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ВСТУП
Постійно зростаюча необхідність поліпшення охорони навколишнього
середовища, контролю біотехнологічних і фармацевтичних процесів,
перевірки якості харчових продуктів і питної води, збільшення кількості клінічних тестів у медичній діагностиці потребує дедалі ширшого використання
у практиці високочутливих, селективних, швидких та економічних методів
аналізу. Серед них велику увагу приділяють приладам нового покоління –
сенсорам (біологічним та хімічним).
Характерною ознакою сенсорів є простота використання, висока швидкість аналізу, широкий діапазон речовин, які можна детектувати. Це визначає
можливість, а скоріше, необхідність їх застосування практично в усіх галузях
людської діяльності, включаючи біотехнологічну, харчову, фармацевтичну,
медичну та хімічну промисловість, сільське господарство, охорону довкілля
тощо. Порівняно з існуючими аналітичними та біофізичними методами
досліджень, сенсори здатні забезпечити надійний і дешевий аналіз різноманітних сполук.
Наприкінці 50-х років XX століття почалася розробка принципово
нового напрямку біохімічної діагностики, що базується на використанні
різних типів біосенсорів.
Біосенсор завжди складається з двох основних частин – біоселективного елемента, що відповідає за розпізнавання і трансляцію інформації з біологічного домену в хімічний або фізичний вихідний сигнал з визначеною чутливістю, та перетворювача, який відповідає за трансляцію цього сигналу до
електричного домену та його перетворення на аналітично доступну інформацію. Останнім часом основну увагу приділяють перетворювачам, які
виготовляють із застосуванням сучасних досягнень мікроелектронної техно5

логії. Зацікавленість у використанні таких перетворювачів зумовлена їх високою чутливістю і селективністю, відсутністю потреби у технологічно
складних електродах порівняння, здатністю до мініатюризації й високого
рівня інтеграції, можливістю створення мультисенсорів і розміщення їх на
одному кристалі перетворювача разом зі схемою обробки інформації, а
головне, низькою собівартістю за масового виробництва. Це забезпечує економічну доцільність навіть одноразового використання таких датчиків, значно розширює сферу застосування біосенсорів, зокрема в польових умовах, і
може дати значний економічний ефект у разі подальшого впровадження їх у
практику.
На початку досліджень з розробки конкретного біосенсора перед науковцями завжди постає питання стосовно вибору найефективнішого типу перетворювача, найпридатнішого методу іммобілізації біологічного матеріалу
для забезпечення найкращих аналітичних характеристик отриманих датчиків
і можливості подальшої роботи розроблених приладів за реальних умов проведення аналізів.
Хімічні сенсори усе більше застосовуються для проведення хімічних
аналізів, моніторингу навколишнього середовища, в медичній діагностиці та
інших галузях промисловості.
Характерною ознакою хімічних сенсорів є тривала експозиція, температурна нечутливість і стійкість до помилок, тому такі сенсори можна використовувати як у режимі «off-line» в лабораторії або у виробничому приміщенні, так і в режимі «on-line» – «на лінії» всередині реактора або ферментера, що є важливим для безперервного біотехнологічного виробництва. Мета
такого моніторингу – поліпшення якості кінцевого продукту, збільшення його виходу, вивчення якості сировини, оптимізація затрат на енергоносії, підвищення рівня автоматизації виробництва.
Протягом перших 10 років ХХ століття розроблено і комерційно
освоєно велике число хімічних сенсорів.
У даному посібнику проаналізовано напрямки роботи зі створення сенсорів, принципи та підходи до побудови сенсорів. Розглянуто конструктивні
особливості сенсорів та аналізаторів, що застосовуються в біотехнологічній,
харчовій, фармацевтичній галузях промисловості та в медичній діагностиці.

6

Розділ 1. ПРИНЦИПИ І ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СЕНСОРІВ
Інформацію про присутність і концентрацію аналітів у зразках дослідники отримують з допомогою таких методів, як електрохімічні, спектроскопічні, хроматографічні та ін. Однак при виборі зазначених методів слід ураховувати, що досліджувані зразки повинні відповідати певним вимогам. Крім
того, потрібно брати до уваги вартість аналізу, особливо якщо необхідно
вивчити велику кількість зразків, при цьому об’єм і маса зразків можуть бути
незначними.
Розробка і впровадження нових біоаналітичних методів досліджень
завжди сприяє розвитку науки і розширює можливості практики у всіх
сферах людської діяльності. Особливе місце серед біоаналітичних методів
займають сенсорні технології.
Що таке сенсор?
Принаймні п’ять сенсорів є в кожного з нас – це наші ніс, язик, вуха,
очі і пальці. Вуха, очі й пальці можна розглядати як фізичні сенсори, оскільки вони реагують на фізичні подразники (звук, світло, тепло відповідно). Ніс
реагує на запах, тобто на хімічну речовину у певній концентрації (звичайно
дуже малій). Ніс – це неймовірно чутливий та селективний інструмент, і
створити його штучний аналог надзвичайно важко. Ніс може відрізнити одну
речовину серед безлічі інших. З іншого боку, він може дати уявлення і про
кількість тієї чи іншої речовини, реагуючи на дуже низькі її концентрації. Речовина, що розпізнається, проходить через нюхову мембрану і потрапляє в
нюхові луковиці, де зв’язується зі специфічним рецептором. У результаті виникає відгук у вигляді електричного сигналу, що передається в мозок нюхо-
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вими нервами. У свою чергу, мозок перетворює отриманий сигнал у відчуття
запаху. Подібним чином «працює» і язик.
Один з найвідоміших сенсорів, що використовується у лабораторії, – це
лакмусовий папірець, який змінює колір залежно від присутності кислоти або
лугу. Найточнішим методом для визначення кислотності середовища є вимірювання рН. Визначити рН можна різними способами, наприклад, за допомогою спеціальних індикаторів за зміною кольору розчину або з використанням
простого рН-індикаторного паперу. Однак найкраще рН вимірювати
рН-метром – електрохімічним приладом, у якому залежно від значення рН
виникає електричний відгук різної сили (його можна реєструвати або за переміщенням стрілки, або за показанням цифрового індикатора).
У зазначених методах сенсором, що відповідає на кислотність середовища, виступає або хімічна речовина (лакмусовий барвник), або суміш хімічних речовин (в індикаторних розчинах), або мембрана скляного електрода (у
рН-метрі). Хімічний чи електричний відгук має бути перетворений у сигнал,
який ми можемо спостерігати візуально. З лакмусовим барвником усе просто: хімічна речовина починає по-іншому поглинати світло у видимому діапазоні, і в освітленій кімнаті ми можемо миттєво побачити зміну її кольору. У
випадку рН-метра електричний відгук (зміну напруги) потрібно перетворити
в сигнал, що спостерігається, – переміщення стрілки або зміну цифрових показань. Частина сенсорного пристрою, що відповідає за таке перетворення,
називається трансдьюсером.
В аналітичній хімії у спектроскопічних та колориметричних методах
аналізу найчастіше застосовують оптичні трансдьюсери. Але більшість сенсорів – електрохімічні, що пояснюється їх невисокою вартістю і простотою
виготовлення. Поки мікропроцесори працюють на електронах, перевагу будуть надавати саме електрохімічним трансдьюсерам. Однак розробка новітніх пристроїв на оптичних волокнах, що керуються фотонами, може докорінно змінити ситуацію, й електричні пристрої (починаючи з телефону) почнуть
виходити з моди. У найближчому майбутньому конкуренцію електрохімічним трансдьюсерам можуть скласти гравіметричні пристрої на основі
п'єзоелектричних кристалів.
Розпізнавальний елемент – це основний компонент будь-якого сенсора.
Саме розпізнавальний елемент зумовлює здатність сенсора вибірково реагувати на один або кілька аналітів серед безлічі інших речовин. Уже давно для
8

визначення окремих іонів створено іоноселективні електроди, які звичайно
мають у своїй конструкції мембрану, завдяки якій і забезпечується вибірковість.
У біосенсорах як розпізнавальний елемент найчастіше використовують ферменти, антитіла, нуклеїнові кислоти і рецептори.
Речовина, яка визначається сенсором, називається субстратом (більш
універсальний термін – аналіт).
1.1.

