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Сьогодні проблема очищення води від різного роду мікроорганізмів потребує 

нагального вирішення. Якщо у водному середовищі знаходяться білки, процеси гниття 

відбуваються швидше, а відповідно, забруднення води мікроорганізмами також зростає 

в рази. Тому проблема адсорбції білків з водного середовища є актуальною. Це питання 

можна вирішити використовуючи полімерні покриття, які можна наносити на 

внутрішню поверхню водостічних труб.   

Полімерні прищеплені щітки - це полімерні ланцюги, які прищеплюються одним 

із своїх кінців до твердої підкладки. У наших дослідженнях ми використовуємо 

полімерні щітки також для термоперемикання орієнтації білків та рідких кристалів, для 

культивування клітин, для очистки матеріалів від забруднень. 

Ми виготовили полімерну щітку на основі 4-вінілпіридину (4ВП), прищеплену до 

скляної підкладки шляхом радикальної полімеризації. Щоб довести присутність 

полімерного матеріалу на поверхні, ми застосували часопролітну вторинну іонну мас-

спектроскопію (ToF-SIMS) та рентгенівську фотоелектронну спектроскопію (XPS). 

Конформаційні переходи щіток вивчали при вимірюванні контактного кута змочування 

при різних температурах. 

Однією з найважливіших властивостей температуро-чутливих полі(4-

вінілпіридинових) (П4ВП) матеріалів є їх здатність суттєво змінювати адсорбцію білків 

при різних температурах. У якості модельних об'єктів для оцінки адсорбції білків було 

використано бичачий сироватковий альбумін (БСА) і людський фібриноген мічені 

флуоресцентними мітками Alexa Fluor. Результати флуоресцентної мікроскопії 

продемонстрували значну зміну інтенсивності флуоресценції у залежності від 

температури проведення адсорбції, від незначної при 10 °С до високої при 20 °С. 

Отримані інтенсивності флуоресценції було кількісно перераховані, і показали 

чотирикратне зростання кількості адсорбованого БСА при 20 °С у порівнянні з 10 °С. У 

той же час, кількість адсорбованого людського фібриногену при 20 °С зростала у 2 

рази. 
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