
, (3)

з якої можна визначити як середнiй час життя водне-
вого зв’язку τ0, так i коефiцiєнт самодифузiї молекул
води Dкол у цьому середовищi
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Dкол =
1

2~

∂∆E

∂ (q2)
. (4)

Колективний внесок у коефiцiєнт самодифузiї визна-
чається за змiною ∆E при змiнi квадрата переданого
хвильового вектора q2 вiд ∼8 Å−2 до 12,2 Å−2. Пiд-
ставляючи знайденi так значення Dкол у формулу (3),
отримаємо значення τ0.

При малих значеннях q → 0 зi спiввiдношення (2)
маємо

∆E
(

q2
)

= 2~Dq2 . (5)

Звiдси знаходимо

D =
1

2~

∂∆E

∂ (q2)
, (6)

тобто повний коефiцiєнт самодифузiї D визначається
за змiною ∆E при змiнi q2 вiд 0 до ∼1.5 Å−2.

Отже, за допомогою спiввiдношень (4) та (6) за
розширенням пiка квазiпружного розсiяння нейтро-
нiв можна розрахувати коефiцiєнт самодифузiї моле-
кул води та середню тривалiсть життя водневих зв’яз-
кiв i, отже, зробити висновок про динамiку молекул
води у клiтинних мембранах стосовно дiї цисплатину.

На рис. 2 показано залежностi розширення квазi-

пружного пiка ∆E вiд квадрата переданого хвильо-
вого вектора q2 розсiяних нейтронiв на зразках 1–4.

Рис. 2. Залежнiсть уширення квазiпружного пiку ∆E

вiд квадрату переданого хвильового вектору q2 розсiяних
нейтронiв на зразках 1–4.

Результати фiтування експериментальних даних,
згiдно з (2), наведенi в таблицi.

Номер i стан зразка D × 10−9, м2/с Dкол
× 10−9, м2/с τ0 × 10−12, с

1. Чутливий до введення
антибiотика 1.02 (±0.09) 0.53 (±0.27) 3.05 (±3.94)

2. Чутливий пiсля
введення антибiотика 1.65 (±0.10) 0.67 (±0.09) 2.73 (±0.78)

3. Резистентний до вве-
дення антибiотика 0.68 (±0.08) 0.06 (±0.15) 2.23 (±0.98)

4. Резистентний пiсля
введення антибiотика 1.15 (±0.09) 0.13 (±0.08) 2.08 (±0.41)

Таблиця. Дифузiйнi параметри формули (2), отриманi з аналiзу експерименту.

З аналiзу експерименту випливає, що:
1. Спостерiгається помiтне збiльшення коефiцiєнта

самодифузiї в чутливого та резистентного зразкiв, що
загалом свiдчить про зростання рухливости молекул
води в бiологiчних клiтинах пiсля введення препара-
ту.

2. Пiсля дiї препарату колективний внесок Dкол

збiльшується приблизно в 2 рази для резистентних
зразкiв, що пояснюється збiльшенням гiдратної обо-
лонки, тобто збiльшилась кiлькiсть зв’язаної води в

комплексi. Оскiльки концентрацiя зразкiв не змiню-
валась, можна зробити висновок про збiльшення кiль-
кости зв’язаної води внаслiдок зростання поверхне-
вого заряду плазматичної мембрани. Для чутливих
зразкiв дiя протипухлинного антибiотика приводить
до збiльшення коефiцiента самодифузiї D переважно
за рахунок одночастинкових рухiв молекул H2O, що,
на нашу думку, вiдповiдає зменшенню кластерiзацiї
зв’язаної води у клiтиннiй мембранi.
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NEUTRON INVESTIGATIONS OF SELF-DIFFUSION

OF WATER MOLECULES IN PLASMATIC MEMBRANS

L. A. Bulavin, V. F. Chekhun1, A. A. Vasilkevich2, V. I. Kovalchuk, V. T. Krotenko2, V. I. Slisenko2,
V. P. Trindyak1, K. A. Chalyy, S. D. Galyant

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Physics Faculty,

6 prosp. akad. Glushkova, Kyiv, 03022
1R. E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology,

National Academy of Sciences of Ukraine, 45 Vasilkivska St., Kyiv, 03022
2Institute of Nuclear Researches, National Academy of Sciences of Ukraine,
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Using of neutron spectroscopy method, we investigated the cisplatin treatment response in cancer cells (Guer-
in’s carcinoma) with relation to antitumor antibiotic effect on self-diffusion of bound water molecules in plasmatic
membranes. The drug resistant sample and the sensible one have been used for testing. We found that cisplatin
treatment gives rise to: i) useful increasing of self-diffusion coefficient of water molecules (their mobility) both for
the drug resistant sample and the sensible one; ii) the mobility of water molecules in the drug resistant (sensible)
sample increases due to the collective (single-particle) contribution to self-diffusion coefficient of water molecules
that corresponds to increasing (decreasing) of H2O clusterization in cell membranes.
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