Класифікація сенсорів

Усі сенсори можна поділити на три типи:
1. Фізичні сенсори (датчики) – служать для визначення відстані, температури, тиску тощо.
2. Хімічні сенсори (датчики) – служать для якісного і кількісного визначення хімічних речовин. Залежно від концентрації останніх у сенсорі виникає
хімічний чи фізичний відгук різної сили. Хімічні сенсори (згідно з класифікацією ІUPAC) – це пристрої, що перетворюють хімічну інформацію, яка
змінюється залежно від концентрації специфічного компонента зразка в загальній аналізованій суміші, в аналітично повноцінний сигнал.
3. Біосенсори – це автономні інтегральні аналітичні прилади, які забезпечують кількісний або напівкількісний аналіз з використанням біологічного
розпізнавального елемента, що знаходиться у прямому контакті з фізичним
перетворювачем.
Біосенсори відрізняються від хімічних сенсорів лише тим, що концентрація певної речовини вимірюється в них за допомогою матеріалу біологічної
природи. Розробка біосенсорів сьогодні є одним з найперспективніших напрямів досліджень у галузі аналітичної біотехнології. За класифікацією
IUPAC, найпростіше біосенсор можна визначити як аналітичний датчик
(прилад), що складається з біологічного матеріалу, іммобілізованого або
спряженого з перетворювачем (трансдьюсером). Сенсор-перетворювач детектує та дозволяє проводити кількісну оцінку сигналів, що виникають у біологічній частині (біорецепторах). До біосенсорів належать різноманітні аналітичні датчики: ферментні електроди, ДНК-зонди, імуносенсори, ферментні
термістори, мікробні сенсори.
Усі зазначені пристрої повинні бути з'єднані з трансдьюсером, що
дозволяє одержати сигнал, який спостерігається.
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Важливо відзначити, що за допомогою хімічних сенсорів можна
визначати речовини біологічної природи, і навпаки.
Розглянемо більш детально фізико-хімічні перетворювачі –
трансдьюсери, які становлять основу будь-яких сенсорів і від типу яких залежить тип сенсора . Загальну будову сенсора показано на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема хімічного або біологічного сенсора:
1 – аналіт (субстрат); 2 – розпізнавальний елемент; 3 – трансдьюсер;
4 – пристрій обробки інформації

Існують такі види сенсорів:
1) електрохімічні;
2) фотометричні;
3) п’єзоелектричні;
4) термічні / калориметричні;
5) сенсорні набори.
Аналітичні характеристики сенсорів
1. Селективність – це найважливіша характеристика сенсора, що вказує на його здатність відрізняти одну речовину від інших. Селективність
визначається розпізнавальним елементом сенсора, хоча в ряді випадків на неї
впливають і характеристики трансдьюсера.
2. Чутливість – найменша концентрація, що може бути визначена
сенсором. Як правило, чутливість сенсора повинна бути нижчою за 1 ммоль,
але в деяких випадках вона може досягати декількох фемтомолів
(10-15 моль).
3. Точність. Сенсор повинен забезпечувати точність вимірювань, тобто результат, що одержується, має бути близьким до істинного значення.
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4. Відтворюваність – це міра того, як повторюються результати при
багаторазовому проведенні визначень одним способом, а точність характеризує правильність отриманих результатів.
5. Природа розчину. Характеристики сенсора можуть змінюватися залежно від рН, температури та іонної сили розчину.
6. Час відгуку – це той час, який потрібен для того, щоб аналітична
система або прилад прийшли до стану рівноваги зі сполукою, що визначається. Звичайно в біосенсорах час відгуку становить понад 30 с, що значно
більше, ніж у хімічних сенсорів.
7. Час регенерації – це час, необхідний для повернення сенсора у
початковий стан, коли його знову можна використовувати для вимірювання.
8. Термін експлуатації сенсора визначається стабільністю
розпізнавального елемента. Для біосенсорів він може становити від декількох
днів до місяців.
1.2. Електрохімічні сенсори
Залежно від способу вимірювання сигналу в електрохімічних сенсорах
трансдьюсери можуть бути трьох типів:
1. Потенціометричні трансдьюсери – пристрої, у яких вимірюється
потенціал комірки за умов нульового струму.
2. Вольтамперометричні або амперометричні трансдьюсери – прилади, у яких вимірюються струми окиснювання або відновлення електроактивних частинок, які виникають під час створення заданої різниці потенціалів
між електродами.
3. Кондуктометричні трансдьюсери – пристрої, у яких вимірюється
електропровідність вимірювальної комірки за допомогою моста провідностей.
1.2.1. Потенціометричні сенсори
Основою трансдьюсерів для цих сенсорів є комбінація двох напівелементів, розміщених у комірці (рис. 1.2).
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Каломельний електрод містить каломель, тобто хлорид ртуті (Hg2Cl2).
На ньому відбувається напівреакція
0
Hg2Cl2 + 2ē = 2Hg + 2Cl– ( Е  0,24 B)

Для визначення ЕРС комірки Еком звичайно вимірюють різницю потенціалів між індикаторним електродом (напівелементом) Еінд та електродом порівняння Епор :

Еком  Е  Еінд  Епор .

Рисунок 1.2 – Комбінація двох напівелементів становить електрохімічну ко1
мірку: 11, 12 – металеві електроди (напівелементи); 2 , 2 2– електроліти;
3 – сольовий місток; 4 – вольтметр

За умов розміщення металевих електродів в електроліті на межі між
поверхнею металу й електроліту відбудеться розділення зарядів. Електроліти
напівелементів повинні контактувати один з одним за допомогою провідного
містка або мембрани. Електроди підключаються до цифрового вольтметра з
дуже високим повним опором, що вимірює електрорушійну силу (ЕРС), яка є
різницею потенціалів двох напівелементів. На ЕРС впливають: матеріал
електродів, природа і концентрація розчинів (електролітів), потенціал рідинної сполуки (або сольового містка).
Електроди порівняння в потенціометричних сенсорах. У комбінації
з напівелементом може застосовуватися стандартний електрод (електрод порівняння). Електроди порівняння: водневий, хлорсрібний і каломельний.
Стандартний водневий електрод – це електрод порівняння, з яким
можуть порівнюватися інші електроди.
Хлорсрібний електрод являє собою покритий хлоридом срібла срібний
дріт, що занурений у розчин хлориду натрію. На ньому перебігає така
напівреакція
AgCl + ē = Ag + Cl– ( Е 0  0,22 B)
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Концентрувальна комірка являє собою електрохімічну комірку, в якій
електроди розділені селективною мембраною (рис. 1.3). Наприклад, у лівій
частині знаходиться розчин невідомої концентрації аналіта, у який занурений
електрод порівняння. Посередині розташована мембрана, що розділяє випробуваний і стандартний розчини.
У стандартний розчин, у якому концентрація аналіта постійна, занурений другий електрод порівняння. Обидва електроди з’єднані вольтметром,
що має високий повний опір.
ЕРС комірки можна записати в такому вигляді:
E1  E 0 

