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Вплив ФАР на фізикохімічні параметри
фосфоліпідних моношарів як модель визначення
проникності сполук через біологічні мембрани
О.М. Ляхов*, В.В. Ковалішин, В.В. Прокопенко
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Резюме. Вивчено вплив ФАР на фізикохімічні параметри ленгмюрівських моношарових плівок із дис
теароїлфосфатидилхоліну. Показано, що такі властивості можуть бути застосовані для прогнозування про
никності препаратів через гематоенцефалічний бар’єр та шкіру. Кількісні значення фізикохімічних пара
метрів взаємодії ФАР з моношаровими плівками можуть бути використані для побудови більш точних роз
рахункових моделей для визначення проникності сполук через мембрани.
Ключові слова: фосфоліпідні моношарові плівки, дистеароїлфосфатидилхолін, фізіологічно активні ре
човини, проникність, біологічні мембрани.

Вступ. Під час створення нового лікарсько
го препарату важливими завданнями є біодос
тупність і транспортування ліків до їх молеку
лярних мішеней. Прямі методи визначення
проникності препарату через різні типи біо
мембран мають великі складнощі через високу
трудомісткість та вартість, тому на попередніх
етапах роботи проводяться модельні дослід
ження. Серед моделей, що дають змогу оціни
ти проникність хімічних сполук, найбільш
перспективними вважаються комп’ютерні мо
делі in silico [17]. Тим не менш, зіставлення
розрахункових та експериментальних даних
свідчить, що передбачені величини не завжди
відповідають реальним, а іноді й дуже далекі
від них [12]. У низці робіт показано, що про
гноз можна поліпшити, якщо як дескриптори
для розрахунку використовували експери
ментально отримані фізикохімічні параметри
цих сполук [24]. Такими характеристиками
можуть бути ліпофільність сполук, їх розчин
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ність, дані про взаємодію препаратів з модель
ними ліпідними мембранами [6, 7].
Ми дослідили фізикохімічні характерис
тики взаємодії фізіологічно активних речовин
(ФАР) з ленгмюрівськими моношаровими
мембранами з дистеароїлфосфатидилхоліну
(ДСФХ) у контексті використання отриманих
даних для прогнозу проникності препаратів
через біологічні мембрани.
Матеріали і методи. У роботі досліджено
властивості теофіліну, ізадрину, димедролу,
пропранололу, адреналіну, ДОФА, натрію са
ліцилату та кислоти антранілової («Sigma»,
«Aldriсh», США). Дистеароїлфосфатидилхо
лін (ДСФХ), TrisHCl і хлороформ — «Sigma»,
США.
Ізотерма стискування ленгмюрівськіх мо 
ношарів. Дослідження проводили на ленгмю
рівській ванні «Mini Trough» фірми «Joyce Lo
ebl Automation» (Великобританія) з об’ємом
ванни 120 мл. Як субфазу використовували
5 мМ буферний розчин TrisHCl, рН 7,4, в яко
му розчинені ФАР у концентрації 104 моль/л.
На поверхню субфази наносили розчин ДСФХ
у хлороформі (2 мг ліпіду на 1 мл розчинника).
Після формування моношару (5 хв) проводили
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Таблиця 1
Зміни поверхневого тиску від часу і критичний поверхневий тиск препаратів
Препарат
Теофілін
Ізадрин
Димедрол
Пропранолол
Адреналін
ДОФА
Саліцилат натрію
Антранілова кислота

ЗПТЧ,
15 мН/м
3,0
8,2
5,7
3,7
8,1
8,2
5,4
3,7

ЗПТЧ,
20 мН/м
2,5
7,0
3,3
2,6
6,9
6,9
3,5
2,8

ЗПТЧ,
25 мН/м
2,1
5,8
0,6
1,0
5,9
6,0
0,7
0,9

ʌcr, мН/м

C.brain/C.blood [14]

48,2
49,2
26,3*
29,0*
51,7
52,0
26,8*
28,8*

0,28
0,65
1,61**
1,25**
0,67
0,71
1,53**
1,29**

Примітки. ЗПТЧ — зміна поверхневого тиску від часу; C.brain/C.blood — співвідношення концент
рацій препаратів в мозковій речовині та крові відповідно; * — критичний тиск ФАР менший за
30 мН/м, що вказує на здатність препарату проникати через ГЕБ; ** — концентрація ФАР у моз
ковій речовині вища, ніж у крові, що свідчить про проникність препарату через ГЕБ.

