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трации глицерина, наблюдается подобная закономерность как при внекле-
точной кристаллизации. Тогда как при увеличении скорости охлаждения от 1
до 100 0С/мин наблюдается тенденция сдвига плотности вероятности внутри-
клеточного кристаллообразования в область низких температур.

Полученные результаты показывают, что при скорости охлаждения
1 0С/мин клеток область внутриклеточной кристаллизации принадлежит ин-
тервалу температур от -10 до -45 0С, тогда как охлаждение со скоростью
100 0С/мин приводило к кристаллизации в диапазоне от -3 до -35 0С/мин.
Максимум плотности вероятности распределения температуры внутрикле-
точной кристаллизации при скоростях замораживания Вз=1 0С/мин и 100
0С/мин составляет, соответственно -27,5 0С и -19 0С. Возможно, это объясня-
ется тем, что внутриклеточная вода не успевает выйти из клетки при более
высокой скорости охлаждения, что свидетельствует о наличии оптимального
значения данной величины. В дальнейшем нами планируется исследование,
направленное на изучение эффекта взаимодействия ряда параметров на веро-
ятность внутриклеточного кристаллообразования дрожжевых клеток.
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ЛЮМІНОФОРІВ
НА ОСНОВІ БІС-ОКСАЗОЛОНУ

В наступний час посилюється інтерес до речовин, які мають будь яку
біологічну активність.

Як нам здається, перспективним напрямком може бути пошук похідних
на основі біс-оксазолонів. Окрім біологічної властивості, ці сполуки явля-
ються органічними люмінофорами, які знайшли використання в якості термо-
індикаторів для візуальної та фотографічної реєстрації на обмежених ділян-
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ках поверхні, а також для визначення температурних градієнтів на великих
площинах поверхні. Це застосування можливо тому, що більшість оксазоло-
нів мають люмінесцентні властивості тільки в кристалічному стані. При цьо-
му інтенсивність світіння та положення смуги люмінесценції визначаються
як будовою люмінофора, так і температурними режимами.

З літературних даних відомо, що оксазолони можуть використовувати-
ся як вихідні продукти в синтезі амінокислот та пептидів, для отримання
арил оцтових кислот з яких, в свою чергу, можна синтезувати різні анальге-
тики та інші лікарські субстанції.

Ціллю нашої роботи є синтез похідних біс-оксазолону, в яких два окса-
золонових фрагмента включені до одного ланцюга спряжених зв’язків та до-
слідження їх спектрально-люмінесцентних та фізико-хімічних властивостей,
визначення їх біологічної активності.

Для вирішення поставленої задачі, нами проведений синтез деяких
люмінофорів з двома оксазолоновими циклами за наступною схемою:
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Структура отриманих похідних біс-оксазолону підтверджена даними
елементного аналізу, результатами ПМР- і УФ-спектроскопії. Ступінь чисто-
ти отриманих сполук та хід течії реакції контролювались за допомогою тон-
кошарової хроматографії. Вивчені люмінесцентні властивості отриманих
сполук. Продовжується визначення їх потенційної біологічної активності.
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