RT
ln C1 ,
nF

E2  E 0 

RT
ln C2 .
nF

Якщо з другого рівняння відняти перше, отримаємо:

E  E1  E2  S log C2 ( 0)  S log C1 ,
Еком  K  S log C1 ,

K   Eпор1  Eпор2  Ерс  S log C2  ,
де Е – окисно-відновний потенціал системи, В; Е0 – нормальний окисноRT
 0,059 / n , тут R – газовідновний потенціал, В; S – нахил рівня 2,303
nF
ва стала, яка дорівнює 8,314 Дж; Т – абсолютна температура, К; n – кількість електронів, що приймаються або віддаються; F – число Фарадея, що
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дорівнює 96500 Кл; С1, С2 – концентрація розчинів; К – відрізок, що відсікається; Ерс – потенціал рідинної сполуки, В.
1.2.2. Польові транзистори
Особливу групу потенціометричних пристроїв (трансдьюсерів)
становлять польові транзистори.
Польовими транзисторами (ПТ) називають потенціометричні
пристрої, у яких роль мініатюрного трансдьюсера для детекції й вимірювання
сигналу виконує транзисторний підсилювач, а сигнал виникає в селективній
мембрані, поміщеній у затвор ПТ.
Напівпровідники в сенсорах звичайно застосовують у вигляді структур
типу метал-діелектрик-напівпровідник (так звані МДН-структури). Найчастіше використовують польовий транзистор з ізольованим затвором. Його
схема показана на рис. 1.3. Кремнієвий стік 5 і витік 4 мають провідність
р-типу. Як діелектрик 2 вжито діоксид кремнію. Між стоком і витоком подається напруга VD. Затвором служить метал 3, ізольований від іншої структури
так, що вся МДН-структура нагадує плоский конденсатор.
На затвор подається напруга зміщення VG і вимірюється струм ID, що
направлений від стоку до витоку. При пороговій напрузі VT у кремнієвій підкладці відбувається інверсія провідності від р-типу до n-типу. У разі невеликої позитивної VD і за VG < VT провідність кремнієвої підкладки буде р-типу,
і струму з витоку не спостерігається (витік знаходиться під позитивною напругою відносно підкладки). При VG > VT у приповерхневій зоні підкладки
відбувається інверсія провідності з р-типу до n-типу. Струм починає витікати
від стоку до витоку. Змінюючи VG, можна змінювати потік електронів з приповерхневої зони і таким чином контролювати провідність. Струм ID тече від
витоку до стоку, а його значення лінійно залежить від електричного опору
інверсійного каналу та від VD .
Для того щоб зробити з описаного пристрою сенсор, у затвор 3 замість
металу поміщають розпізнавальний елемент, наприклад аналітчутливу
мембрану, а коло замикає електрод порівняння. У такий спосіб отримують
біологічно або хімічно чутливі сенсори на основі польових транзисторів.
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Рисунок 1.3 – Схема польового транзистора з ізольованим затвором: 1 – кремнієва
підкладка р-типу; 2 – діелектрик; 3 – металевий затвор;
4 – витік n-типу; 5 – стік n-типу; 6 – металеві контакти на стоку й витоку

1.2.3. Амперометричні сенсори
Амперометрія належить до методів вимірювання, під час реалізації
яких на клеми електродів електрохімічної комірки накладається змінний потенціал. При цьому в комірці є електроактивні (тобто здатні до окислювання
або відновлення) сполуки, а провідність усередині комірки забезпечується
індиферентним, або підтримувальним, електролітом. До амперометричних
методів належать вольтамперометрія та хроноамперометрія.
Амперометричні біосенсори – найбільший і найуспішніший з погляду
комерціалізації клас приладів біомолекулярної електроніки. Чому саме амперометричні біосенсори? Насамперед тому, що з них почався розвиток цієї нової галузі аналітичної біотехнології.
Перші дослідження в галузі біосенсорів, і саме амперометричних, були
ініційовані Л. Кларком, який 1956 р. опублікував працю, присвячену
дослідженню кисневого електрода. На основі результатів проведених експериментів він спільно з К. Ліонсом зробив доповідь на симпозіумі в НьюЙоркській академії наук і запропонував, як «зробити електрохімічний сенсор
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розумнішим», додавши до нього «ферментний перетворювач у вигляді мембранного сандвіча». Ця концепція була підтверджена експериментами, в яких
глюкозооксидазу розміщували на чутливій поверхні кисневого «електрода
Кларка», вкритій напівпроникною діалізною мембраною, та відділяли від
досліджуваного розчину додатковою діалізною мембраною. У цій же праці
Л. Кларк і К. Ліонc уперше запропонували поняття «ферментний електрод»,
що багатьма авторами помилково приписується С. Апдайку і Г. Хіксу, які в
подальшому розвинули цю ідею і застосували для створення біосенсора гель
з розміщеним у ньому ферментом. С. Апдайк і Г. Хікс першими детально
описали ферментний глюкозний електрод, який виявився простішим за
кларківський та мав кращу операційну стабільність. Саме ці перші праці й
заклали підґрунтя успішного розвитку і подальшої комерціалізації амперометричних біосенсорів.
Струм, що протікає через комірку, постійно вимірюється, у результаті
чого виникає крива залежності струму від прикладеного потенціалу, яку називають вольтамперограмою. Найпростіший варіант амперметрії – це
вольтамперометрія з лінійною розгорткою потенціалу (рис. 1.4).

Після стрибка потенціалу струм, викликаний окисненням або відновленням аналіта, спочатку різко зростає, а потім поступово падає. На початку
кривої (точка А) струм незначний. Між точками А і В спостерігається дуже
повільний підйом кривої, зумовлений залишковим (або домішковим) струмом і зарядкою подвійного шару на межі електрода з розчином. Цей струм
називають фоновим. Зростаюча швидкість відновлення приведе до збільшення струму через комірку і досягне пікового значення в точці С.
Під час хроноамперометрії струм визначається швидкістю дифузії аналіта до електрода. У дещо модифікованому вигляді цей метод становить
особливий інтерес для використання в біосенсорах. Його суть полягає в тому,
що різниця потенціалів між електродами змінюється не рівномірно, а стрибкоподібно (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Графік стрибкоподібної зміни потенціалу
під час хроноамперометрії

Звичайно під амперометрією розуміють аналітичний метод, що є за
своєю суттю хроноамперометрією. Для цілого ряду комірок й електродів через якийсь час після стрибкоподібного накладення потенціалу струм перестає
падати й залишається на одному рівні (ця ділянка заштрихована на рис. 1.6).
У такому квазістаціонарному стані струм практично не змінюється в часі.
Рисунок 1.4 – Вольтамперограма з лінійною розгорткою потенціалу
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Рисунок 1.6 – Після стрибка потенціалу струм, викликаний окисненням або
відновленням аналіта, спочатку різко зростає, а потім поступово падає

Технології виготовлення амперометричних перетворювачів
Технології, які застосовують для виготовлення амперометричних перетворювачів, можна класифікувати у такий спосіб:
 трафаретний друк;
 хімічне й електрохімічне нанесення;
 полімеризація;
 плазмова полімеризація (вакуумне напилення);
 мікролітографія.
Трафаретний друк – товстоплівкова технологія, яку широко використовують за масового виробництва; матеріал у вигляді пасти друкують просто на підкладку крізь маску з необхідним дизайном. Нині цю техніку застосовують при створенні біосенсорів на основі вуглецю і графіту.
Хімічне (електрохімічне) нанесення – традиційний метод, до якого
вдаються при створенні амперометричних перетворювачів для нанесення
електропровідних плівок на підкладку. Нанесені плівки можуть бути тільки
металевими (наприклад, платиновими), складатися з каталітичного матеріалу
(наприклад, ТіО2) або комплексу металу з біологічними компонентами.
Полімеризація – метод, за якого в полімери конденсуються невеликі
молекули або утворюються вільні радикали з подальшою перебудовою зв'язків усередині кожного мономера. Вільні радикали виділяються під час розри18