стискування моношару за допомогою рухомого
тефлонового бар’єру.
Обробка ізотерм стискування базувалася
на результатах досліджень Sishen Feng і спів
авторів [8]. Розраховувались площа, яку зай
має одна молекула ліпіду в моношарі при ну
льовому поверхневому тиску, параметри, що
характеризують енергію взаємодії субфаза
субфаза, субфазаліпід і ліпідліпід, та зміни
вільної енергії поверхні в присутності ліпіду.
Детальніше використану методику описано в
[9].
Зміну поверхневого тиску від часу (ЗПТЧ)
вимірювали на сформованому моношарі з
ДСФХ, що стиснений до поверхневого тиску
20 мН/м, за якого фосфоліпіди знаходяться в
гелеподібному стані, найбільш подібному до
стану реальних мембран [10]. Також вивчено
ЗПТЧ при початковому тиску 15 і 25 мН/м.
Після формування моношару в субфазу під
поверхню плівки шприцом уводили 1 мл 1 мМ
розчину ФАР, субфазу перемішували та ре
єстрували залежність зміни поверхневого тис
ку від часу.
Розрахункові методи. Розрахунок ADME
властивостей сполук проводили з використан
ням пакета програм ALOGPS 2.1 (http://www.
vcclab.org/lab/alogps/).
Результати та обговорення. Зміни поверх
невого тиску від часу. В основі одного з мето
дів вивчення мембранотропної активності ре
човин лежить зміна поверхневого тиску ліпід
ного моношару від часу при вбудовуванні пре
паратів у структуру мембрани [6]. Чим більші
ЗПТЧ, тим активніше молекули препарату
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взаємодіють з ліпідною плівкою. Результати
визначення ЗПТЧ препаратів наведено в
табл. 1. Характер ЗПТЧ моношару в присут
ності ФАР залежить від наявності функціо
нальних груп у молекулах препаратів, гідро
фобних і гідрофільних ділянок, заряджених
груп атомів, ароматичних, гетероциклічних та
конденсованих структур в їх молекулах. Ха
рактер змін свідчить про те, що конденсовані
гідрофобні ділянки молекул розташовуються
плоскопаралельно фосфохоліновим залиш
кам фосфоліпідів [6]. Так, під дією пропрано
лолу поверхневий тиск збільшувався на
2,6 мН/м, тоді як під дією димедролу, який не
містить гідроксильної групи, спостерігалося
збільшення ЗПТЧ на 3,3 мН/м. Наявність
ефірного містка поблизу гідрофобних струк
тур у молекулах ФАР пов’язують зі здатністю
препаратів взаємодіяти із фосфохоліновими
групами молекул фосфоліпідів ліпідних мем
бран, а не із залишками жирних кислот [11].
Ізотерма стиснення ленгмюрівських мо 
ношарів. Результати впливу ФАР на парамет
ри моношарових плівок Ленгмюра з ДСФХ на
ведено в табл. 2.
Одним із параметрів, які характеризують
ізотерму стискування, є площа, що припадає
на одну молекулу ліпіду при нульовому по
верхневому тиску S0. Зміна S0 свідчить про
вбудовування молекул ФАР між молекулами
ліпідів або вплив на розміри гідратної оболон
ки фосфоліпідів. Для досліджених препаратів
суттєва зміна S0 виявлена для ізадрину, адре
наліну та ДОФА. Під їх дією так само істотно
посилювалася взаємодія між молекулами води
Ukrainica Bioorganica Acta 2 (2011)
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Таблиця 2
Вплив ФАР на термодинамічні та структурні характеристики моношарових плівок
з дистеароїлфосфатидилхоліну
4

Препарат, 10 М
Буфер (TrisHCl, pH 7,4)
Теофілін
Ізадрин
Димедрол
Пропранолол
Адреналін
ДОФА
Натрію саліцилат
Кислота антранілова

S0

Н11

Н12

Н22

G

64±1
66±2
70±1*
66±2
65±3
69±2*
68±2
68±3
67±22

44±4
42±3
37±3
32±5
38±4
39±4
39±3
39±2
42±3

50±1
52±4
72±2*
61±3*
63±5*
65±5*
64±3*
59±5
70±4*

399±13
412±9
477±3*
427±21
448±10*
451±6*
455±8*
426±6
445±7*

25±1
30±2*
40±2*
33±3*
31±6
35±2*
36±3*
31±4
37±5*

Примітка: * вірогідно (р<0,05) відрізняється від значення для буферного розчину.

та ліпіду, а також між молекулами ліпіду, що
може вказувати на компактизацію структури
гідратної оболонки молекул фосфоліпідів під
дією препаратів, а також про вбудовування
молекул препаратів у моношарову плівку.
Застосування методу зміни поверхневого
тиску від часу для прогнозування проник
ності препаратів через гематоенцефалічний
бар’єр. Фосфоліпідні моношари широко вико
ристовуються для вивчення пасивної дифузії
ФАР через мембрани. Однією з важливих ха
рактеристик потенційних лікарських препа
ратів є їх проникність через біомембрани, се
ред яких суттєве значення має проникність
через гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ). Ви
вчення ЗПТЧ препаратів дає змогу змоделю
вати проникність ФАР через ГЕБ [12, 13]. Суть
методу полягає у визначенні критичного по
верхневого тиску, πcr, шляхом екстраполяції
залежності «початковий поверхневий тиск»,
πi, — «поверхневий тиск насичення», πs, до ну
льового значення πi (рис. 1). Речовини, що ма
ють здатність проникати через ГЕБ, характе
ризуються значеннями рcr у діапазоні 23
30 мН/м; ФАР, критичний тиск яких переви
щує 40 мН/м, не здатні проникати через гема
тоенцефалічний бар’єр [10, 12].
Результати визначення критичного поверх
невого тиску препаратів наведено в табл. 1.
Отримані дані свідчать, що димедрол, пропра
нолол, натрію саліцилат і кислота антранілова
здатні добре проникати через ГЕБ. Завдяки
значній ліпофільності ці препарати будуть
проникати в мембрани і переноситися через
мембрану шляхом дифузії. Теофілін, ізадрин,
адреналін та ДОФА, не проникаючи через
www.bioorganica.org.ua

