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ПЕРЕДМОВА 

 

Це навчальне видання призначене для студентів IV курсу кафедри 

біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини», які 

вивчають дисципліни «Клітинна біофізика», «Біофізика мембран», «Біофізичні 

принципи регуляції клітинних процесів» та ін.  

У методичних розробках представлено чотири окремі теми, які містять 

основні теоретичні відомості, а також контрольні запитання, завдання та теми 

для самостійної роботи, виконання яких допоможе студентам закріпити 

теоретичний матеріал.  
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Вступ. Якщо розглядати зміст дисципліни «Клітинна біофізика», то 

основні напрями, що пов’язані з ним, стосуватимуться, перш за все, таких тем: 

основні характеристики клітини як біологічної системи; молекулярна організація 

та біофізичні властивості мембранних структур; транспорт речовин; біофізичні 

механізми генерації мембранних потенціалів; біофізика рецепції; біофізика 

міжклітинних взаємодій. Окремою темою можуть бути еволюційні аспекти щодо 

проблеми походження клітини та її структурних елементів з точки зору 

біофізики.  

 

 

Тема 1. Мембрана як універсальний компонент біологічних систем:  

загальні принципи організації біомембран.  
 

Елементарна жива система, яка здатна до самостійного існування, розвитку 

та відтворення – жива клітина – є основою будови тварин, рослин і 

мікроорганізмів. Важливі умови існування клітин (клітинних органел) такі:  

1) автономність функціонування по відношенню до оточуючого середовища 

(речовина не повинна змішуватись з речовиною оточення, має місце 

автономність хімічних реакцій у клітині та в її окремих частинах);  

2) підтримка зв’язку з навколишнім середовищем (неперервне, регульоване 

перенесення речовини та енергії – обмін між клітиною та навколишнім 

середовищем). Жива клітина – термодинамічно відкрита система.  

Поєднання автономності відносно оточуючого середовища і тісного зв’язку 

із середовищем – необхідна умова функціонування живих організмів на всіх 

рівнях їх організації. Ось чому найважливішою умовою існування клітини, і, 

відповідно, усього живого, є біомембрани.  

Виділяють такі основні функції біологічних мембран:  

1) бар’єрна функція (селективний, регульований, пасивний і активний обмін 

речовин між клітиною та оточуючим середовищем (селективний – означає 

вибірковий: одні речовини переносяться через біологічні мембрани, інші – ні; 

регульований – проникність мембрани для певних речовин змінюється залежно 

від функціонального стану клітини; активний – перенесення проти градієнту 

концентрації); завдяки напівпроникності біомембрани забезпечується 

селективний транспорт і розподіл іонів між клітиною та середовищем);  

2) матрична функція (взаємне розташування та орієнтація мембранних 

білків, їх оптимальна взаємодія);  

3) механічна функція (міцність та автономність клітини і 

внутрішньоклітинних структур);  
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4) енергетична функція (синтез АТФ на внутрішніх мембранах мітохондрій, 

фотосинтез вуглеводів у мембранах хлоропластів);  

5) генерація та проведення біопотенціалів;  

6) рецепторна функція (механічна, акустична, зорова, хімічна, 

терморецепція);  

7) адгезивна (міжклітинні взаємодії);  

8) рухлива (процес руху клітин);  

9) секреторна (процес екзо- та ендоцитозу) та ін.  

Отже, біомембрани відіграють важливу роль як у структурній організації, 

так і в функціонуванні клітин і клітинних органел. Вони:  

 відокремлюють клітини від оточуючого середовища;  

 поділяють клітину на компартменти (відсіки);  

 регулюють транспорт речовин до клітини та в органели або у 

зворотному напрямку;  

 забезпечують специфіку міжклітинних контактів;  

 сприймають, посилюють і передають всередину клітини сигнали із 

зовнішнього середовища.  

Основні (загальні) принципи структурної організації усіх мембран подібні, 

однак плазматична мембрана, ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, 

мітохондріальна і ядерна мембрани мають свої суттєві структурні особливості.  

Отже, функціонально біологічні мембрани розділяють і скеровують 

процеси синтезу і деградації сполук, які відбуваються у цитозолі, розділяючи 

його на відділи – компартменти.  

Рідинно-мозаїчна модель. Сукупність результатів, отриманих фізико-

хімічними методами досліджень, сприяли появі нової моделі будови біологічних 

мембран – рідинно-мозаїчної (Singer S.J.&Nicolson G.L. The fluid mosaic model of 

the structure of cell membranes. Science. 1972;175:720-731) (рис. 1.1).  

 

 

Рис. 1.1. Модель структурної організації біомембрани за Сингером-Ніколсоном.  
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Структурну основу біологічної мембрани складає подвійний шар ліпідів 

(плинний фосфоліпідний бішар), інкрустований білками, подібно мозаїці. 

Розрізняють поверхневі (або периферичні) та трансмембранні (або інтегральні), 

а також частково занурені (або заякорені) у ліпідний бішар білки. За 

фізіологічних умов ліпіди перебувають у рідкому агрегатному стані. Це дозволяє 

порівняти мембрану з фосфоліпідним «морем», у якому плавають білкові 

«айсберги». Рідинно-мозаїчна модель будови мембрани є дотепер 

загальноприйнятою. Проте, не всі білки вільно дифундують у рідкому ліпідному 

бішарі. Деякі ділянки мембрани відрізняються за своєю структурою від 

класичного ліпідного бішару внаслідок ліпідного поліморфізму. В межах однієї 

мембрани можуть перебувати ділянки з різним ліпідним складом і функціями. 

Вважають, що така складна динамічна структура біомембран, для якої 

характерні викривлення, фазові переходи, різна товщина, утворення 

небішарових структур, визначається взаємодією мембранних білків з ліпідами. 

Ці взаємодії багато в чому забезпечують ефективне виконання мембранами 

різноманітних клітинних функцій. Як наслідок, існують різні моделі організації 

мембрани, які розглянемо далі.  

Початкову модель, що передбачала випадковий розподіл білків та їхнє 

вільне переміщення, згодом було переглянуто K. Сімон та E. Іконен (Functional 

rafts in cell membranes. Nature. 1997;387(6633):569-572) на користь моделі 

мембрани, всередині подвійного ліпідного шару якої є менш рідкі ділянки, 

збагачені сфінголіпідами та холестеролом. Крім того, рухливість білків може 

бути обмежена білок-білковими чи білок-ліпідними зв'язками або взаємодією з 

цитоскелетом, міжклітинним матриксом чи суміжними клітинами.  

Миготлива модель молекулярної організації біомембрани (Рибальченко В.К., 

2004 р.). Рідинно-мозаїчна модель не дозволила пояснити дані, отримані у 

результаті вивчення ролі ліпідів у передачі сигналів біорегуляторних речовин, 

зв’язування лікувальних і токсичних сполук та ін. У зв’язку з цим на основі 

нових експериментальних даних було запропоновано миготливу модель 

молекулярної організації біомембран, яка є модифікацією рідинно-мозаїчної 

моделі (рис. 1.2).  

Основна її особливість полягає у тому, що ліпідний матрикс мембрани не 

двовимірний, а є тривимірним «розчинником» для мембранних білків. Поверхня 

мембрани має вигляд не мозаїки, коли всі білки локалізовані на поверхні, а наче 

«ряботиння», коли одні і ті ж молекули білків частково (або повністю) 

поперемінно локалізовані то на рівні усередненої поверхні ліпідного матриксу, 

то вище чи нижче цього рівня. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9177342
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Рис. 1.2. Миготлива модель організації біомембрани [36]. 

 

Метаморфно-мозаїчна модель як ілюстрація динамічних властивостей 

біомембран. Метаморфно-мозаїчна модель (рис. 1.3) включає такі процеси:  

1. трансмембранне перенесення полярних молекул та іонів (Са2+ та ін.), яке 

пов’язане з виникненням проміжних утворень типу обернених міцел;  

2. взаємодію мембран між собою;  

3. злиття мембран та екзоцитоз;  

4. трансмембранне перенесення білків;  

5. компартменталізацію у мембранних системах;  

6. утворення пор у мембрані.  
 

 

Рис. 1.3. Метаморфно-мозаїчна модель організації біомембрани (пояснення 1-6 

в тексті) [16].  

 

Молекулярно-механічна модель будови та функціонування біологічних 

мембран (Семенов С.Н., 2003 р.). Ця модель дозволяє описати вплив ліпідів на 
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структуру і функціонування мембранних білків, її порушення під дією сторонніх 

агентів. У рамках цієї моделі стає зрозумілою необхідність «рідкої» ліпідної 

фази, роль ліпідів у передачі міжмолекулярної і трансмембранної інформації та 

ін. У представленій моделі замість параметра мікров'язкості (плинності) 

мембрани вводиться інший фізичний параметр – латеральний поверхневий тиск 

(термін «латеральний» підкреслює той факт, що тиск діє у напрямку, 

паралельному до поверхні мембрани). Латеральний поверхневий тиск 

відображає щільність упаковки молекул у мембрані: чим він менший, тобто чим 

нижча щільність упаковки молекул, тим менша мікров'язкість середовища.  

Модель динамічна твердо-каркасна рідинно-мозаїчна. Мембрану 

представляють у вигляді безперервного твердо-пружного білкового каркасу, 

комірки якого заповнені ліпідним бішаром (рис. 1.4). Білковий каркас як єдина 

система поєднана взаємодіями; частина інтегральних білків не входить до 

каркасу і перебуває у вільному стані.  
 

 

Рис. 1.4. Динамічна твердо-каркасна модель організації біомембрани [44].  

 

Як вже було зазначено вище, деякий час була поширена думка, що ліпіди та 

білки у мембрані розподілені випадковим чином. У моделі Сінгера-Ніколсона, 

як вже зазначалось, передбачалось, що мембранні білки «плавають» в 

однорідному ліпідному «морі». Пізніше з'явилось поняття про мембранний 

мікродомен. Дослідження впливу температури на поведінку мембрани 

дозволило висунути припущення про наявність у мембрані «кластерів ліпідів», 

які представляють собою «кристалічні» ділянки, що розміщуються посеред 

більш рідких ділянок. Це надало поштовх до розвитку ідеї «кластерів» та 

дозволило визначити мікродомени як «ліпіди у більш впорядкованому стані». 

Група Карнавськи сформулювала концепцію про ліпідні домени, що отримали 

назву «рафти». Сам термін був запропонований Ван Меєром.  
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У 2006 р. на симпозіумі з ліпідних рафтів та клітинних функцій ліпідні 

рафти були визначені як «невеликі 10-200 нм, гетерогенні, високодинамічні 

домени, збагачені холестеролом та сфінголіпідами, які можуть поєднуватись у 

більші утворення завдяки білок-білковим взаємодіям».  

Нові уявлення про структуру і динаміку біологічних мембран (Демченко 

О.П., 2011 р.).  

Вже згадувані вище рафт-мікродомени – це динамічні та просторово 

відокремлені детергент-нерозчинні ділянки мембрани еукаріотичних організмів, 

що містять значний відсоток холестеролу, сфінголіпідів і білків (рис. 1.5). 

Утворення цих надмолекулярних ліпід-білкових комплексів у плазматичній 

мембрані тісно пов’язане з формуванням мереж, залучених до передачі сигналів 

з поверхні клітини до ядра, тобто, крім участі у транспорті ліпідів і білків, 

мембранні рафти беруть участь у клітинній сигналізації. Згідно цих уявлень, 

рафт-домени є важливими складовими елементами у регуляції біологічної 

активності еукаріотичних клітин. Асоціація мембранних рафтів може 

призводити до зміни функцій деяких мембранних ферментів.  

 

 
Рис. 1.5. Схематичне зображення ліпідного домена (рафта) [44].  