вання подвійних зв'язків унаслідок теплової, світлової чи електрохімічної активації. Електропровідність можна збільшити додаванням металевого
порошку до мономера перед полімеризацією. Так, за допомогою електрополімеризації на золотих електродах було сформовано товсті плівки блакитного
поліметилену – електрокаталітично активного провідного шару, що мав міцний і стабільний контакт із золотою поверхнею електродів. Методом
електрополімеризації отримано також тонкі плівки полі-1,3-діамінобензену,
які уможливили значне зменшення електрохімічної інтерференції аскорбінової та сечової кислот, ацетамінофену та інших електроактивних частинок у
процесі визначення креатиніну в сироватці крові людини.
Плазмова полімеризація (вакуумне напилення) – полімеризація у глибокому вакуумі; на поверхню підкладки наносять функціональні групи, а потім
вкривають газовою плазмою, що здатна полімеризуватись, до утворення
плівки. Плазмово-полімеризовані плівки, які генеруються в тліючому
електричному розряді чи в паровій або газовій фазі, можуть бути дуже тонкими (менш як 1 мкм) і мати дуже добру адгезію.
Мікролітографія – добре відома технологія, яку широко застосовують
у напівпровідниковій промисловості для виробництва інтегральних схем і
структур. Для створення структури потрібної конфігурації на шар металу наносять фотодеградуючий резист, а поверх нього – фотошаблон. У процесі
фотолітографії світло проникає крізь фотошаблон на поверхню фотодеградуючого резисту і формує необхідний малюнок. Потім металевий шар піддають хімічному травленню крізь отриману резистивну маску, після чого
залишковий резист видаляють. Мінімальна товщина ліній малюнка, що створюється за допомогою фотолітографії, може становити 2 мкм. У разі ж нанолітографії, коли використовують електронорезист, їх товщина може зменшитись до 5–10-5 мкм. Метод мікролітографії можна застосувати в дуже широкій сфері технологічних процесів для обробки найрізноманітніших матеріалів. Характерною ознакою структур, виготовлених за його допомогою, є їх
квазідвовимірність, або планарність, оскільки відношення параметрів, які характеризують рельєф поверхні, зазвичай не перевищує 1:5. Це дає змогу запобігти помилкам, пов'язаним з ефектами на бічних гранях планарних
електродів. Водночас за потреби можливе створення тривимірних
мікроструктур їх механічною та хімічною обробкою.
Усі описані вище технології застосовують при створенні сенсорів.
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Однак останнім часом різні технології найчастіше комбінують, оскільки з різних матеріалів можна формувати багатошарові структури із заздалегідь заданими властивостями. Наприклад, двошаровий полімер, нанесений
електрополімеризацією на електрод, до складу якого входить поліпірол, поліпшив селективність сенсора і зменшив інтерференцію глюкози з електроактивними частинками сечової та аскорбінової кислот, що містяться в біологічних рідинах. Авторами C. Kranz, H. Wohlschlager, H. Schmidt, W. Schuhmann
запропоновано багатошарову архітектуру електрода з вмістом редоксмедіаторів і ферментів, яка повністю перешкоджає доступу інтерферуючих
компонентів і завчасно визначає напрямок перенесення електронів. Дуже
перспективним видається підхід, за якого формується прямий електрохімічний зв'язок між активним центром ферменту і поверхнею електрода за допомогою біокаталізаторів з дуже малою молекулярною масою (наприклад,
мікропероксидаза), що іммобілізуються на тіомоношарі. У цьому разі
дистанція між ферментом і поверхнею електрода значно скорочується, і така
модифікація електрода посилює вихідний сигнал. Під час створення глюкозного сенсора було отримано електропровідні й механічно гнучкі композитні
полімери. Дослідники M. Elrhazi, C. Deslouis, J. M. Nigretto, A. Frouji для
одержання пористого нереактивного шару зверху на вуглецевому електроді
використовували фібриногенні плівки, за допомогою яких контролювали
дифузію частинок в активну мембрану.
Отже, розглянуто основні принципи і питання, що стосуються амперометричних біосенсорів, і з’ясовано, що їх поділ на три групи зовсім не випадковий. Крім основних принципів, що лежать в основі такого поділу, цей поділ ще й відображає три різні генерації приладів. В основу першої генерації
покладено використання електроактивності субстратів і продуктів ферментативної реакції. Головні недоліки таких приладів – високий робочий потенціал, що прикладається до електродів, та інтерференція з неспецифічними
електроактивними частинками.
1.2.4. Кондуктометричні сенсори
Кондуктометрія – це метод, за якого електродні електрохімічні реакції
не відбуваються взагалі або є допоміжними і не враховуються, на відміну від
потенціометрії та амперометрії, що ґрунтуються на використанні
електродних електрохімічних реакцій.
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У кондуктометричному методі величезне значення має одна з властивостей розчинів електролітів – провідність, зміну якої може спричинювати
дуже широкий спектр ферментативних реакцій.
Провідність – це характеристика речовини, зворотна опору. Провідність електрохімічної комірки L, як і її опір, залежить від розмірів комірки:
Lk

A
,
l

де A – площа поперечного перерізу комірки, см3; l – довжина комірки, см;
k – питома провідність (її вимірюють у сименсах на сантиметр, См/см).
Провідність розчинів часто характеризується мольною провідністю, що
стосується розчинів з концентрацією розчинених іонів. Її досить просто
виміряти за мостовою схемою. На провідність впливають заряди іонів, їх
рухливість і ступінь дисоціації розчиненої речовини. Все це ускладнює
інтерпретацію результату, отриманого під час вимірювання провідності
(кондуктометрії). У кондуктометрії використовують змінний струм. Можливості методу можна розширити за рахунок зміни частоти змінного струму.
Повний комплексний опір – це імпеданс. Проаналізуємо природу
поверхневого імпедансу на межі поділу «електроліт – метал», оскільки саме
він головним чином визначає принципи роботи кондуктометричних перетворювачів.
Можна вимірювати адмітанс – повну провідність (величину, зворотну
імпедансу), яка, крім простої провідності, визначається також ємністю й
індуктивністю системи.
Взагалі, за зміною провідності можна стежити за будь-якою реакцією,
що супроводжується зміною числа заряду або рухливості іонів.
Кондуктометричні сенсори – дуже перспективний клас високочутливих приладів. Однак розробці кондуктометричних біосенсорів присвячено
мало робіт, до того ж у деяких з них описано застосування цього типу
перетворювачів для контролю хроматографії та створення хімічних сенсорів
для визначення вологості повітря й концентрації окремих газів.
Уважають, що оскільки більшість аналізованих рідин має значну фонову провідність, яка легко змінюється під дією різноманітних чинників, то вибірковість, а отже, й можливість використання кондуктометричного методу
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реєстрування мала. Проте у разі інтегральних мікробіосенсорів більшість зі
згаданих проблем можна вирішити завдяки застосуванню диференціальної
схеми вимірювань, яка дає змогу компенсувати зміну фонової провідності,
вплив коливань температури та інші чинники. Схема кондуктометричної
комірки диференціального типу зображена на рис. 1.7.