ГЕБ, можуть взаємодіяти з мембранами в ос
новному за допомогою дії на рецептори. Отри
мані результати добре узгоджуються з розра
хунковими даними проникності ГЕБ (табл. 1),
відповідно до яких ФАР, що здатні до проник
нення через ГЕБ, характеризуються значен
нями коефіцієнта розподілу більше 1, тобто
препарат накопичується переважно в моз
ковій речовині [14].
Таким чином, метод ЗПТЧ у поєднанні з
критичним поверхневим тиском дає змогу
оцінити вбудовування молекул ФАР у струк
туру мембран і проникність препаратів через
гематоенцефалічний бар’єр. При цьому ліпо
фільність сполук може дати додаткову інфор
мацію про здатність речовин проникати через
мембрани.
Застосування коефіцієнта еластичності
моношарових плівок для прогнозування про
никності через шкіру. Ще одним методом
визначення пасивної дифузії ФАР через мем
брани є ізотерми стискування ленгмюрівських

Рис. 1. Визначення критичного поверхневого
тиску шляхом екстраполяції залежності
«ЗПТЧ» — «початковий поверхневий тиск» до
нульового значення початкового поверхневого
тиску.
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Рис. 2. Залежність коефіцієнта еластичності
від поверхневого тиску для димедролу та нат
рію саліцилату. Чим менше значення коефіці
єнта еластичності, тим більша ймовірність
проникнення препарату через шкіру.

моношарів, які можуть бути охарактеризовані
коефіцієнтом еластичності К, що корелює з
проникністю через шкіру [15]:
K=Aπ*(dπ/dA)π,
де Aπ — площа моношарової плівки при по
верхневому тиску π, Å 2/молекулу; π — поверх
невий тиск, мН/м.
Чим менше значення К, тим вище еластич
ність моношару і тим більш імовірно проник
нення (дифузія) ФАР у мембрану [12, 15]. Зро
стання значення К, у порівнянні з величиною
коефіцієнта еластичності моношару без ФАР,
буде свідчити про проникність препарату че
рез шкіру [15].
Під впливом димедролу та натрію саліци
лату значення коефіцієнта еластичності збіль
шуються порівняно з контролем — субфазою
без ФАР (рис. 2), з чого можна зробити висно

вок про те, що ці ФАР здатні проникати через
шкіру. Це добре узгоджується з розрахунко
вими даними [15], за якими величини коефіці
єнта, що характеризує проникність шкіри для
натрію саліцилату та димедролу, найвищі:
logKp=2,04714 і 2,15061 см/год відповідно
[15].
Висновки. Результати взаємодії ФАР з мо
ношаровими фосфоліпідними плівками Ленг
мюра можуть характеризувати мембрано
тропність препаратів та пасивну дифузію
(проникність) ФАР через мембрани, зокрема
через гематоенцефалічний бар’єр і шкіру.
Отримані дані про взаємодію ФАР з моно
шаровими плівками дають змогу спрогнозува
ти, що димедрол, пропранолол, натрію саліци
лат та кислота антранілова можуть проникати
через ГЕБ у мозкову речовину, а ізадрин, тео
філін, адреналін і ДОФА не здатні до пасивно
го проникнення через ГЕБ. Отримані резуль
тати дають змогу зробити прогноз проникності
через шкіру препаратами: димедрол та натрію
саліцилат будуть здатні до такої проникності,
для інших речовин проникнення через шкіру
відбуватися не буде.
Кількісні значення фізикохімічних пара
метрів взаємодії ФАР із ленгмюрівськими мо
ношарами можуть бути використані для побу
дови більш точних розрахункових моделей
проникності сполук через біологічні мембрани.
Надійшла в редакцію 27.12. 2011 р.

Influence of drugs on physicochemical parameters phospholipid monolayers as a model
for determination of permeability compounds across biological membranes
A.M. Lyakhov, V.V. Kovalishin, V.V. Prokopenko
Institute of Bioorganic Сhemistry and Petrochemistry, NAS of Ukraine
1, Murmanska Str., Kyiv, 02094, Ukraine
Summary. The effect of drugs on physicochemical parameters of the monolayer films made of distearoylphos
phatidylcholine were studied. It is shown, that this properties can be used to predict the permeability of drugs through
the bloodbrain barrier and skin. Quantitative values of physicochemical monolayer films parameters can be used to
build more accurate computer models of permeability compounds across biological membranes.
Keywords: phospholipids monolayer films, distearoylphosphatidylcholine, drugs, permeability, biological mem
branes.
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