 

Існує проблема поєднання дифузії мембранних молекул, закладеної в 

концепції «рідинності», з підтриманням міцної інтегральної структури мембрани 

та компартменталізації, необхідної для реалізації її функцій. Іншими словами, чи 

можуть штучні бішари адекватно змоделювати властивості біомембран? У 

цьому контексті виникла нова концепція «наноскопічного» аналізу динаміки 

міжмолекулярних взаємодій у мембранах. Інтегральний характер цих взаємодій 

призводить до утворення електростатичних потенціалів, які скеровують деякі 

функції біомембран. Згідно з наноскопічним аналізом, вагомого значення 

набувають методи флуоресцентної спектроскопії і мікроскопії з використанням 

молекулярних зондів нового покоління у поєднанні з комп’ютерним аналізом 

молекулярної динаміки.  
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Для плазматичної мембрани характерне явище асиметрії, за якими розподіл 

та склад ліпідів на цитоплазматичній поверхні мембрани відрізняються від 

розподілу та складу на екстраклітинній поверхні.  

Явище асиметрії мембран необхідне для забезпечення:  

- підтримання вихідної форми клітин;  

- фіксації білкової орієнтації, що сприяє максимальному прояву активності 

(фермент, канал);  

- розпізнання антигенів;  

- регуляції в’язкості плазматичної мембрани;  

- процесу видалення старих та ушкоджених клітин.  

Асиметрія структури мембрани (або анізотропія мембран) – це залежність 

властивостей (структурних, механічних, оптичних, електричних та ін.) мембрани 

від способу їх формування.  

У дослідах з природними мембранами встановлена структурна і зарядова 

асиметрія моношарів, а також наявність, як вже згадувалось вище, щільних 

надмолекулярних утворень – рафтів. Розглядають кілька загальних факторів, 

які регулюють стан плазматичної мембрани. До них відносять жирно кислотний 

склад, вміст холестеролу, контакт плазматичної мембрани із цитоскелетом, дію 

температури, детергентів, анестетиків, гормонів тощо.  

Узагальнення. Уявлення щодо організації клітинних мембран 

еволюціонують із розвитком фізико-хімічних методів дослідження. Рідинно-

мозаїчна модель трансформується у доменну (рафтову) організацію 

біомембрани. Рафт – це мембранна структура, що є спеціалізованою 

платформою, залученою до контролю клітинних функцій; до її характеристик 

слід віднести впорядкованість, динамічність, незначні розміри, короткий час 

існування. Отже, на сьогодні моделлю, що дозволяє узгодити попередні гіпотези 

з наявними сучасними даними, є рідинно-мозаїчна твердо-каркасна рафтово-

доменна.  

 

Контрольні запитання:  

1. Основні функції біологічних мембран.  

2. Призначення клітинних мембран.  

3. Сучасні моделі будови біомембран.  

4. Явище асиметрії мембран.  

5. Типи міжмолекулярних взаємодій та їх роль у стабілізації мембранних структур.  

6. Особливості ліпід-ліпідних та ліпід-білкових взаємодій.  
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Задачі:  

1. Питома електроємність плазматичної мембрани клітин мотонейрона кішки 0,6 

мкФ/см2. Товщина ліпідного бішару мембрани 3,5 нм. Знайти діелектричну 

проникність ліпідного бішару.  

2. Розрахувати товщину мембрани, якщо її ділянка площею 1 мкм2 має електроємність, 

що дорівнює 0,710-14 Ф. Прийняти значення діелектричної проникності ліпідів 2.  

3. Питома електроємність плазматичної мембрани нерва краба СМ=1,1 мкФ/см2. 

Товщина ліпідного бішару мембрани d=2 нм. Знайти діелектричну проникність 

ліпідного бішару. 

4. Розрахувати вхідний RIN та ефективний RM опори мембрани сферичної клітини 100 

мкм діаметром за таких параметрів: амплітуда електротонічного потенціалу ΔV=10 

мВ, сила струму, яким викликається така зміна ΔV, дорівнює 10–9 А.  

5. Питома електрична ємність мембрани аксона, виміряна внутрішньоклітинним 

мікроелектродом, дорівнює 0,5 мкФ/см2. За формулою плоского конденсатора 

оцінити товщину гідрофобного шару мембрани з діелектричною проникністю 3.  

6. Мембранний потенціал спокою м’язового волокна становить -98 мВ. Вважаючи, що 

електричне поле всередині мембрани є однорідне (товщина мембрани 8,5 нм), 

знайти напруженість електричного поля в мембрані.  

 

Самостійно розглянути теми:  

1. Ліпідні рафти та кавеоли (склад, розмір, динаміка та стабільність, функціональне 

значення).  

2. Біофізичні методи дослідження рафтових структур.  

3. Ліпідні рафти: роль у передачі сигналів.  

4. Асиметрія мембран (латеральна та трансмембранна асиметрія структурних 

компонентів). 

5. Будова та функціонування мембрани клітин нервової системи.  

6. Мембрана еритроциту: будова, особливості фосфоліпідного складу.  

7. Мембрана гепатоциту: будова, особливості структурної організації.  

 

Використана література: [14-16, 18, 36, 38, 43, 44, 49, 52, 56].  
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Тема 2. Ліпідний компонент біомембрани. 
 

Гліцерофосфоліпіди. Найбільш поширеними ліпідами цієї групи є (рис. 2.1):  

а) 1,2-діацилфосфогліцериди, що складаються із чотирьох частин: гліцеролу, 

двох залишків жирних кислот, залишку фосфорної кислоти та специфічної для 

кожного фосфоліпіду групи, яку умовно називають характеристичною групою 

(наприклад, етаноламін, холін, серин, інозитол та ін.). До них належать 

фосфатидилхоліни, фосфатидилетаноламіни, фосфатидилсерини та 

фосфатидилінозитоли. Жирні кислоти містять парну кількість атомів вуглецю 

(від 14 до 24), частіше зустрічаються ненасичені жирні кислоти. Майже всі 

природні жирні кислоти характеризуються цис-конфігурацією подвійних 

зв’язків. Ланцюг у такій конфігурації має один або кілька вигинів, що порушує 

упаковку ліпідних молекул у бішарі.  

б) кардіоліпіни, у значних кількостях містяться у внутрішній мембрані 

мітохондрій, мембранах хлоропластів та деяких бактеріальних мембранах;  

в) плазмалогени, широко представлені у мієліні та саркоплазматичному 

ретикулумі.  

Фосфосфінголіпіди. У плазматичних мембранах тваринних клітин широко 

розповсюджений сфінгомієлін (церамід-1-фосфорилхолін). У мембранах 

рослинних та бактеріальних клітин фосфосфінголіпіди зустрічаються рідко.  
 

 

Рис. 2.1. Структура молекули типового гліцерофосфоліпіду:  

А – хімічна формула; Б – просторове розміщення атомів; В – умовне 

зображення [4].  
 

Глікогліцероліпіди. Це полярні ліпіди, у яких до гліцеролу приєднаний 

вуглевод (наприклад, галактоза) за допомогою глікозидного зв’язку. У 
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мембранах тваринних клітин зустрічаються дуже рідко. Широко представлені в 

тилакоїдних мембранах хлоропластів (моногалактозилдіацилгліцерол), виявлені 

(у значних кількостях) у синьо-зелених водоростей та бактерій.  

Глікосфінголіпіди. Ці ліпіди містять вуглеводи, які приєднані за допомогою 

глікозидного зв’язку до кінцевої гідроксильної групи цераміду. Вуглеводнева 

частина може бути представлена лише одним моносахаридним залишком або 

олігосахаридам, а також додатково містити сіалові кислоти й аміноцукри.  

Гангліозиди (сіалоглікосфінголіпіди) – клас аніонних глікосфінголіпідів, які 

містять один або кілька залишків від’ємно зарядженої сіалової кислоти.  

Глобозиди – нейтральні глікосфінголіпіди, які не містять залишків сіалової 

кислоти.  

Глікосфінголіпіди містяться на зовнішній поверхні плазматичних мембран 

клітин тварин. Зазвичай, це мінорні компоненти. У клітинах аденокарциноми 

людини накопичуються незвичайні глікосфінголіпіди, які використовують для 

виявлення цих клітин і контролю за розвитком пухлини.  

Стероли. Найбільш поширеним з ліпідів цієї групи є холестерол. Молекула 

складається з компактного жорсткого гідрофобного ядра, а полярною голівкою є 

гідроксильна група. Інші стероли – ситостерол, стигмастерол – це фітостероли, 

виявлені у вищих рослин.  

Мінорні компоненти мембран: вільні жирні кислоти, моноацил- та 

діацилгліцероли (важлива функція останніх як вторинних посередників у 

передачі сигналу), поліізопреноїдні ліпіди.  

Отже, до складу мембран входять головним чином гліцерофосфоліпіди 

(фосфатидилхоліни, фосфатидилетаноламіни, фосфатидилсерини, 

фосфатидилінозитоли), сфінгомієліни та холестерол. Вони здатні утворювати 

бішарові структури, що складаються з внутрішньої гідрофобної частини та 

гідрофільних поверхонь. Тому через мембрани можуть вільно проникати 

жиророзчинні речовини, а водорозчинні речовини та заряджені іони не можуть 

дифундувати крізь гідрофобну ділянку мембрани. Вони потрапляють всередину 

клітини по спеціальних каналах або за участю мобільних переносників. Ці ліпіди 

мають порівняно невелику полярну гідрофільну голівку та довгі неполярні 

гідрофобні хвости (вуглеводневі ланцюги).  

Фосфатидилсерин, фосфатидилінозитол та кардіоліпін мають 

нескомпенсовані від’ємні заряди (аніонні ліпіди). У природних мембранах 

зустрічається близько 10% ліпідів, які мають негативний заряд.  

Цвіттер-іонні ліпіди є електронейтральними за нейтральних значень рН 

(одночасно несуть позитивний та негативний заряди, тобто мають іоногенні 

групи). У слабкокислому середовищі цвіттер-іонні ліпіди можуть набувати 
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позитивного заряду за рахунок взаємодії з полііонами. Такі умови, наприклад, 

можуть створюватись у лізосомах, шлунку. Виявлено, що при рН≈5 гідрофобні 

полікислоти, такі як полі-(2-етилакрилова) або полі-(2-пропілакрилова), здатні 

викликати утворення пор у ліпідній мембрані, що супроводжується витіканням 

внутрішньоклітинного вмісту.  

Функції мембранних ліпідів:  

 суміш ліпідів повинна бути здатною утворювати бішар, у якому могли б 

функціонувати білки (рис. 2.2);  
 

 

Рис. 2.2. Розміщення ліпідів у бішарі.  

 

 деякі ліпіди сприяють стабілізації сильно викривлених ділянок мембрани, 

утворенню контакту між мембранами або зв'язуванню певних білків, оскільки 

форма цих молекул сприяє потрібній упаковці бішару на відповідних 

ділянках мембрани (поліморфізм);  

 деякі ліпіди є важливими біорегуляторами; найбільш вивчена регуляторна 

роль похідних фосфатидилінозитолу в плазматичних мембранах клітин 

еукаріот;  

 окремі ліпіди необхідні для підтримання оптимальної активності деяких 

ферментів;  

 гангліозиди відіграють важливу роль у регуляції росту клітин, є 

специфічними регуляторами в плазматичній мембрані і відповідають за 

клітинну адгезію та інші специфічні функції.  

Дифузійне переміщення молекул ліпідів уздовж шару (латеральна дифузія) 

відбувається достатньо швидко (коефіцієнт латеральної дифузії складає D=10-7-

10-8 см2/с). Середньоквадратичне переміщення визначається за формулою: 

Dtx 2
2

 . При значенні D=610-8 см2/с молекула ліпіду за 1 с переміщується по 

мембрані на відстань порядка 5 мкм. Швидкість латеральної дифузії суттєво 

залежить від ліпідного складу мембран і температури. 
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Інший тип руху молекул ліпідів у мембранних системах – це трансбішарове 

переміщення (фліп-флоп-перехід). Воно відбувається у мембранах з відносно 

малою швидкістю внаслідок високого бар’єру для перетину полярною голівкою 

молекули ліпіду вуглеводневої зони мембран. Молекули білків у мембранах 

також проявляють дифузійну рухливість, але внаслідок значної маси вона 

суттєво нижча, ніж у ліпідів. Час обертання для родопсину складає 10-6 с, а для 

цитохромоксидази – 10-4 с. Коефіцієнти латеральної дифузії білків у природних 

мембранах міститься в межах 10-10-10-12 см2/с.  