Рисунок 1.7 – Схема кондуктометричної комірки диференціального типу,
що використовується в біосенсорах: 1 – шар ферменту або полімеру;
2 – «пустий електрод»; 3 – розчин

Кондуктометричний аналіз проводять з використанням змінного струму. Тому, насамперед, треба зупинитись на явищах, які виникають в електрохімічній комірці під час проходження синусоїдального змінного електричного струму на межі поділу «метал – розчин» та розглянути питання електропровідності розчинів за різних експериментальних схем вимірювань.
Кондуктометричні схеми вимірювань. Кондуктометричний метод
ґрунтується на вимірюванні провідності розчинів електролітів. Для цього
треба виміряти активний опір між електродами, зануреними в досліджуваний
розчин, за допомогою мостової схеми для вимірювань електричного опору.
Таку схему вперше розробив У. Уїтстон, а Ф. Кольрауш застосував її для
змінного струму.
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1.2.5. Друковані електроди в сенсорах
Основою
практично
всіх
сенсорів
–
потенціометричних,
амперометричних, вольтамперометричних, кондуктометричних та на основі
польових транзисторів – є електроди.
Розглянемо електродний процес на молекулярному рівні. Уявімо собі
стан речовини, яка знаходиться досить далеко від межі поділу фаз. Усередині
гомогенної фази окремі заряджені чи полярні частинки взаємодіють між собою. Сума усіх сил, які діють на ці частинки, дорівнює нулю. У стані рівноваги катіони та аніони електроліту розподіляються рівномірно, так само як і
молекули води. Отже, загалом правило електронейтральності дотримується.
Поблизу межі поділу фаз рівновага різних сил, які діють на частинки, порушується, тому що з одного боку поверхні (наприклад, з боку електрода) знаходяться іони, властивості яких дуже відрізняються від властивостей значної
частини іонів та дипольних молекул електроліту, що знаходяться з іншого
боку електрода. Те ж саме справедливо й для електронів та атомів матеріалу
електрода. Внаслідок цього саме поблизу міжфазної поверхні сумарний вектор сил, які діють на частинку, не дорівнює нулю. Під впливом таких спрямованих сил у результаті анізотропії на межі поділу фаз відбувається відповідна орієнтація чи переорієнтація частинок, які знаходяться на більшій або
меншій відстані від цієї межі. У такому змінному силовому полі частинки
намагаються зайняти положення з найнижчою енергією. Цей процес відбувається на відстані в декілька іонних радіусів і може зумовити більшу або меншу дипольну орієнтацію молекул розчинника поблизу поверхні електрода.
Орієнтовані диполі на поверхні електрода можна подати як заряджену пластину конденсатора, тобто можуть утворюватись нові іони, змінюватись їх
концентрація та рухливість. Все це призводить до зміни провідності розчину,
що й реєструє кондуктометричний датчик.
Останнім часом з’явилися технології, що дозволяють виготовляти такі
електроди: товстоплівкові друковані, тонкоплівкові, мікроелектроди.
 Товстоплівкові друковані електроди – у цьому випадку робочим
електродом служать «чорнила» на основі графітового порошку, нанесені
друкованим способом на поліефірну підкладку (рис. 1.8). Як електрод порівняння звичайно застосовують чорнило на основі срібла й хлориду срібла.
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1.3. Фотометричні сенсори

1

2
Рисунок 1.8 – Друкований електрод:
1 – робочий електрод; 2 – електрод порівняння

У графітове чорнило часто додають модифікатори. Це можуть бути золото, ртуть, хелатуючі агенти (для використання в інверсійній вольтамперометрії); речовини, що прискорюють перенесення електронів (наприклад, фталоціаніни й фероціани), а також ферменти (глюкозооксидаза, аскорбатоксидаза, глутатіоноксидаза, уреаза).
 Тонкоплівкові електроди використовують у твердих газових сенсорах. Так, тонка плівка оксиду цинку реагує на вуглекислий газ при 400 С.
Адсорбція газу на поверхні плівки викликає зміну її провідності, яка може
бути виміряна. Подібний сенсор придатний і для детектування деяких вуглеводнів (наприклад, толуолу й пропану), а також парів етанолу, діетилового
ефіру. Подібним способом поводиться й оксид олова.
 Мікроелектроди. Розміри таких електродів лежать у межах від 1 до
10 мкм, а площа поверхні в багато разів менша від площі поперечного перерізу людського волосся. Вони можуть бути у формі дисків, смужок, циліндрів, кілець і матриць. Наприклад, простий диск можна виготовити, зануривши платиновий дріт або вуглецеве волокно спочатку в скло або епоксидну
смолу, а потім у розчин.
В останні роки почали широко застосовувати електропровідні
полімери. Ці матеріали можна використовувати як для виготовлення самих
електродів, так і для іммобілізації біологічного матеріалу. Як непровідну
підкладку застосовують кераміку, ситал, скло, полістирол, полівінілхлорид.
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На відміну від електрохімічних трансдьюсерів, у яких потрібен
електрод порівняння, в оптичних сенсорах немає необхідності порівнювати
сигнал, що реєструється, зі стандартним. Проте такі сенсори надійніше працюють, якщо в них випромінювання від джерела детектується як через зразок, так і через контрольний зразок, і потім обидва сигнали порівнюються.
Від параметрів матеріалу світловоду залежить оптичний діапазон усього пристрою.
У фотометричному сенсорі реагент повинен бути іммобілізованим таким чином, щоб він був здатен контактувати з речовиною, що визначається.
У фотометричних сенсорах і біосенсорах використовують такі явища й
методи, пов’язані зі світловим випромінюванням:
 поглинання ультрафіолетового і видимого світла;
 флуоресценція й фосфоресценція;
 хемілюмінесценція;
 біолюмінесценція;
 спектроскопія внутрішнього відбиття та лазерне світлорозсіювання.
Поглинання
ультрафіолетового
і
видимого
світла.
В
ультрафіолетовому й видимому діапазонах в органічних і біологічних
молекулах відбуваються електронні переходи чотирьох типів:
σ → σ* і π → π*,
тобто переходи зі зв’язуючих на антизв’язуючі молекулярні орбіталі,
та
n → σ* і n → π*,
тобто переходи з незв’язуючих на антизв’язуючі молекулярні орбіталі.
Поглинання вимірюють, пропускаючи випромінювання через
монохроматор спектрофотометра, а потім вимірюють його інтенсивність за
допомогою фотопомножувача або фотодіода, який перетворить його в
електричний сигнал, пропорційний значенню поглинання за даної довжині
хвилі. При цьому поглинання лінійно залежить від концентрації світлопоглинальної речовини.

25

Флуоресцентна спектроскопія. Після поглинання світла молекулою і
її переходу у збуджений стан вона може повернутися в основний стан
декількома способами. Молекули досить складної структури спочатку без
випромінювання переходять у нижній збуджений стан, звідки повертаються в
основний стан з випусканням кванта світла з довжиною хвилі, меншою за
випромінювання збудження. Це явище називається флуоресценцією.
Хемілюмінесценція. Деякі хімічні реакції супроводжуються
випроміненням світла без виділення тепла. Таке явище називають
хемілюмінесценцією.
Хемілюмінесценція супроводжується реакцією окиснення деяких речовин, як правило, під дією кисню або перекису водню. Найвідомішою
реакцією подібного роду є реакція окиснення люмінолу. Люмінол застосовують звичайно як мітку в хемілюмінесцентному аналізі. Аналіз виконують у
присутності кисню й пероксидази.
У методі імуносинтезу сполучають використання люмінесценції й
флюоресценції: антиген мітять люміном, а антитіла проти нього – флуофором. При цьому довжина хвилі випромінювання збудження для флуофору
приблизно збігається з довжиною хвилі люмінесценції люмінолу.
Біолюмінесценція. Деякі живі організми (зокрема світлячки)
випромінюють світло. Джерелом такого випромінювання є так звані
люциферини.
Ферментативне окислювання люциферину, що супроводжується
випроміненням світла, відбувається за такою схемою:
люцифераза,О 2
люциферин 
 оксилюциферин  hν (562 нм)

Цю ж реакцію можна записати більш докладно з урахуванням того, що
вона відбувається тільки в присутності аденозин-5-трифосфату (АТР):
люцифераза
АТР+люциферин+О 2 
АМР+РР+оксилюциферин+СО 2 +Н 2О  hν ,

де РР – пірофосфат; АМР – аденозин-5′-монофосфат.
Зазначена реакція чутлива до дуже малих кількостей АТР (порядку декількох фемтомолів), і за її допомогою можна вимірювати концентрацію сполук, у перетвореннях яких бере участь АТР.
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Наприклад, у такий спосіб можна визначити у крові рівень креатинкінази, що служить важливим хімічним показником під час діагностики
інфаркту міокарда та м’язових розладів:

Спектроскопія
внутрішнього
відбиття
й
лазерного
світлорозсіювання. Дотепер застосування цих методів обмежене через
громіздкість їх компонентів і необхідність тривалої й трудомісткої
підготовки зразків. Однак оптичні волокна можуть докорінно змінити
ситуацію, і не виключено, що з їх допомогою ці методи вдасться застосувати
в біосенсорах.
1.4. П’єзоелектричні сенсори
П’єзоелектричний ефект. Відомо, що в природних анізотропних
кристалах (наприклад, у кристалах кварцу й турмеліну, що не мають центрів
симетрій), підданих механічному напруженню, виникає електричний сигнал.
У таких матеріалах виявляється й зворотний ефект, а саме: зміна їх розмірів
під впливом електричного поля. У разі накладення на такі матеріали змінного
електричного потенціалу у них виникають механічні коливання. Кожен
кристал характеризується власною резонансною частотою коливань, яка
може залежати від його оточення. Звичайно резонансні частоти
п’єзоелектричних кристалів лежать у радіохвильовій області та становлять
порядку 10 МГц. Власна резонансна частота кристала визначається як його
масою, так і масою адсорбованого на ньому матеріалу. Адсорбція речовини
на поверхні кристала викликає зміну його резонансної частоти ∆f, яку можна
вимірювати з винятково високою чутливістю (500–2500 Гц/мкг). Засновані на
цьому ефекті сенсори характеризуються межами виявлення речовини масою
порядку декількох пікограмів.
Залежність між зміною маси кристала ∆m за рахунок адсорбції певної
речовини та зміною його резонансної частоти описується таким рівнянням:
2,3  106 f 2 m
,
A
де m – маса адсорбованої речовини, г; A – площа адсорбуючої поверхні,
см2; f – резонансна частота коливань кристала, Гц.
f 
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На разі у сенсорах застосовують як природні, так і керамічні
п’єзоелектрики (титанати барію або свинцю) (рис. 1.9). П’єзоелектричні
властивості мають полімерні матеріали, наприклад, полівініліденфторид
(ПВДФ), структуру ланцюга якого можна подати в такий спосіб:
 CF2  CH 2  CF2  n.
2
1

На основі кварцового резонатора з нанесеною на його поверхню плівкою адсорбенту розроблені індикатори вологості. Діапазон вимірювання
індикатора мікровологості концентрації кисню у воді
становить
0,0001÷0,1 %.
Поширення акустичних хвиль. Під час збудження п’єзоелектричного
кристала на його поверхні генеруються акустичні хвилі. У сенсорах на
акустичних хвилях (рис. 1.10) як підкладки використовують такі матеріали:
кварц ( SiO 2 ), танталат літію ( LiTaO3 ) і ніобат літію ( LiNbO 3 ). Необхідними
елементами сенсора є дві системи зустрічно-штирових перетворювачів
(ЗШП), одна з яких служить для збудження хвилі (трансмітер), а інша – для її
детекції (ресивер). Залежно від режиму поширення хвиль розрізняють
сенсори на поверхнях і на об’ємних акустичних хвилях (рис. 1.10).

3

Вихід
зразка

Вхід зразка

Рисунок 1.9 – Схема типового п’єзоелектричного сенсора:
1 – коливальне коло; 2 – вимірювач частоти; 3 – кристал

За рахунок включення ферментів до складу покривного
п’єзоелектричного шару можна досягти істотно вищої селективності сенсорів.
Включення кристалів у диференційованому режимі вимірювання
дозволяє підвищити чутливість і знизити рівень шумів. Ця система
називається кварцовими кристалічними мікровагами.
Необхідно відзначити, що, оскільки п'єзокварц є абсолютно
неселективним, для забезпечення вибіркової адсорбції молекул газу на
поверхню кварцу наносять адсорбуючий шар. Так, чутливість і вибірковість
щодо водню досягається нанесенням на поверхню плівки паладію; для визначення сірководню наносять активований шар оксиду вольфраму WO3.
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Рисунок 1.10 – Схема сенсора на поверхневих акустичних хвилях:
1 – п’єзоелектрична основа; 2 – ресивер; 3 – кристал розповсюдження
поверхневої хвилі; 4 – трансмітер