У гідрофобній зоні мембран можуть розміщуватись молекули холестеролу. 

Їх наявність у мембранах зменшує рухливість ланцюгів жирних кислот, знижує 

можливість латеральної дифузії ліпідів та білків.  

Швидкість латеральної дифузії залежить також від мікров’язкості 

мембрани, на яку, в свою чергу, впливає відносний вміст насичених та 

ненасичених вищих жирних кислот. Щільність упаковки буде меншою/більшою 

при вмісті ненасичених/насичених вищих жирних кислот, відповідно.  

Рідинний стан мембрани характеризується здатністю ліпідів «плинути» у 

площині мембрани, при цьому перемішуючись. «Хвостики» ліпідних молекул 

менш впорядковані, ніж для гель-стану. Спонтанно може відбуватись поділ на 

дві мікрофази, які взаємно не змішуються: рідкий упорядкований (Lo) (liquid 

ordered) (рафти) – проміжний стан між твердою фазою та «справжньою» рідкою 

– та рідкий неупорядкований стан (Ld) (liquid disordered). Перший – це кластери 

(або домени) тимчасово «склеєних» молекул ліпідів, які рухаються впродовж 

певного часу як єдине ціле (мезофаза), другий з них можна назвати «істинно 

рідким» – справжня рідина, що вільно переміщується.  

Гель-стан мембрани – фазовий стан, у якому ліпіди можна вважати 

«замерзлими», втрачається можливість латеральної дифузії. Стан 

характеризується впорядкованої гідрофобною частиною мембрани. Тверда фаза 

– S
O
 (solid ordered) – найбільш впорядкована фаза, товщина бішару найбільша.  

Побудова молекулярної моделі ділянки бішарової ліпідної мембрани 

дозволяє вивчати властивості мембрани в експериментах in silico. Модель 

рідинно-кристалічного стану відтворює геометричні параметри мембрани, 

упаковку ліпідів та параметри рухливості молекул. Для конструювання гелевої 

фази був створений метод [22], що дозволяє спостерігати перебудову 

геометричної структури бішарової мембрани з рідинно-кристалічного у гелевий 

стан, що дозволить у подальшому моделювати фазові переходи в ліпідних 

мембранах. Формування рафтів також досліджується методом молекулярної 

динаміки [10, 11]. Так, наприклад, з ліпідів (холестерол, D-еритро-n-пальмітоїл-
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сфінгомієлін, 1-пальмітоїл-2-олеоїл-гліцеро-3-фосфатидилхолін) створюються 

ділянки з різним поєднанням. Встановлюється товщина мембрани, 

впорядкованість системи, наявність рафтової структури, час життя, ліпідний 

склад.  

Молекули ліпідів здійснюють обертальний рух навколо своєї вісі (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 перебувати у різних 

конфігураціях (рис. 2.3). У результаті 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.  

Гіпотеза петлі (кінку). Найменшу енергію має транс- (рис. 2.3, І та 1), а 

найбільшу – цис-конфігурація (рис. 2.3, 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).  

 

       

Рис. 2.3. Різні конфігурації вуглеводневих ланцюгів у структурі мембранних 

ліпідів (пояснення в тексті).  
 

Якщо вуглеводневі ланцюги в транс-конфігурації є лінійними структурами, 

то поява поодинокої гош-конформації у ланцюгу призводить до викривлення 

просторової конфігурації ланцюга на кут 120о (рис. 2.3, ІІ (гош-транс-гош–

конфігурація), ІІІ (цис-транс-гош–конфігурація)). 

У щільно упакованих мембранних системах з транс-конформацією 

вуглеводневих ланцюгів це викривлення породжує стеричне ускладнення, яке 

унеможливлює появу поодиноких гош-конформацій. 



 

 

 

 

18 
 

Ділянка ланцюга, що перебуває у гош (+)-транс-гош (-)–конформації, 

формує петлю (або виступ) у вуглеводневому ланцюгу, яку часто називають 

кінком (рис. 2.4).  

   
         

Рис. 2.4. Схема-ілюстрація утворення кінка.  

Утворення кінка 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 якраз і пов’язують з утворенням 

кінків.  

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 моношарі мембрани, або в двох протилежно 

розміщених вуглеводневих ланцюгах. При збільшенні числа кінків у 

вуглеводневих ланцюгах невпорядкованість вуглеводневої зони мембрани різко 

зростає.  

 

Контрольні запитання:  

1. Функції ліпідів мембран.  

2. Основні ліпідні компоненти біомембран.  

3. Структура та фізико-хімічні властивості фосфоліпідів.   

4. Характеристика ліпідних молекул (амфіфільність, хімічна структура фосфоліпідів – 

будова, властивості, форма).  

5. Фізико-хімічні основи організації біомембран.  

 

Задачі: 

1. Біомембрану можна розглядати як електричний конденсатор, в якому 

пластинами є електроліти зовнішнього і внутрішнього розчинів (позаклітинного 

та цитоплазми) із зануреними в них голівками ліпідних молекул. Ліпіди – 

діелектрики з діелектричною проникністю ɛ=2. Знайти товщину ліпідної 

частини, якщо ємність мембрани на одинцю площі СМ=5 мФ/м2.  
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2. Як зміниться енергія електростатичної взаємодії для двох заряджених залишків, 

якщо у результаті структурної перебудови ці залишки перейдуть з гідрофобного 

середовища на поверхню і при цьому відстань між ними зросте вдвічі 

(діелектрична проникність для гідрофобного середовища – 5, для води – 80).  

 

Завдання:  

1. Напишіть структурну формулу фосфатидилхоліну. Який сумарний заряд має ця 

молекула за рН 7? До якої групи фосфоліпідів відносять фосфатидилхолін?  

2. У процесі адаптації тварин до холоду в клітинних мембранах відбувається 

перерозподіл вмісту насичених та ненасичених жирних кислот. Яким саме 

залишкам жирних кислот віддається перевага? Відповідь обгрунтуйте.  

 

Самостійно розглянути теми:  

1. Функціональна роль фосфоліпідів у складі біомембран.  

2. Холестерол (будова, фізико-хімічні властивості, роль у функціонуванні 

біомембран).  

3. Гангліозиди: структура та функції.  

4. Лізофосфоліпіди (структура, вміст у біомембранах, роль у передачі сигналів).  

5. Закономірності впливу наночастинок на структуру та функції біомембран.  

6. Біосинтез мембранних білків та їх вбудовування у мембрану.  

 
Використана література: [9, 10, 22, 30, 32, 33, 35, 44, 55, 56].  
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Тема 3. Біофізичні властивості мембранних структур.  
 

Мембрани, як структури, відносять до рідких кристалів. Як і у будь-якому 

кристалі, у плівці з фосфоліпідів можуть виникати різноманітні дефекти, що 

призводять до її структурної перебудови. Найбільш природнім для бішару є 

дефект за типом наскрізної гідрофільної пори (рис. 3.1).  
 

        
Рис. 3.1. Схематичне зображення пори у мембрані.  

 

Важливо, що ліпідні пори, окрім проникності, відіграють істотну роль за 

стресових дій зовнішніх чинників на організм на рівні клітинних мембран.  

Ліпідні пори і стабільність мембран. У ліпідній бімолекулярній плівці 

клітинної мембрани можливе утворення пор за механічних пошкоджень 

внаслідок теплових флуктуацій поверхні бішару, електричного пробою, 

заморожування плівок, дії поверхнево-активних речовин, осмотичного тиску, 

перекисного окиснення ліпідів та ін.  

Модель критичної пори. Розглянемо модель ліпідної пори (рис. 3.2). 

Вважаємо, що бічна поверхня пори має форму вигнутого кругового циліндра з 

радіусом кривизни h/2 (r – радіус пори). Припустимо, що ліпідний бішар 

плоский, а пора має два радіуси кривизни h/2 та r.  

Викривлення поверхні на межі поділу ліпід-вода супроводжується появою 

додаткового тиску, який називається лапласовим і дорівнює  

2
p

r


  ,  

де  – міжфазний натяг всередині пори, r – радіус кривизни.  

У моделі, яка розглядається, таких радіусів два (h/2 і r) і, відповідно, маємо 

два значення тиску. Один з них р(h/2) сприяє розширенню, а інший р(r) – 

стисканню пори. Подальша динаміка пори (розширення або звуження) залежить 

від співвідношення значень цих тисків. Якщо р(h/2)>р(r), пора буде 

розширюватись, якщо р(h/2)<р(r), навпаки буде стискуватися.  

Розглянемо енергетику пори. Як встановлено вище, на межі поділу діють 

дві протилежні сили, одна з яких – крайовий лінійний натяг периметру пори – 

сприяє розширенню пори, а інша сила – поверхневий натяг бішару – викликає 

стиснення пори. 
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Рис 3.2. Модель пори у мембрані [3].  

 

Крайова енергія пори пропорційна радіусу і збільшує сумарну енергію. 

Енергія поверхневого натягу пори пропорційна квадрату радіусу і знижує 

сумарну енергію. У результаті сумарна енергія Е(r) дорівнює  
2( ) 2E r r r     , (1) 

де перший доданок визначає енергією краю пори з лінійним натягом , а другий 

– енергію пори з поверхневим натягом . Вигляд кривої (1) вказує на існування 

нестійкої рівноваги у точці максимуму з критичними значеннями енергії (Е*) та 

радіуса (r*).  

У точці рівноваги 0
E

r





 рівняння перетворюється на тотожність  

0 2 2 *r   ,  

звідки можна визначити критичний радіус пори r*:  

*r



 .  

(

(2) 

Критична висота енергетичного бар’єру після підстановки r* в рівняння (1) 

буде дорівнювати:  
2

*E



 .  

(

(3) 

Враховуючи нестійкість рівноваги, можна стверджувати, що поява пор з 

r>r* буде супроводжуватись розривом мембрани у результаті необмеженого 

розширення пори. При r<r* пора буде стискуватись, при цьому стабільність 

мембрани збережеться.  

У літературі [3, 29] лінійний натяг кромки пори у бішаровій ліпідній 

мембрані пропонується обраховувати на основі теорії пружності суцільного 

рідинно-кристалічного середовища. При цьому враховується три типи 

деформацій мембрани – поперечний вигин, латеральний розтяг/стиснення 

площини та нахил ліпідних хвостиків. Розглядаються різні моделі структури 

кромки пори: моделі циліндричної форми з заданим радіусом та оптимальним 

радіусом, «екстраполяційна» модель, «двокоординатна» модель, модель з 

гідрофобною порожниною. Запропоновані моделі умовно можна поділити на два 
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класи: перший формують моделі, у яких моношари мембрани всюди 

перебувають у контакті один з одним. Моделі другого класу допускають появу 

між моношарами гідрофобної порожнини. Моделі першого класу дають 

значення лінійного натягу γ, які значно відрізняються від відомих з літератури 

(~10 пН). Так у циліндричні моделі величина γ виявляється рівною 21 пН, у 

двокоординатній моделі – 19 пН, в екстраполяційній – 62 пН. У той же час 

модель з порожниною при поверхневому натязі на межі ліпідних хвостиків, 

близькому до нуля, дає значення γ~10 пН, що узгоджується з даними літератури.  

Електричний пробій мембран. У фізиці під електричним пробоєм розуміють 

різке підвищення сили електричного струму в слабкопровідному середовищі. У 

живій клітині таким середовищем є бімолекулярний шар ліпіду. У цьому 

випадку формула (1) повинна бути модифікована шляхом введення додаткового 

члена, який відображує внесок електричного поля  
2

22
2

C
E r r


  

 
   

 
,  

(

(4) 

де 01в

м

C С




 
  
 

, С0 – ємність одиниці площі мембрани, яка не містить дефектів, 

в – діелектрична проникність води,м – діелектрична проникність мембрани, 

– мембранний потенціал.  

Криві залежність енергії пори від її радіусу для цього випадку отримуються 

за рівнянням (4) для різних значень мембранного потенціалу. Чим більший 

мембранний потенціал, тим менше значення енергії пори і тим більше 

зміщується максимум кривої до початку координат. Аналіз кривих показує, що 

зі збільшенням радіусу енергія пори підвищується. Однак, вона зменшується 

пропорційно росту поверхневого натягу мембрани і мембранного потенціалу. 

Внаслідок цього з’являється крива з максимумом, який дозволяє кількісно 

оцінити критичні параметри мембрани: критичний радіус пори і висоту 

енергетичного бар’єру. Так, висота енергетичного бар’єру з урахуванням 

електричного поля дорівнює:  
2

2
*

2

E
C







 

 
 

.  (

(5) 

Якщо порівняти отримане значення з формулою (3), можна бачити, що 

критична висота енергетичного бар’єру знижується зі зростанням мембранного 

потенціалу і поверхневого натягу.  

Критичний радіус пори може бути розрахований за формулою:  
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2
*

2

r
C







 

 
 

. (

(6) 

Його величина також зменшується зі зростанням та . З формули 

випливає, що залежність розміру критичної пори від мембранного потенціалу 

стає помітною лише при значному перевищенні електричної складової над 

величиною поверхневого натягу. Розрахунки показують, що для ліпідного 

бішару в РК-стані величина мембранного потенціалу не може бути меншою за 

0,23 В.  

Стабільність бішарових мембран визначається ймовірністю появи пор 

критичного радіусу. Очевидно, що будь-який фактор, який знижує висоту 

енергетичного бар’єру, буде збільшувати цю ймовірність. До цих факторів слід 

віднести зниження крайової енергії пори, зростання поверхневого натягу і 

збільшення мембранного потенціалу. Зростання пробійної напруги до 1 В 

супроводжується зміщенням критичного радіусу до значень, менших 0,5 нм, що 

відповідає радіусам іонних каналів клітинної мембрани. Це означає, що 

електричний пробій супроводжується появою широкого спектру ліпідних пор 

різного радіусу, включаючи радіуси іонселективних каналів. На сьогодні метод 

дії зовнішнього електричного поля на клітинні мембрани є одним з основних у 

сучасній біотехнології. Так, відомо його застосування з метою збільшення 

пористості мембран (електропорація), введення ДНК (електротрансфекція), 

звільнення клітин від великих молекул (електропермеабілізація), злиття клітин 

(електрозлиття).  

Мембранні пори, які створюються екзогенними агентами.  

Є різні способи утворення пор у біомембранах під дією специфічних агентів 

або фізичних факторів, найважливішими з яких є (1) токсини і цитолітичні 

білки, (2) пермеабілізація за допомогою детергентів, (3) осмотичного шоку, (4) 

за дії електричного поля, (5) з утворенням дефектів упаковки мембранних 

компонентів.  

(1) Коліцини є поодинокими поліпептидами (м.м. 60000 Да). Пору утворює 

лише одна молекула коліцину. (2) Дифтерійний токсин – це також поодинокий 

поліпептид, який при зв’язуванні з поверхневими рецепторами певних клітин 

утворює у мембрані канал і вивільнює у клітину фермент, що проявляє летальну 

дію. Можливий механізм переносу у цьому випадку такий: один фрагмент 

токсину формує у мембрані пори, розмір яких є достатньо великим, щоб через 

них міг пройти сегмент токсину, що проявляє ферментативну активність. 

Подібні результати отримані і для токсинів, які викликають правець і ботулізм. 

Холерний токсин складається з двох субодиниць: субодиниця В утворює у 
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мембрані олігомери з центральним каналом, який використовується для 

переносу А-субодиниці, що характеризується ферментативною активністю. (3) 

Сапонін та дигітонін взаємодіють із холестеролом всередині мембрани і 

утворюють агрегати у вигляді великих пор. Ці агенти широко використовують 

для формування отворів у плазматичних мембранах клітин, через які всередину 

клітини можуть проходити як невеликі молекули, так і макромолекули. (4) Під 

дією осмотичного шоку в мембрані утворюються отвори. Так, наприклад, у 

мембрані еритроциту з’являється один великий отвір діаметром ~1 мкм, розмір 

якого потім зменшується до 14-280 Å. (4) Пори в мембрані клітин тварин 

можуть утворюватись і під дією електричного поля. Дослідження, які 

проводились на моделі тіней еритроцитів, показали, що поблизу катоду 

відбувається формування нестабільних значних за розміром пор діаметром 168 

Å, які потім швидко зменшуються до 10 Å. У біотехнологіях утворення пор під 

дією електричного поля іноді використовують для ініціації злиття клітин. (5) 

Будь-яка хімічна обробка чи вплив фізичних чинників, які змінюють упаковку 

ліпідів і білків у мембрані, може призводити до порушення функції мембрани як 

бар’єра для гідрофільних речовин. Наприклад, проникність ліпосоми за 

температури фазового переходу значно підвищується, що еквівалентно 

проникності пори діаметром 18 Å. До подібного ефекту може призвести і 

агрегація білків як у реконструйованих ліпосомах, так і при зшиванні 

мембранних білків всередині біомембран.  

Основною функцією біологічних мембран, як вже згадувалась вище у темі 

№1, є відокремлення клітин і органел від оточуючого середовища. Мембрани 

підтримують клітину в нерівноважному стані, забезпечуючи збереження 

перепадів концентрацій і електричного потенціалу. Вільна енергія, яка 

запасається у клітині або внутрішньоклітинних органелах, витрачається на 

здійснення багатьох життєво важливих функцій – від генерації і поширення 

нервового імпульсу до хімічного синтезу і виконання механічної роботи. 

Руйнування плазматичної мембрани призводить до загибелі клітини. У той же 

час у живій клітині постійно відбуваються трансформації біомембран, які 

супроводжуються локальними і тимчасовими порушеннями їхньої цілісності та 

замиканням з утворенням нових структур. Ці процеси, які називаються злиттям 

і поділом мембран, відбуваються при екзо- та ендоцитозі, поділі клітин, 

запліднені, утворенні багатоядерних клітин при диференціюванні, інфікуванні 

оболонковими вірусами. Штучно викликане злипання мембранних утворень 

використовують для вирішення багатьох біотехнологічних та біомедичних 

завдань. Важливо зазначити, що, незважаючи на різноманітність явищ злиття, 

між ними є багато спільного.  
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Транспорт речовин шляхом цитозів: 

1) ендоцитоз (захоплення речовин клітиною): фагоцитоз (захоплення 

корпускулярних частинок), піноцитоз (захоплення краплин рідини та 

розчинених у ній молекул), рецептор-опосередкований ендоцитоз (зв'язування 

макромолекул на специфічних рецепторах клітинної мембрани);  

2) екзоцитоз (виділення речовин з клітини): гранулокринна секреція (виділення 

везикул, що містять клітинну речовину), відбруньковування (виділення частини 

цитоплазми шляхом крайового відокремлення частини клітини);  

3) трансцитоз (транспорт речовин через об'єм клітини); 

4) синцитози: злиття клітин, злиття клітин з ліпідними везикулами; 

5) інтрацитоз (утворення везикул та їх злиття всередині клітини). 

Злиття мембран при екзоцитозі. Розглянемо процес екзоцитозу на 

прикладі тучних клітин, які секретують гістамін, гепарин і серотонін. Ці клітини 

і гранули, які в них містяться, настільки великі, що за допомогою електронної 

мікроскопії можна спостерігати весь перебіг екзоцитозу (рис. 3.1). У вихідному 

стані маємо клітину та секреторну гранулу (стан 1), яка відокремлена від 

плазматичної мембрани. У відповідь на певний чинник гранула контактує з 

плазматичною мембраною (стан 2). У зоні контакту плазматична мембрана 

вигинається у бік гранулярної мембрани, утворюючи так званий димпл, вершина 

якого представлена достатньо викривленою мембраною.  
 

 

Рис. 3.1. Схематична ілюстрація процесу екзоцитозу: А – зображені клітина та 

секреторна гранула (1), білки злиття (2) та пора злиття (3); Б – електронна 

мікрофотографія пори злиття, мембрани формують димпл [46].  

 

На цій ділянці (порядка 10 нм) ліпідні домени гранулярної і плазматичної 

мембран перебувають у контакті. Ймовірно, саме тут відбувається злиття 

мембран і утворення пори злиття (стан 3), яка забезпечує можливість виходу 

вмісту гранули в оточуюче середовище. Отже, злиття – це об'єднання мембран і 
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встановлення зв'язку через пору злиття між внутрішнім простором і 

позаклітинним середовищем. На електронних мікрофотографіях вдається 

побачити лише достатньо великі пори (близько 50 нм у діаметрі). Стінки цих пор 

утворені вигнутими ліпідними бішарами. Поблизу пори є білкові 

макромолекулярні структури, у тому числі ниткоподібні утворення, побудовані з 

актину. Можливо, саме вони сприяють утворенню димплів.  

На жаль, за допомогою електронної мікроскопії не вдається зареєструвати 

малу пору, щоб з’ясувати механізм її утворення у процесі перезамикання 

вихідних мембран. Нові можливості для цього з'явились після того, як був 

розроблений метод петч-клампа (відведення струму за допомогою 

мікропіпетки). Скляну мікропіпетку притискають до плазматичної мембрани 

доти, поки не утворюється щільний контакт, який забезпечує електричну і 

хімічну ізоляцію внутрішнього вмісту від оточуючого розчину. Шматочок 

мембрани, який міститься на кінчику піпетки, руйнується, внаслідок чого 

виникає електричний і хімічний доступ всередину клітини. Підсилювач струму, 

увімкнений між двома електродами, один з яких розташований у піпетці, а 

інший – в оточуючому клітину розчині, дозволяє підтримувати заданий 

мембранний потенціал та вимірювати електричний струм, який складається з 

омічної та ємнісної компонент. Остання відповідає за перенесення іонів, які 

необхідні для зарядження мембрани до певного потенціалу. Загальний 

перенесений заряд пропорційний площі мембранного конденсатора. Це означає, 

якщо з плазматичною мембраною зливається гранула, що перебуває у 

цитоплазмі, і тим самим збільшується сумарна площа клітинної поверхні, тоді 

цей ефект може бути зафіксований методом петч-клампа шляхом реєстрації 

ємнісного струму.  

Зарядка мембранного конденсатора гранули відбувається через пору злиття, 

провідність якої визначає кінетику ємнісного струму. Реєструючи цей струм як 

функцію часу, можна встановити, як саме змінюється радіус пори. Вимірювання 

ємності гранули на стадії швидких переходів між відкритим та закритим 

станами пори показали, що площа гранули за цей час помітно зростає. Це 

відбувається внаслідок перенесення 10 ліпідних молекул з плазматичної 

мембрани у мембрану гранули. Звідси випливає, що стінки найменших пор 

вкриті ліпідами, які забезпечують зв'язок системи за ліпідною компонентою і 

значний ліпідний потік, рушійною силою якого є, ймовірно, різниця натягів між 

плазматичною мембраною та мембраною гранули. Ці результати можуть бути 

додатковим аргументом на користь припущення, що злиття мембран 

відбувається на ділянці вершини димплу. Стінки пори злиття, яка утворюється, 

включають до свого складу ліпіди і, можливо, якісь інші білки, що беруть участь 
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у процесі злиття. Ймовірно, що формування щільного локального контакту 

мембран – це функція білка. Далі виникає запитання: чи достатньо звести ліпідні 

бішари на близьку відстань, щоб вони самодовільно злилися? Відповісти на 

нього вдалося за допомогою досліджень біліпідних мембран.  

Злиття плоских бішарових ліпідних мембран. Плоскі БЛМ є зручною і 

ефективною моделлю, яка допомогла вирішити багато питань біофізики 

мембран. Плоску БЛМ, як правило, формують у комірці, що складається з двох 

камер, розділених тонкою тефлоновою перетинкою, у якій є отвір діаметром 

порядку 1 нм. Комірку заповнюють розчином електроліту, в камери вводять 

електроди, на перетинку в ділянці отвору наносять краплину розчину 

фосфоліпідів в органічному розчиннику. Краплина самодовільно розтікається, 

при цьому надлишок ліпідів і розчинник витискуються на край отвору, 

формуючи так званий меніск. У центрі отвору утворюється ліпідний бішар 

товщиною близько 4 нм. Для вивчення злиття мембран замість одного бішару 

формують два, які розміщені співвісно. Це реалізують за допомогою 

трикамерної комірки (рис. 3.2).  
 