Радіочастотний сигнал, що подається на трансмітер, викликає в кристалі механічне напруження, що приводить до генерації поверхневої акустичної
хвилі (ПАХ) релейного типу. Ця хвиля потім поширюється уздовж
поверхні кристала доти, доки не потрапить на ресивер, де вона перетвориться
в електричний сигнал. ПАХ проникає в кристал на глибину, порівнянну з
довжиною хвилі, тому в досить тонкому кристалі іммобілізовані на його
поверхні речовини будуть впливати на поширення хвилі.
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Таким чином, проведений аналіз трансдьюсерів для біологічних та хімічних сенсорів свідчить, що сенсори мають переваги перед аналітичною
апаратурою. До очевидних переваг сенсорів відносять: низьку вартість аналізу, високу специфічність, мініатюрні розміри, зручність вимірювань (аналіз
проводиться без додаткових реагентів). Прогрес у розвитку сенсорних
досліджень спостерігається в країнах СНД, зокрема, проходять конференції
на відповідні теми, збільшується число публікацій. Що стосується України,
то біосенсорами займається Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. На 1994 рік база даних щодо сенсорів налічувала 56 рубрик і включала
6919 документів.
У зв’язку з цим у даному посібнику як приклад розглянуто деякі трансдьюсери (наведені вище) біосенсорів для визначення клітин, білків, ферментів, продуктів обміну тощо. Так, застосування в електрохімічному біосенсорі
мікродискового електрода, вкритого плівкою із полівінілового спирту, що
містить фермент глюкооксидазу, дозволяє визначати глюкозу. Глюкозу також визначають біомікросенсорами (потенціометричними та амперометричними) на основі кремнію та методом, що ґрунтується на посиленні поверхнею комбінаційного розсіювання. Основою такого сенсора є алкалтіолатний
триетиленгліколевий шар, що концентрує глюкозу поблизу активної поверхні
комбінаційного розсіювання. Детектування сахарози проводили на
понадтонких плівках Ленгмюра – Блотжетта (біосенсорах «смаку»).
Біосенсори дозволяють визначити глюкозу в органічній фазі в протоково-інжекційній системі аналізу. Фермент глюкозооксидаза був іммобілізований на природній протеїновій мембрані в тонкому шарі ферментної комірки
із тефлону, яка сполучена з амперометричним детектором.
Для визначення глюкози пропонуються також кондуктометричні
біосенсори та сенсори на базі польових транзисторів.
Сорбування на пастовому вугільному електроді ДНК дало можливість
вивчити взаємодію алкуючого агента 4′4′-дигідроксихалкону з односпіральною та двоспіральною ДНК з тімуса теля методом диференціальної імунної
вольтамперометрії.
За допомогою сіткового скловуглецю вимірювали імпульсні
вольтограми, характеристики яких залежали від наявності в пробі культури
Escherichia coli АТСС 13706. Для вивчення ендотеліальних клітин застосову-
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вали твердотільний ультрамікросенсор рН, основою якого є плівка оксиду
вольфраму, утворена на вольфрамовому наноелектроді.
Крім біосенсорів, в основу роботи яких покладені мікроелектроди, також широко використовуються оптичні біосенсори та хімічні сенсори на базі
п’єзокристалів. Наприклад, для визначення імуноглобуліну G придатні сенсори з оптичним хвилеводом з композиційного матеріалу на основі іонообмінного для K+ скла з плівкою TiO 2 та білком А як чутливим шаром до
імуноглобуліну.
Запропоновано біосенсор для детектування наявності компонентів біологічної зброї у вакуумі. Він заснований на використанні як чутливого елементу бактеріальних структур, наприклад ціанобактерій, фотоактивність
яких залежить від їх контакту з певними сполуками. Фотоактивність оцінюють за рівнем флуоресцентного сигналу від системи.
Спектрофотометричні та флуориметричні методи, що використовуються в біосенсорах, придатні для визначення антиоксидантної активності різних
об’єктів (лікарські та вітамінні препарати).
ДНК-модифікований наносенсор на основі п’єзоелектричного кварцового резонатора успішно використовують для виявлення в крові нуклеїнових
кислот та антитіл у випадку різних захворювань, під час їх диференційної
діагностики, контролю та лікування.
Застосування масивного акустико-хвильового імпедансу біосенсора
дозволяє визначити Mycobacterium tuberculosis, а на п’єзокристалічних вагах
реєструвати Salmonella typhinium та ДНК вірусу Herpes simplex.
У наступному розділі буде розглянуто методи іммобілізації біологічного розпізнавального агента та чутливі елементи трансдьюсера.
Контрольні запитання
1. Що таке сенсор?
2. У чому різниця між хімічними сенсорами, фізичними сенсорами
(датчиками) та біосенсорами?
3. До якого типу сенсорів відносять лакмусовий папірець і чому?
4. Чому для вимірювання ЕДС електрохімічної комірки необхідно використовувати два напівелементи?
5. У чому полягає зміст поняття «потенціометрія»?
6. Яким вимогам повинен відповідати електрод порівняння?
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7. Охарактеризуйте іоно-селективний електрод.
8. Чим відрізняється хроноамперометрія від амперометрії?
9. Що таке провідність?
10.Чому у вимірювальному містку провідностей не можна використовувати постійний струм?
11. Що таке електрохімічний імпеданс системи «метал – розчин»?
12. Що таке адмітанс?
13. За яких умов у сенсорах можна використовувати трансдьюсери
кондуктометричного типу?
14. Яким чином у польовому транзисторі проходить інверсія
провідності?
15. Які модифіковані електроди застосовують у біосенсорах?
16. Як можна було б виготовити друкований електрод з використанням
рослинної тканини?
17. У яких сенсорах застосовують тонкоплівкові електроди?
18. Назвіть переваги ультрамікроелектродів.
19. Охарактеризуйте оптичні сенсори. Які переваги та недоліки оптичних сенсорів?
20. Що таке флуоресцентна спектроскопія?
21. Які переваги люмінесцентних методів аналізу порівняно з іншими
оптичними методами?
22. Що таке біолюмінесценція?
23. Що таке хемілюмінісценція?
24. Що таке повне внутрішнє відбиття?
25. Як відбувається поширення акустичних хвиль у п’єзокристалах?
26. Охарактеризуйте п’єзоелектричний ефект?
27. Яка система називається кварцовими кристалічними мікровагами?
28. У чому полягає перевага біосенсорів порівняно з аналітичною апаратурою?
29. Які біологічні об’єкти можна досліджувати за допомогою флуоресцентних методів?
30. У який спосіб можна визначити рівень креатинкінази у крові?
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Розділ 2. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ЧУТЛИВІЙ ПОВЕРХНІ
СЕНСОРІВ ДЛЯ ІНДИКАЦІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК
ТА МЕТОДИ МОДИФІКАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЦИХ СЕНСОРІВ
У розд. 1 викладено фізико-хімічні принципи роботи одного зі складників сенсорів – трансдьюсерів. Отже, біосенсори належать до сімейства молекулярних сенсорів, і тому мають у своєму складі поверхню, селективну до
речовини, яка визначається. Ця поверхня розташована поблизу перетворювача або інтегрована в перетворювач, функцією якого є передача сигналу про
взаємодію між поверхнею та речовиною, яку визначають. Порівняно з іншими видами сенсорів у біосенсорах на поверхні, специфічній до речовини, що
визначається, використовують біомолекули, які розпізнають молекулярні
ділянки або їх аналоги.
Перетворювач – це детектор. Він відслідковує біохімічну реакцію, яка
ініціюється під час додавання проби. Оскільки в ході аналітичної реакції часто можуть змінюватися декілька параметрів, вибір пристрою не обов’язково
обмежений єдиним перетворювачем. Для біосенсорів можна пристосувати
ряд наявних аналітичних методів, розглянутих вище.
2.1. Методи іммобілізації біорозпізнавального компонента на
поверхні перетворювача
Біорозпізнавальний компонент біосенсора, що наноситься на поверхню
перетворювача, – це білки, ферменти, макромолекули чи їх комплекс зі специфічною поверхнею або внутрішніми розпізнавальними центрами, а також
клітини.
Незалежно від методу розпізнавання або різновиду трансдьюсера, що
використовується в аналізі для забезпечення селективності до тієї речовини,
що визначається, існує спільний елемент біосенсорів усіх типів – біорозпізнавальний компонент, іммобілізований на поверхню перетворювача, де
детектується сигнал.
Створення біологічної поверхні – складний технологічний процес. Методи іммобілізації поділяються на дві групи: захоплення та зв’язування. У
більшості випадків вдаються до сполучення іммобілізації захоплення та
зв’язування. Іммобілізація біорозпізнавального компонента може проходити
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в один чи два етапи. Біорозпізнавальна молекула або приєднується безпосередньо до поверхні перетворювача, або модифікується на «субстрат носій»,
який згодом, а іноді й одночасно, осаджується на перетворювач.
Фізична адсорбція – найпростіший вид іммобілізації. Одним з найбільш
поширених адсорбентів для ферментних електродів є вуглець. Поверхню, оптимальну з погляду придатності для оптичного перетворення під час аналізу
розчинів, забезпечує полістирол. Однак фізична адсорбція слабо утримує
реагент, який у результаті швидко вимивається, тому сенсор необхідно
покривати мембраною, яка проникна для речовини, що визначається, і здатна
утримувати або інкапсулювати біорозпізнавальні молекули на перетворювачі.
Поширеним методом утримання ферментів і живих клітин є поперечне
зшивання, під час якого утворюється гелева матриця, у якій частинки рецепторів утримуються фізично. Методів отримання цього «гелю» дуже багато.
Найбільш випробуваний метод іммобілізації – це поперечне зшивання за допомогою глутарового альдегіду. Крім глутарового альдегіду, існує ряд
біфункціональних та інших реагентів (табл. 2.1) та речовин, що зв’язуються
переважно через групи NH2, ОН та SH як матриці для утримання.
Крім реагентів, зазначених у табл. 2.1, можуть застосовуватися і такі
полімери: желатин, агар, циклодекстрин, поліпірол, поліанілін та багато інших полімерів та гелів. Для водних реагентів і тих, що містять воду у своєму
складі, важлива також здатність до гідратації; і для цих цілей використовують емульсійні полімери, що утворюють плівку, для яких рН, ізотонічність та
гідратаційні характеристики можна підібрати залежно від конкретної біорозпізнавальної системи.