 
Рис. 3.2. Конструкція вимірювального пристрою з трьох камер (І, ІІ, ІІІ) для 

дослідження злиття БЛМ: 1, 2, 3 – електроди, 4, 5 – стрижні [46].  

 

Мембрани М1 та М2 формуються на отворах у перетинках, стрижні 4 та 5 

дозволяють підвищувати тиск у відсіках І та III, тим самим витісняючи бішари 

назустріч один одному. У всіх відсіках містяться електроди, підключені до 

вимірювальної апаратури, яка реєструє омічний та ємнісний струми, а також 

вимірює густину поверхневого заряду будь-якого моношару до та після злиття. 

Площу моношарів визначають за допомогою оптичного мікроскопа.  

Витискування мембран назустріч одна одній з вихідного положення (рис. 

3.3, стан 1) за допомогою перепаду гідростатичного тиску призводить до 

поступового зменшення товщини водного прошарку між ними до встановлення 

рівноважного плоско-паралельного контакту (рис. 3.3, стан 2). У цьому випадку 
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гідростатичний тиск і молекулярне притягування, що зближує бішари, 

врівноважуються діючими у протилежному напрямі силами гідратаційного та 

електричного відштовхування. Виявляється, що стан 2 є метастабільним, тобто 

через деякий час відбувається самодовільний перехід з 2 в 3.  

У рамках цієї стадії два бішари, що перебувають у щільному контакті, 

перетворюються на один бішар, тобто відбувається напівзлиття: мембрани 

об'єднались, але водні об’єми камер І і III роз'єднані. Злилися лише зовнішні 

моношари мембран. Щоб у цьому переконатися, достатньо помітити ліпіди у 

зовнішньому моношарі однієї мембрани, наприклад, включити до неї певну 

кількість заряджених ліпідів, тоді як інша мембрана таких не містить. 

Вимірювання поверхневого потенціалу показали, що після завершення 

напівзлиття заряджені ліпіди містяться у зовнішньому моношарі іншої 

мембрани. Стан 3 (рис. 3.3) є доволі стійким. Зруйнувати контактний бішар і 

тим самим завершити процес злиття (рис. 3.3, стан 4) можна, якщо прикласти 

до контактного бішару електричне поле. В результаті зростає ймовірність появи 

у ньому пори, динамічний розвиток якої призводить до порушення бішару. Ця 

стадія фактично завершує процес злиття, оскільки тепер об'єднані і мембрани, і 

водні об’єми відсіків І та III.  

 

Рис. 3.3. Модель утворення сталка – послідовність проміжних станів при злитті 

двох ліпідних бішарів [46].  
 

Механізм напівзлиття. Можна уявити декілька механізмів перетворення 

двох бішарів на один. Наприклад, ліпідні молекули одного бішару можуть 

розсуватися, між ними розміщуватися ліпіди з іншого бішару. Енергетичні 

розрахунки, однак, показують, що для реалізації цього механізму інтеркаляції 

необхідно прикласти до вихідних бішарів досить високий тиск, який 

еквівалентний створюваному водяним стовпом у 100 км висотою. Це пов'язано 

із затратами зусилля на те, щоб перенести полярні голівки фосфоліпідів через 

гідробофний шар мембрани. Цей факт був доведений прямими експериментами. 

Вихідні бішари формували з різних фосфоліпідів (один з нейтральних, інший – 

із заряджених). Потім їх з'єднували, отримували контактний бішар і вимірювали 

густину поверхневого заряду на його моношарах. Очевидно, якщо працює 



 

 

 

 

29 
 

механізм вбудовування, тоді обидва моношари контактної мембрани мають бути 

однаково зарядженими з половиною від вихідної густини зарядів. Результат 

виявився інший: один моношар залишився нейтральним, а інший – зберіг 

попередній заряд. Висновок: контактний бішар формується з віддалених 

моношарів вихідних мембран, а розміщені поблизу моношари відступають від 

ділянки контакту.  

Візуальні спостереження вказують, що напівзлиття бішарів починається з 

однієї точки. Це також підтверджується вимірюваннями ємностей даної системи. 

У стані плоско-паралельного контакту ємність незначна, оскільки вона 

визначається двома послідовно включеними конденсаторами, кожний з яких 

еквівалентний одному бішару. Деякий час ємність залишається сталою, після 

чого починає зростати і досягає значення, яке дорівнює ємності бішару. 

Дослідження показали, що час очікування напівзлиття має порядок від секунди 

до хвилин і суттєво залежить від ліпідного складу мембрани. Зростання ємності 

з часом, ймовірно, відображає динаміку росту зародку контактного бішару. Далі 

розглянемо структуру цього зародку, як він виникає і розвивається.  

Модель сталків. Модель у загальному випадку схематично зображено на 

рис. 3.3, детальніше – на рис. 3.4.  
 

 

Рис. 3.4. Один з можливих механізмів злиття фосфоліпідних мембран: А – 

плоско-паралельний контакт; Б – утворення перемички між локальними 

спучуваннями близько розміщених моношарів; В – триламінарна структура; Г – 

утворення наскрізної пори у бішаровій перетинці; Д – утворення трубки (повне 

злиття).  
 

Перше за все, відзначимо, що напівзлиття є енергетично вигідним, оскільки 

перехід зі стану 2 в 3 зменшує сумарну поверхню системи: замість двох бішарів 

отримуємо один. Однак стани 2 і 3 відокремлені активаційним бар'єром, який 

визначає час очікування моношарового злиття. Побороти цей бар'єр 

допомагають теплові флуктуації. Висота бар'єру багато в чому визначається 

властивостями проміжних станів, через які відбувається перехід 2→3. Їх вибір 
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визначається тим, які деформації відбуваються з бішаром під час теплових 

флуктуацій.  

Латеральна рухливість ліпідних молекул значна і в цьому напрямку 

мембрана поводить себе як рідина. В перпендикулярному до поверхні напрямку 

ліпідний бішар ближчий за властивостями до твердого тіла, він важко піддається 

стисканню. Крім того, ліпідному бішару властива жорсткість на вигин. Щоб 

його зігнути, необхідно прикласти вигинаючий момент сил. Саме ці види 

деформації – латеральне зміщення молекул та їх вигин, які активуються 

тепловою енергією середовища, – важливі для виникнення зародку напівзлиття і 

його подальшого росту.  

Отже, на рис. 3.4 зображено послідовність станів на шляху від двох бішарів 

до одного контактного бішару. Вважається, що під дією теплових флуктуацій 

відбуваються локальні деформації вигину та латерального зсуву, внаслідок чого 

утворюються дефекти, за яких у розчин експонуються гідрофобні хвости 

ліпідних молекул. Притягання цих гідрофобних ділянок на сусідніх мембранах 

призводить до формування між ними перемички, яку назвали сталком. Сталк 

характеризується високою енергією, оскільки бішар, який його формує, істотно 

вигнутий. Розширення сталка, яке супроводжується злиттям віддалених 

моношарів, призводить до утворення контактного бішару. Однак, для того щоб 

сталк спонтанно розширювався, його енергія повинна зменшуватись з 

розширенням. Розрахунок енергії сталка показав, що вона залежить від природи 

ліпідів та їх здатності до деформацій вигину.  

Молекулярна геометрія ліпідів. У мембранології поширене поняття 

«молекулярна форма ліпіду», яке відображає співвідношення розмірів полярної 

голівки і гідрофобної частини молекули. Під формою ліпідних молекул 

розуміють не просто конформацію окремої молекули, а ефективну форму ліпідів 

у побудованому з них моношарі, яка відображає взаємодію молекул між собою 

та з оточуючим розчином (рис. 3.5). Так, молекула лізоліпіду, у якої голівка 

ширша за хвіст, – це конус, фосфатидилхолін – циліндр (рис. 3.5, А, ІІ), 

фосфатидилетаноламін, у якого голівка вужча за хвіст, – обернений конус. При 

переході від окремих молекул до опису моношару в цілому прийнято 

характеризувати його так званою спонтанною кривизною. Вона визначається як 

кривизна, якої набув би вільний моношар. Спонтанна кривизна моношару 

відрізняється від реальної геометричної кривизни, яка обумовлена не формою 

молекул, які до нього входять, а сукупністю діючих на нього зовнішніх сил і 

моментів. Так, моношар, який містить лізоліпід, прагне стати вигнутим, а 

моношар, який містить фосфатидилетаноламін, ввігнутим. 
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Рис. 3.5. Форма ліпідних молекул (А) та структура мембрани (Б) [46].  

 

Прийнято вважати, що у першому випадку моношар характеризується 

позитивною спонтанною кривизною, а в іншому – негативною. Наприклад, 

молекули-конуси сприяють виникненню пор (рис. 3.5, А, І), а обернені конуси – 

виникненню сталків (рис. 3.5, А, ІІІ). Отже, введення у моношари лізоліпідів 

гальмує злиття, а введення фосфатидилетаноламінів – сприяє цьому. Включення 

лізоліпідів у віддалені моношари сприяє руйнуванню контактного бішару. 

Розроблена теорія сталків підтверджена експериментально; зокрема, було 

встановлено, що за достатньо високої негативної спонтанної кривизни ріст 

сталка енергетично вигідний.  

Дослідження злиття у модельних системах дозволили отримати деякі 

принципово важливі результати. Перш за все, вдалося показати, що ліпідні 

бішари за щільного контакту можуть самодовільно зливатися. Крім того, 

встановлено, що процес перезамикання мембран відбувається через дві 

послідовні стадії. Під час першої виникає місток (сталк) між розташованими 

близько моношарами, який розширюється, формуючи контактний бішар. Цьому 

процесу сприяє негативна спонтанна кривизна моношарів. Наступна стадія – 

перехід від напівзлиття до повного злиття – потребує руйнування контактного 

бішару, чому сприяє позитивна спонтанна кривизна віддалених моношарів або 

підвищений натяг. Цей результат, отриманий у модельних системах, має 

загальний характер, тобто він працює і при розгляді механізмів злиття реальних 

біологічних мембран.  

Злиття біологічних мембран – це багатостадійний процес, у якому беруть 

участь білки і ліпіди. Роль білків полягає у тому, що вони приводять до щільного 

локального контакту мембрани – учасники злиття. Залишається до кінця 

нез'ясованим, які білки і як саме виконують цю складну функцію. За допомогою 

модельних систем вдалося встановити, за яких умов ліпідні шари можуть 

самодовільно зливатися. Якщо на ділянці локального контакту біомембран 

відбувається напівзлиття, виникає питання, яким чином руйнується контактний 

бішар. Найбільш прийнята гіпотеза зводиться до того, що білки злиття 
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створюють додатковий натяг або вигинаючий момент, розрив якого призводить 

до утворення пори злиття.  

У літературі [1] розглядаються моделі злиття ліпідних мембран на основі 

низькоенергетичних проміжних станів, розраховується енергія стисненої пори, 

враховується вплив спонтанної кривизни. Як було розглянуто вище, початкова 

стадія злиття – вигин мембран назустріч одна одній з утворенням так званих 

димплів. Енергію, необхідну для такої деформації, ймовірно, забезпечують білки 

злиття, як, наприклад, гемагглютинін у випадку віруса грипу. Сили 

гідратаційного відштовхування прагнуть видалити гідрофільні голівки ліпідних 

молекул з межі контакту димплів. У результаті на вершинах димплів 

утворюються гідрофобні ділянки, притягання яких призводить до злиття цис-

моношарів і утворення сталку. Для об’єднання транс-моношарів необхідно 

розширення сталку. Передбачається, що на цій стадії ліпідні молекули транс-

моношару зміщуються перпендикулярно його поверхні, формуючи таким чином 

модифікований сталк. Модель процесу злиття зручно розглядати у зворотному 

напрямку, тобто від пори злиття до модифікованого сталка. Коли розмір водного 

просвічування пори досягне 4-6 Å, рух транс-моношару припиняється внаслідок 

дії сил гідратаційного відштовхування. Подальше зменшення радіусу можливе 

лише за рахунок стискання бішару, що формує пору. При зменшенні перерізу 

стиснутої пори її енергія зростає і за деякого радіусу стає рівною енергії 

модифікованого сталка. У цій точці за таких умов термодинамічно можливий 

перехід модифікованого сталка у стиснуту пору. Був проведений розрахунок 

енергії стисненої пори з урахуванням деформацій вигину та розтягу/стискання. 

Припускалося, що поверхні моношарів – тороїдальні, спряжені зі сферичними 

сегментами димплів. Така конфігурація системи дозволяє знайти кутовий 

розподіл товщини бішару за кожного фіксованого радіусу стиснутої пори. Для 

знаходження положення межі розділу моношарів проводили мінімізацію енергії 

вигину і розтягу/стискання кожного елементарного об’єму бішару. За відомою 

товщиною бішару та положенням межі визначали кутовий розподіл товщини 

кожного моношару. Отримані товщини використовували для обчислення 

сумарної енергії системи. Енергію вигину системи обчислювали за припущення 

ненульової спонтанної кривизни транс-моношару. У цьому випадку основні 

положення даної моделі [1, 2, 50] допускають експериментальну перевірку у 

дослідах з вимірювання очікуваного часу злиття за модифікації транс-моношару 

ліпідами різної молекулярної геометрії. Згідно отриманих даних, за радіусу 37 Å 

енергія стиснутої пори дорівнює енергії модифікованого сталка такого ж 

радіусу. Проведені числові розрахунки показують, що енергетичний бар’єр 

переходу модифікованого сталка у стиснуту пору може бути подоланий за 
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рахунок теплових флуктуацій. Процес злиття завершується об’єднанням 

ліпідних бішарів та водних об’ємів клітин.  

Якщо розглянути основні механізми порушення бар’єрних властивостей 

ліпідного шару, то дослідження впливу пошкоджувальних агентів різної 

природи на ізольовані клітини, фосфоліпідні везикули, бішарові ліпідні 

мембрани та інші модельні об’єкти показало, що існують деякі процесів, які 

безпосередньо зумовлюють порушення цілісності ліпідного бішару. До них 

належить перекисне окиснення ліпідів, дія мембранних фосфоліпаз, механічне 

розтягнення мембрани, адсорбція на бішарі різних речовин. Біофізичні умови 

перебігу кожного з цих процесів, шляхи регуляції у клітині, характер змін 

властивостей мембрани, функціональні наслідки для мембрани та 

життєдіяльності клітини в цілому важливі для розуміння ролі цих процесів у 

розвитку зокрема і патологічного стану.  

Дослідження адсорбції лігандів на бішарі. Використовування модельних 

мембранних систем при їх використанні для реконструкції мембранних 

ферментів. Такий підхід дозволяє охарактеризувати ферменти в ізольованій 

системі, визначити мінімальну кількість компонентів, необхідних для 

проявлення біохімічної активності. На сьогодні в мембранології 

використовуються системи для моделювання біомембран:  

 поверхні розділу фаз;  

 моношари ліпідів на межі повітря-вода;  

 моношари ліпідів на твердій підложці;  

 плоский ліпідний бішар;  

 плоский ліпідний бішар на твердій підложці;  

 фосфоліпідні везикули – ліпосоми;  

 дисперсії фосфоліпідів у воді;  

 гідратовані агрегати поверхнево-активних речовин або природних ліпідів 

в органічних розчинниках.  

Необхідність опису адсорбції лігандів на поверхні бішару виникає під час 

аналізу численних експериментальних ситуацій. Відповідно до однієї з 

класифікацій (враховується полярність) сполуки, що здатні до взаємодії з 

ліпідним бішаром, поділяються на такі: 1) неполярні; 2) амфіфільні; 3) іонні.  

Клас І. Неполярні речовини. Ліпідний бішар можна розглядати як 

двовимірну рідину. Тому представляє інтерес здатність цієї рідини розчиняти 

невеликі неполярні молекули. Такі дані ще необхідні для розуміння того, як 

гідрофобні домени білків взаємодіють з бішаром.  

Клас ІІ. Амфіфільні молекули. До цієї групи входять анестетики, лікарські 

препарати, фармакологічна активність яких залежить від їхньої здатності 
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взаємодіяти з мембранами, а також антибіотики, детергенти, мембранні мітки та 

інші різні природні та синтетичні сполуки.  

Гідрофобні іони. Це молекули, в яких заряджена група розташована в 

оточенні неполярних груп, чим вони і відрізняються від простих амфіфільних 

сполук, у яких полярна та неполярна частини молекули розділені. Гідрофібними 

іонами можуть бути і деякі іонофори.  

Клас ІІІ. Іони. Інтерес представляють одно- та двовалентні катіони, 

оскільки вони зрівноважують сумарний від’ємний заряд більшості мембран. 

Каталізуємі мембраннозв’язаними ферментами мембранні процеси залежать від 

рН, тому значну роль відіграє розподіл протонів поблизу бішару.  

В зв’язуванні низькомолекулярних сполук з білками беруть участь 

специфічні центри (наприклад, АТФ-зв’язуючі центри АТФаз).  

При вивченні зв’язування лігандів з білком можна визначити:  

1) кількість центрів зв’язування на молекулі білка;  

2) спорідненість центрів зв’язування до ліганду;  

3) ступінь взаємодії між центрами зв’язування, тобто кооперативність.  

Експериментально всі ці характеристики можна отримати з аналізу кривої 

зв’язування (або ізотерми адсорбції), тобто у даному випадку – залежності 

кількості зв’язаного ліганда від концентрації вільного (або незв’язаного) ліганда. 

Аналіз такої залежності відносно нескладний, оскільки є лише фіксована 

кількість центрів зв’язування, які можуть бути або зайняті, або вільні. Такий же 

підхід застосовують при зв’язуванні лігандів з певним центром на мембрані 

(наприклад, зв’язування гормона з рецептором).  

Аналіз адсорбції молекул на поверхні ліпідного бішару, однак, значно 

складніше, оскільки в цьому випадку поняття центра зв’язування не таке 

однозначне. Методичний підхід, який використовують у цьому випадку, та 

інформація, яку можна отримати, залежать від конкретної експериментальної 

ситуації. У моделях адсорбції лігандів на бішарі останній розглядається як 

двовимірна гратка, кожний вузол якої відповідає одній молекулі ліпіда. 

Можливо кілька варіантів зв’язування: у першому випадку ліганд може 

зв’язуватись на поверхні бішару тільки з однією молекулою ліпіда, у другому – 

ліганд може зв’язуватись з двома молекулами ліпідів; у третьому – значний за 

розміром ліганд здатний зв’язуватись з чотирма ліпідними молекулами та 

четвертий випадок – ліганд проникає всередину мембрани, але частково 

виступає над поверхнею бішару, при цьому зв’язуючись із сусідніми ліпідними 

молекулами.  

Рівноважний розподіл. У даній моделі молекули розподіляються між 

водною фазою та мембраною відповідно до коефіцієнту розподілу: Кр=Сзв./Свільн., 
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де Сзв. та Свільн. – концентрації зв’язаного з мембраною та вільного ліганда, 

відповідно. У такій моделі насичення відсутнє, тобто концентрація зв’язаного 

ліганда буде зростати до нескінченності зі збільшенням його концентрації у 

водній фазі. Така ситуація мало реальна, дана модель застосовується у тому 

випадку, якщо зв’язаного ліганда відносно мало.  

Ізотерма адсорбції Ленгмюра. У цій моделі мембрана розглядається як 

регулярна гратка з можливими центрами зв’язування. Якщо максимальна 

концентрація зв’язаного ліганда дорівнює Сmах, то можна визначити долю 

зайнятих лігандом центрів Ө як Ө=Сзв./Сmах. Тоді доля незайнятих центрів 

дорівнює 1-Ө, а константа зв’язування може бути представлена у вигляді: 

К=Ө/((1–Ө)Свільн.).  

Згідно з цією моделлю, концентрація центрів зв’язування фіксована, а самі 

вони незалежні та нерухомі. У деяких випадках навіть така проста модель може 

бути застосована для аналізу адсорбційних даних. Але визначити реальну 

кількість доступних центрів зв’язування не так просто, як передбачає дана 

модель. Обчислення кількості доступних центрів зв’язування є основною 

проблемою при одержанні правильного виразу для ізотерми адсорбції.  

Зв’язування з n-лігандами. Підрахунок центрів зв’язування можна частково 

вирішити, якщо розглянути рівноважне зв’язування з n молекулами фосфоліпіда.  

Врахування форми ліганда. Попередній аналіз не враховує форму ліганда. 

Якщо розглядати мембрану як двовимірну гратку, то для повноти аналізу 

необхідно враховувати розміщення на такій площині значних за розміром 

лігандів певної форми, кожний з яких здатний зв’язуватись із кількома певним 

чином розміщеними один відносно іншого вузлами гратки. Наприклад, 

молекула, що має видовжену форму (стрижень) буде зв’язуватись з 

розміщеними лінійно центрами решітки. Кожна така молекула ліганда, що 

зв’язується з граткою, може залежно від форми блокувати певну кількість 

додаткових (вільних) центрів зв’язування. Повний аналіз, що враховує як 

перекривання центрів зв’язування, так і форму ліганда, може бути виконаним. 

Але крім перекривання центрів зв’язування, що обмежене стеричними 

взаємодіями, для повного опису адсорбції на поверхні мембрани заряджених 

лігандів необхідно враховувати також і електростатичні взаємодії.  
 

Контрольні запитання:  

1. Механізм формування ліпідної пори.  

2. Роль ліпідних пор у стабільності біомембран.  

3. Значення ліпідних пор для забезпечення проникності мембран (навести приклади).  

4. Значення молекулярної геометрії ліпідів при утворенні різних мембранних 

структур.  
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5. Біофізичні методи у дослідженні злиття мембран.  

6. Сучасні механізми напівзлиття мембрани.  

7. Функції біомембран, пов’язані з процесами злиттям мембран.  
 

Задачі:  

1. Розрахувати критичний радіус ліпідної пори, прийнявши крайовий натяг пори 10-11 

Н і поверхневий натяг ліпідного бішару 3 мН/м.  

2. Оцінити критичний радіус ліпідної пори у мембрані товщиною 10 нм за умов 

наявності електричного поля з Е=107 В/м (прийняти σ=10-3 Н/м, γ=10-11 Н та 

С=5103 мкФ/м2).  
 

Завдання:  

1. Пояснити, якими фізичними чинниками можна регулювати структуру ліпідних 

пор у мембрані. Навести приклади.  

2. Розглядають екзо- та ендоцитоз у культивуємих клітинах печінки, які 

секретують альбумін та поглинають трансферин. Щоб розрізнити ці дві події, 

слід додати у середовище трансферин, що мічений колоїдним золотом, потім на 

кільки хвилин зафіксувати клітини, після чого приготувати тонкі зрізи та 

обробити їх антитілами (міченими феритином) проти альбуміну. Колоїдне 

золото та феритин – речовини високої електронної щільності, тому легко 

ідентифікуються методом електронної мікроскопії, крім того, їх легко 

відрізнити один від одного за розміром та густиною частинок. Чи дозволяє 

такий дослід ідентифікувати везикули, що формуються при екзо- чи ендоцитозі? 

Якщо так, то поясніть яким чином? Чи можна використати ліпосоми або модель 

БЛМ для проведення такого дослідження?  

3. Важливим компонентом сурфактанту (суміш поверхнево-активних речовин, що 

знаходиться на межі рідина–повітря та перешкоджає спаданню альвеол за 

рахунок зниження поверхневого натягу рідини) є дипальмітоїлфосфатидилхолін 

(ДПФХ). А. Записати його структурну формулу. Б. Фосфатидилхоліни, що 

входять до складу плазматичних мембран клітин, відрізняються за складом 

жирних кислот від цього фосфатидилхоліну, у чому полягає ця відмінність? 
 

Самостійно розглянути такі теми:  

1. Ліпідні пори і проникність біомембран.  

2. Руйнування мембранних структур (механізм руйнування ліпідного бішару). 

Реконструкція біомембран.  

3. Дослідження механізмів злиття мембран на моделі екзоцитозу.  

4. Роль білків групи SNARE у злитті мембран.  

5. Злиття клітин за участі вірусу Сендай.  
 

Використана література: [1-5, 13, 14, 22, 46, 50, 51].  
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Тема 4. Клітинна біофізика: еволюційні аспекти.  
 

Історію походження та розвитку життя на Землі умовно можна поділити 

на такі основні етапи: 

1) абіогенний (передбіологічний або хімічний);  

2) біогенний (біологічний);  

3) антропогенез.  

Ці етапи охоплюють виникнення життя, ранні стадії біологічної еволюції, 

подальший розвиток живих організмів.  

Основні атрибути явища «життя» (з точки зору фізичної хімії) такі:  

1. Живий об’єкт чітко відмежований від оточуючого середовища («фазова 

відокремленість»).  

2. Живі об’єкти завжди обмінюються енергією та речовиною з оточуючим 

середовищем (вони постійно функціонують).  

3. Живі об’єкти здатні до відтворення собі подібних (самовідтворення).  

4. Живі об’єкти та життя – це відкрита система собі подібних (популяція), 

разом з більш простими та більш складними об’єктами, пов’язаними між собою 

трофічними зв’язками.  

5. Серед живих об’єктів відбувається природний добір, у результатів чого у 

популяціях живих об’єктів закріплюються нові необхідні якості. Це є здатність 

до прогресивної еволюції, яка забезпечується виключно завдяки наявності 

біологічної пам’яті.  

Концепція біогенезу. Ідеї біогенезу, перш за все, ґрунтуються на 

термодинамічному та екологічному підходах до визначення межі між живим та 

неживим. Генетичний та еволюційний підходи відіграють вторинну роль, 

біохімічний підхід частково береться до уваги.  

Концепції біогенезу базуються на таких положеннях: 

1. Живе та неживе є двома станами матерії. Ні один із цих станів не може 

бути виведений з іншого. Такі теорії називають фізичними.  

2. Основні властивості та ознаки життя: активне протистояння процесам 

руйнування (термодинамічні аспекти), підпорядковування біологічних систем, 

наявність стійких динамічних зв’язків між біологічними об’єктами (системні 

аспекти). 

3. Життя виникає не на Землі, а у Всесвіті. Тоді біосфера Землі є проявом 

живої частини космосу в земних умовах. Такі теорії походження життя 

називають космічними.  
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В основному концепції біогенезу об’єднують космоцентричні фізичні 

гіпотези походження життя.  

Системність організації матеріальних, енергетичних та інформаційних 

потоків у часі та просторі зумовлює не стільки необхідність визначення окремих 

варіантів походження тієї чи іншої групи організмів, скільки встановлення 

основних принципів формування планетарної біосфери. Тільки в такому вигляді 

могло виникнути життя на Землі. Альтернативні варіанти перебігу відповідних 

процесів знайшли своє відображення у відповідних наукових концепціях. До 

найбільш поширених з них належать:  

1) гіпотеза про існування первинного «світу РНК». Первинні 

організми, що за цією гіпотезою складалися з простих молекул РНК, здатних до 

самовідтворення, з часом могли набувати спроможності до синтезу білків, у 

тому числі й ферментів. Це дозволило інтенсифікувати всі метаболічні процеси. 

Формування ліпід-білкової мембрани відокремило внутрішнє середовище 

організмів від умов оточуючого середовища. Виникла клітина. Наступним 

еволюційним етапом стала передача функції носія спадкової інформації від РНК 

до ДНК, що збільшило надійність її збереження.  

2) гіпотеза про еволюцію протеноїдних мікросфер С. Фокса і К. Дозе. 

Автори довели, що складні органічні системи можуть утворюватися абіогенно в 

умовах інтенсивної вулканічної діяльності. Підтвердження такої можливості 

були одержані в численних експериментах із лавою, яку відбирали на 

Гавайських островах. Ці досліди полягали у тому, що при нагріванні водних 

розчинів амінокислот на матриці шматків лави утворювалися протеноїдні 

мікросфери діаметром близько 2 мкм. Вони відзначалися морфологічною і 

фізико-хімічною індивідуальністю, мали подвійну зовнішню оболонку та 

включення типу полінуклеотидів, металів тощо. Такі мікросфери давали початок 

дочірнім структурам шляхом поділу і брунькування. Подальші дослідження 

дозволили встановити, що подібні утвори можуть виникати навіть за 

температури 25 °С за присутності етилового ефіру поліфосфорної кислоти. 

Добавка гістонів і хлористого кальцію зумовлювала формування складної 

подвійної мембрани та бластулоподібних форм із сітчастою будовою, здатних до 

поділу. Таку структуру, напевно, можна розглядати як прототип первісної 

клітини.  

3) гіпотеза про можливість виникнення життя на глинистих 

частинках була вперше запропонована Дж. Берналом. Її сутність полягає у тому, 

що ефективний матричний синтез протобіонтів міг здійснюватися на частинках 



 

 

 

 

39 
 

глини. Аргументами на користь такої можливості були їх досить специфічні 

особливості. А саме, глини є концентраторами різних органічних речовин 

(амінокислоти, поліпептиди тощо) та катіонів (калій, магній, кальцій, залізо, 

марганець, молібден, цинк, кобальт та ін.), що сприяє утворенню органо-

мінеральних комплексів із значними каталітичними активностями, що значно 

прискорює процеси їх подальшого ускладнення. Пізніше ця гіпотеза була 

доповнена міркуванням щодо можливості провідної ролі у хімічних процесах, 

пов’язаних із виникненням життя, кристалів глини, які утворюються із слабких 

розчинів унаслідок просочування води крізь вивітрені породи. Дефекти решітки, 

властиві усім реальним кристалам, могли відігравати роль осередків 

біфуркаційних процесів і сприяти формоутворенню. Але до сьогодні в 

експериментах із глинистими структурами не спостерігали нічого схожого на 

еволюцію, та й у природних умовах подібні організми не знайдені.  

4) гіпотеза про виникнення життя на алюмоферосилікатній 

(риголітній) глобулі діаметром 1-10 мкм із ліпідною мембраною – армованою 

ліпосомою. У водному середовищі вона, на думку Л. Меклера, здатна до 

адсорбції біологічно активних макромолекул (у тому числі і з каталітичними 

властивостями) з утворенням повністю автотрофної протоклітини. М.Д. 

Нусінов і Д.І. Серебровський додатково встановили, що каталітична функція 

риголітного зерна у сполученні з водою (пар, краплі, рідина) може зумовлювати 

виникнення складних хімічних систем. Спочатку вони представляють собою 

«обернену» міцелу, а потім – структуру з двошаровою мембраною.  

5) гіпотеза про виникнення життя як метаболічного процесу на 

поверхні піриту (FeS2). Цей мінерал значно поширений у природі, у тому числі і 

біля гідротермальних джерел. Перші живі клітини могли становити собою 

піритове зерно з подвійною мембраною із органічних речовин. Ця гіпотеза має 

чимало недоліків, але ідея зв’язку походження життя з метаболічними 

процесами у гетерогенній системі видається перспективною. До того ж, викиди 

піриту у вигляді стовпів чорного пилу характерні й для гідротермалей океанів, 

які розташовані, частіше за все, біля розламів посеред океанічних хребтів. Такі 

утворення висотою до 20 м існують усього 50-100 років, але увесь цей час вони 

пов’язані з існуванням біоценозів дуже незвичайних організмів. До них, зокрема, 

відносять рифтії, які належать до типу погонофор й виглядають як великі (до 1,5 

м) кільчаки. Замість органів травлення вони містять трофосому – порожнину, 

заповнену автотрофними бактеріями, що засвоюють вуглекислий газ.  
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6) тіоефірна гіпотеза Де Дюва надає великого значення таким 

сірчистим сполукам як тіоефіри. Вони могли використовуватися як джерело 

енергії і одночасно слугувати пусковим механізмом деяких хімічних реакцій. 

Роль каталізаторів виконували «протоферменти», які також утворювалися із 

тіоефірів. Так могли синтезуватися молекули РНК, і подальша хімічна еволюція 

могла відбуватися у «світі» РНК. Для синтезу тіоефірів необхідна висока 

температура і кисень. Такі умови зберігалися і поблизу гідротермальних джерел. 

7) гіпотеза щодо виникнення життя не на поверхні Землі, а в глибинах 

океану поблизу гарячих джерел. За таких умов для утворення нових системних 

зв'язків уже не може використовуватися сонячна енергія, оскільки промені 

світла поглинаються вище розташованими шарами води. Формоутворення і 

підтримка стаціонарного стану складних хімічних систем забезпечуються за 

рахунок розпаду сірчистих сполук, які виділяються гідротермальними 

джерелами. Біля них, як і поблизу інших «гарячих» осередків (вулкани, 

гідротермалі суходолу), створюються сприятливі умови для формоутворення у 

вигляді потоків речовини та енергії. З такими ділянками пов’язане існування 

своєрідної групи екстремальних термофілів, до яких, зокрема, належать 

архебактерії. Вони мають у складі геному інтрони та за деякими ознаками 

займають проміжне положення між прокаріотами та еукаріотами. Серед них 

зустрічаються форми, які існують за температури 120 °С, на субстратах із 

підвищеною кислотністю та солоністю, у джерелах з сірковмісними сполуками 

тощо. Вони здатні відновлювати вуглекислий газ і сірку, окиснювати водень і 

виділяти назовні метан та сірководень, що забезпечує включення основних 

хімічних елементів у біологічний колообіг. Еукаріотичні клітини могли 

виникнути близько 1-1,5 млрд. років тому внаслідок симбіозу архебактерій із 

синьо-зеленими водоростями (попередниками хлоропластів) та пурпуровими 

бактеріями (що започаткували мітохондрії). Усі симбіонти передавали частину 

своїх генів спільному (синтетичному) геному. Певний вклад у його формування 

могли внести і провіруси, започаткувавши мобільні генетичні елементи. Досить 

переконлива модель походження життя як процесу матричного формування 

мінеральних кристалів, яка узгоджується і зі звичайною біохімією розчинів, і з 

фазовими процесами у рідких кристалах. Однією з екологічних ніш для 

виникнення життя є глибоководна вулканічна діяльність, де практично відсутнє 

світло, проте там достатньо тепло (+(10-20) °С), є О2, СО2, Н2S. Одна з наявних 

там форм життя – так звані погонофори, вже згадувані вище; вони фіксують на 

каменях трубки-організми завдовжки до 1 м, які складаються тільки із системи 
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кровообігу. Система транспортує О2, СО2, Н2S від «зябер» на кінцях трубки – 

всередину, в капіляри, які пронизують нутрощі цієї трубки. Об'єм крові 

становить до 30% всієї маси погонофор. Генетично власної системи 

енергозабезпечення у погонофор немає. Всередині їх організму міститься (не 

контактуючи безпосередньо із зовнішнім середовищем) колонія бактерій – 

хемолітоавтотрофи, генетично не споріднених з організмом погонофор, але 

вони взаємодіють з навколишнім середовищем через кровоносну систему (саме 

тому визначити «господаря» у цій парі неможливо). Основа енергетики бактерій 

– окиснення Н2S з утворенням універсального енергоносія АТФ, котрий і 

постачає бактерій до погонофори. Н2S отруйний для звичайного гемоглобіну, а 

тому O2 та Н2S у процесі транспортування не повинні контактувати між собою. 

Тому погонофори мають свій власний гемоглобін, здатний забезпечувати таку 

складну систему внутрішнього транспортування крові. Складними й 

оригінальними формами життя, що використовують Н2S, заселені практично всі 

вулканічні глибоководні западини океанів. Подібні симбіотичні форми життя 

мають місце і на поверхні Землі: у солоних болотах, поблизу місць 

просочування нафти, у ділянках скидання стічних вод – тобто в місцях, багатих 

на Н2S.  

8) гіпотеза А.І. Опаріна і Дж. Холдейна належить до найбільш ранніх 

наукових концепцій походження життя на Землі, але її значення від цього не 

зменшується. Згідно з цією гіпотезою, принципи організації живого 

відповідають загальним закономірностям самоорганізації будь-яких відкритих 

систем. Вони передбачають формування і подальшу еволюцію фазово-

відокремлених систем хімічного типу – коацерватів (протобіонтів).  

Розглянемо більш детально основні положення концепції Опаріна – 

Холдейна:  

1) життя є результатом еволюції матерії у Всесвіті. Подальші 

дослідження дозволили встановити доцільність цього твердження.  

2) всі необхідні для виникнення життя органічні сполуки можуть 

утворюватися в абіогенних умовах. Подальші дослідження вчених дозволили 

конкретизувати ці умови:  

– відсутність біосфери, бо в іншому випадку новоутворені системи будуть 

включатися до потужного біологічного колообігу речовин і не матимуть змоги 

самостійно розвиватися;  

– наявність зовнішніх джерел енергії;  

– відсутність вільного кисню, бо він прискорює окиснення органіки;  
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– виведення речовин із зони їх утворення, бо рівновага реакцій звичайно 

зміщується у бік розпаду складних сполук.  

3) наявність добіологічної еволюції, тобто добору фазово-відокремлених 

мікроструктур (протобіонтів). За рахунок нього здійснюється перевірка 

стійкості складних систем на стабільність у зовнішньому середовищі.  

Отже, коацервати – краплини, що виникають у розчині високомолекулярної 

сполуки, збагачені розчиненою речовиною. Згідно з гіпотезою О.І. Опаріна, 

об'єднання окремих молекул у молекулярні «згустки» та наступне їхнє 

накопичення у коацерватних краплинах призвело до появи первинних 

передбіологічних систем у водах тогочасного океану, що у віддалені геологічні 

епохи вкривав поверхню Землі.  

Одним із основних критеріїв добору могла бути витривалість первинних 

протоклітин в умовах жорсткого ультрафіолетового опромінення, тому велике 

значення мала збалансованість внутрішньомолекулярних та міжмолекулярних 

переносів енергії. Оптимізація цих процесів, наприклад, формування складної 

плівки із фосфоліпідів, здатної до фотокаталізу за рахунок використання енергії 

ультрафіолету, відігравала суттєву роль у прискоренні хімічної еволюції. Такі 

структури повинні були мати сферичну форму, оскільки вона відповідає 

найменшому значенню енергії Гіббса і є термодинамічно вигіднішою порівняно 

з іншими можливими варіантами розташування молекул.  

Вже на рівні коацерватів виникають такі властивості живого як:  

– вибіркове поглинання речовин і виділення продуктів реакції – обмін 

речовин;  

– збільшення об'єму – ріст;  

– здатність розпадатися із збереженням структури – поділ, розмноження;  

– різна стійкість різних коацерватів – добір;  

– адекватна реакція на зміни довкілля – подразливість;  

– здатність змінюватися відповідно до конкретних умов середовища – 

пристосованість тощо.  

Саме весь комплекс разом, а не його окремі ознаки, становить собою 

суттєву відмінність живого. Ймовірно його розвиток у просторі та часі мав 

відбуватися за такою схемою:  

Перший етап: виникнення системного середовища у вигляді конкретних і 

різноманітних фізико-хімічних характеристик первинної Землі. Відповідно до 

них і внаслідок циклічних незворотних процесів виникали численні дисбаланси, 

порушення рівноваги та розподіли фаз, які супроводжувались утворенням 
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локальної асиметрії. За таких умов система або руйнується (ентропія зростає), 

або долає суттєві відхилення від стаціонарності за рахунок подальшого 

збереження нерівноважності, формування нових комбінацій структурних 

елементів і дисипативних структур (зменшення ентропії). Упорядковування 

потоків енергії речовини та інформації сприяло виникненню океанів та зародків 

майбутніх материків. Свого часу із неорганічних речовин утворилися 

найпростіші органічні молекули, значна кількість яких могла мати космічне 

походження. В умовах Землі для реалізації відповідних процесів 

використовувалась енергія грозових розрядів, іонізуючого випромінювання, 

ударних хвиль від блискавок та метеоритів, вулканічної діяльності, 

гідротермалей тощо. Зовнішні джерела енергії спричиняли циклічні переноси 

речовини, що певним чином упорядковувало такі динамічні структури. Системи, 

які не були здатними використовувати надлишок енергії, що надходила до них, 

руйнувалися. Натомість молекулярні комплекси, що використовували її для 

формування нових системних зв’язків, переходили на якісно інший ієрархічний 

рівень, започатковуючи черговий виток розвитку. В цьому полягає енергетична 

закономірність виникнення життя на Землі, яке за певних умов просто не могло 

не виникнути. У системах із циклічними процесами здійснюється добір 

найбільш рухомого та енергоємного носія, яким виявилася звичайна вода. 

Особливості її будови та переваги фазового стану внесли свій вклад у 

прискорення розвитку органічних макромолекул. Вони накопичувалися в 

багатьох контактних зонах водночас: у поверхневій плівці океану, в зависях, у 

вологих глинах, біля вулканів і глибоководних гідротермальних джерел, у 

районах океанічного та морського прибою тощо. Саме тут складалися найбільш 

сприятливі умови для перебігу різноманітних хімічних реакцій.  

Другий етап пов’язаний з утворенням на основі білків, жирів і вуглеводів 

складних відкритих хімічних систем типу коацерватів і протеноїдних мікросфер 

вже з деякими властивостями живого. Для відокремлення внутрішнього вмісту 

від зовнішнього середовища ідеально підійшли молекули ліпідів, які самі по собі 

«вишиковуються» шарами, утворюючи найпростіші мембрани. Збереження 

стаціонарного стану такого молекулярного конгломерату досягалося завдяки 

внутрішньосистемній узгодженості потоків речовини, енергії та інформації: 

виникає примітивний метаболізм. Коацервати вже не тільки накопичували й 

затримували в собі енергію, а й спрямовували її в найбільш доцільному для 

самоорганізації напрямку. Стався якісний стрибок від звичайної хімічної 

еволюції до життя.  
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Третій етап відзначався тим, що внаслідок об’єднання коацерватів із 

нуклеїновими кислотами (інформаційне забезпечення можливості збереження 

умов гомеостазу в поколіннях) виникли протобіонти – перші живі організми, 

здатні до інформаційно контрольованого самовідтворення. Це найпростіший 

варіант збереження вже винайденої оптимальної організації у часі.   

Четвертий етап. Автокаталітичний біохімічний гіперцикл живих систем у 

межах Землі спричиняв можливість подальшої якісної трансформації 

найрізноманітніших організмів, яка мала системний, планетарний характер.  

При моделюванні умов, близьких до передбіотичних, була 

продемонстрована можливість формування так званих смектичних рідинно-

кристалічних структур. Кінцевий результат їхньої хімічної і біологічної 

еволюції – сучасні живі організми, яким властиві загальна біохімічна і рідинно-

кристалічна основи. РК стан речовини можна визначити як стан, якому 

одночасно притаманні і властивості рідин, і властивості кристалів. Було 

проведено моделювання абіогенного синтезу органічних і біоорганічних речовин 

в умовах первинних атмосфери, літосфери і гідросфери Землі. І, в першому 

наближенні, в усіх випадках був отриманий однаковий результат: якісний склад 

молекул визначається не природою останніх, а складом початкового 

середовища. В цих дослідах також були отримані різні варіанти протоструктур з 

різними ступенями примітивної біологічної активності.  

Якщо насправді рідинно-кристалічний стан є єдиним з фазових станів, на 

основі якого може функціонувати живий організм (хімічні властивості якого 

також задовольняють вимогам, що забезпечують можливість основних життєвих 

процесів), то тоді можемо зрозуміти природу наявності життя за умов, що 

відрізняються від земних. Фізичні властивості такої рідинно-кристалічної 

структури будуть подібними до властивостей наших РК біоструктур, оскільки і 

ті, й інші, з термодинамічної точки зору, є системою зі зниженою 

термодинамічною стійкістю. Хоча це здається парадоксальним, але саме 

системи зі зниженою стійкістю дуже повільно й слабко реагують на зовнішні дії 

завдяки низьким значенням кінетичних коефіцієнтів (таких як коефіцієнт 

дифузії, коефіцієнт теплопровідності) і коефіцієнтів стійкості, які 

характеризують термодинамічну рівновагу й кінетику процесів, що 

відбуваються при незначних відхиленнях від нього. Вони перебувають у стані 

рівноваги – такому, що сили, які прагнуть повернути їх у цей стан, дуже малі, а 

сили опору, за природою аналогічні силі тертя, – значні. Ця властивість 

полегшує «виживання» рідинно-кристалічних фаз, які перебувають в інших 
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однакових умовах порівняно з іншими фазами. Тому, якщо дві системи з 

близькими хімічними властивостями перебувають одна в рідинно-кристалічному 

стані, а інша в рідкому або твердому, то сама рідинно-кристалічна система має 

більше шансів «вижити» при екстремальних впливах температури, тиску та 

інших зовнішніх чинників, - ніж рідка або тверда система, оскільки їй не 

загрожує, наприклад, повна втрата форми і структури та різка зміна всіх 

механічних властивостей, що відбувається при плавленні твердої форми та 

випаровуванні рідкої. Важливі фазові перетворення на межі розподілу 

середовищ (відповідно до концепцій, що розглядались вище): мембрана 

коацерватної краплини, мікросфери, гранули первинного організму – внутрішнє 

середовище; мембрана – зовнішнє середовище (електроліт).  

На підставі аналізу матеріалу, накопиченого дотепер біологією і 

біофізикою, можна припустити, що процес еволюції відносно агрегатного стану 

походив від ізотропно-рідинного і твердо-кристалічного станів неорганічної 

природи через ліотропні рідкі кристали в рідинному середовищі (або на твердо-

кристалічній основі), до сучасних структур вищих форм життя, що поєднують у 

собі ізотропно-рідинні, рідинно-кристалічні і твердо-кристалічні стани. 

Багатофазна структура організмів сприяє великій формоємності живого 

організму, його витривалості до зовнішніх дій.  

Отже, еволюція біооб'єктів йшла шляхом створення й вдосконалення 

багатофазних структур організму, що дозволяють ефективно використовувати 

екзогенні впливи навколишнього середовища.  

В експериментальних роботах Є.А. Каймакова показано, що із 

багатокомпонентного початкового «бульйону» отримувались шляхом сублімації 

біосублікони – крижані стрижні, на поверхні яких були накручені спіралі зі 

скручених один з одним ланцюгів різних біополімерів. При цьому були 

реалізовані наступні режими:  

1) збірка ланцюгових послідовностей біополімерів з близькими 

параметрами кристалізації;  

2) почергове з'єднання в окремі ланцюги періодичних і аперіодичних 

ділянок, що неминуче виникають через градієнт концентрації при 

заморожуванні та через відмінності в швидкостях міграції;  

3) просторове розділення ланцюгів;  

4) взаємна кореляція мономерів у близьких ланцюгах;  

5) відбір: жорсткий ультрафіолет та іонізуюче випромінювання для 

деструкції наростаючих шарів; змивання водою і гідроліз ланцюгів.  
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Таким чином, прийнятий нині сценарій виникнення життя ґрунтується на 

хімічній еволюції біологічно важливих молекул, які абіогенно виникають, - 

блоків перших біологічних систем, простих інформаційних систем, здатних до 

матричного повторення й каталізу та до утворення перших доклітинних систем, 

подібних до ліпосом, і можливо здатних використовувати енергію світла, 

ділитися та передавати генетичну інформацію. Для подальшого продовження і 

розвитку теоретичних та експериментальних робіт з цієї тематики необхідна, 

перш за все, розробка «технічного завдання» на основні параметри первинної 

клітини як елементарної біологічної системи (мінімальний набір функцій, 

хімічний і фізичний склад, розміри, тривалість існування, відповідні параметри 

навколишнього середовища).  

 

Самостійно розглянути такі теми:  

1. Біоінформатика та обчислювальна еволюційна біологія.  

2. Системність і організованість життя.  

3. Еволюція з позицій системної біології.  

4. Походження (еволюційне) клітинної мембрани як структури.  

5. Ознайомитись з програмою BLAST (PubMed (NCBI) 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

 

Використана література: [6, 12, 17, 24, 25, 31, 37].  
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