Таблиця 2.1 – Біфункціональні реагенти
Назва
речовини
1

Структурна
формула
2
O

Глутаровий альдегід

O
C

(CH2)3 C

H

H

O
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-
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(CH2)6 CNO

Продовження табл. 2.1

Закінчення табл. 2.1
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(R= COOH; CONH 2; n=2-12)

Тіоли з довгим ланцюгом
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(CH2)n

X

У випадку модифікації поверхні підкладкою може служити або сам перетворювач, або полімерний матеріал, який буде нанесений на перетворювач.
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Не всі перетворювачі мають необхідні зв’язувальні групи на поверхні, і
тому частіше краще забезпечити зв’язок з тим матеріалом, який у подальшому можна нанести на перетворювач. Цим матеріалом можуть бути полімери,
наприклад сополімери малеїнового ангідриду, сополімери метакрилової кислоти/ангідриду та їх похідні. Такі носії наносять на перетворювач у вигляді
тонкого шару. Реакційні групи, до яких буде приєднуватися біорозпізнавальна молекула, можна утворити на полімері за допомогою дериватизації мономеру та сополімеризації або шляхом прямої реакції з полімером.
Приклади зв’язування різних реакційних груп на біорозпізнавальній
молекулі наведено на рис. 2.1.
Більшість поверхневих груп на підкладці для іммобілізації перед ковалентним зв’язуванням повинні бути функціоналізованими. Наприклад, для
функціоналізації
поверхневих
ОН-груп
використовують
силанові
зв’язувальні агенти типу Х3SiL або ХSiR 2L , де Х – група, що гідратується;
L – ліганд (або група, яку можна перетворити в ліганд). Такі реагенти знайшли широке застосування, особливо виготовлені на основі кремнезему.
Реагенти, отримані на зазначених носіях зв’язку, мають високу термічну та
гідролітичну стабільність.
Під час проектування бажаної модифікації поверхні можливі два підходи:
а) зв’язувальний агент приєднується до носія і потім реагує з макромолекулою, яку треба іммобілізувати (рис. 2.2);
б) отримують комплекс «макромолекула-силан», а потім осаджують
прямо на поверхню (рис. 2.3).
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Рисунок 2.1 – Реакція зв’язування різних реакційних груп
з біорозпізнавальною молекулою
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Рисунок 2.2 – Іммобілізація на
поверхню, модифіковану силаном
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Рисунок 2.3 – Іммобілізація
модифікованої силаном молекули

Поверхневі ОН-групи часто використовують і в інших реакціях
зв’язування (рис. 2.1, а, b, c, d, e); крім них можна застосовувати й інші групи, наприклад, амідо-, –СООН тощо.
На поверхні таких металів, як срібло та золото, особливо ефективним
способом створення функціональних груп для іммобілізації є використання
шарів, які організуються самостійно, приміром, тіоли з довгим ланцюгом, які
мають кінцеву групу для зв’язку з розпізнавальною молекулою.
У випадку іммобілізації ДНК кінцева NH2-група забезпечує зв’язування
крізь тимінове кільце.
Під час іммобілізації розпізнавальної системи часто буває потрібен
розподільник між поверхнею та біомолекулою. В принципі, його можна приєднати як інтегральну частину функціонального реагенту або як частину біоактивної молекули. Для більш гідрофільного та більш жорсткого розподільника найкраще підходить олігопептид. Кінцева -аміногрупа пептиду може
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бути зв’язана, наприклад, з поверхнею, активованою бромціаном, а вільний
кінець –СООН зв’язаного пептиду використовують для з’єднання з біоактивною молекулою.
Таким чином, для того, щоб біосенсор надійно працював, біологічний
матеріал має бути надійно закріплений або іммобілізований на трансдьюсері.
Існує п’ять основних методів іммобілізації біологічних матеріалів.
1. Адсорбція. Адсорбцією користуються, головним чином, на стадії
досліджень, коли достатньо слабкого прикріплення біологічного матеріалу до
трансдьюсера, а від сенсора не вимагається тривалої експлуатації.
2. Мікрокапсулювання. Цей метод дозволяє розташувати біологічний
матеріал з внутрішньої сторони мембрани в близькому контакті з трансдьюсером. Метод забезпечує гарну відтворюваність роботи ферменту, захищає
його від забруднень і руйнування. Мікрокапсульовані ферменти стійкі до
зміни рН, іонної сили і хімічного складу середовища.
3. Включення. У процесі реалізації методу включення біологічний матеріал зв’язується з розчином мономеру, а потім до розчину додають ініціатор полімеризації, у результаті чого утворюється гель, у який включений
біоматеріал.
Найчастіше як гель використовують поліакриламід. Крім нього застосовують гелі на основі крохмалю, нейлону і кремнійорганічних полімерів.
4. Зшивання. Відповідно до цього методу біоматеріал хімічно
зв’язують з твердими підкладками або гелями, для чого використовують так
звані біофункціональні реагенти (наприклад, глутаровий альдегід).
5. Ковалентне зв’язування. У разі застосування цього методу заздалегідь відомо, через які функціональні групи біоматеріал прикріплюється до
носія. У випадку ферменту для ковалентного зв’язування використовують
нуклеофільні групи тих амінокислот, що не беруть участі в утворенні активного і єднального центрів.
Термін служби біосенсора можна істотно збільшити за рахунок
правильно вибраного методу іммобілізації біологічного матеріалу.
2.2. Характеристика біорозпізнавальних компонентів
Головна вимога до біорозпізнавальних компонентів полягає в тому, що
вони повинні впізнавати тільки один субстрат серед безлічі інших.
Цій вимозі відповідають:
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 нуклеїнові кислоти;
 рецептори.

Сенсори на основі антитіл або рецепторів іноді називають афінними
біосенсорами.
У розпізнавальних елементах біосенсорів найчастіше використовують
ферменти. Вони можуть бути присутні як у вигляді очищеної субстанції, так і
у складі мікроорганізмів або інтактної тканини. Ферменти прискорюють перебіг біохімічних реакцій і специфічно зв’язуються зі своїми субстратами. У
біосенсорах вони дістали поширення саме завдяки їх каталітичній дії.
Антитіла діють по-іншому. Вони специфічно зв’язуються з певними
антигенами, але, як правило, не мають каталітичної дії. Незважаючи на це
вони можуть забезпечувати винятково високу селективність біосенсорів. У
подібних біосенсорах застосовують спеціальні методи регенерації сигналу,
що виникає в результаті зв’язування антитіла з антигеном.
Значно меншою мірою в біосенсорах використовують нуклеїнові кислоти. Селективність подібних біосенсорів базується на спарюванні нуклеотидів. Для створення селективних біосенсорів придатні й клітинні рецептори,
наприклад, білки, які часто пронизують ліпідний бішар клітинної мембрани й
характеризуються дуже специфічним зв’язуванням з лігандами. На жаль,
процедура виділення білків у чистому вигляді дуже трудомістка. Разом з тим
вони можуть забезпечити той самий рівень афінності й селективності, що й
антитіла.
Розглянемо кожен із цих компонентів окремо і більш детально.
Ферменти. Ферменти являють собою біологічні макромолекули великого розміру і складаються головним чином з білкових компонентів. Відомо,
що білкові компоненти можуть містити простетичну групу, яка, у свою чергу, може включати один або декілька атомів металу. Особливістю ферментів,
які використовуються в біосенсорах, є те, що у ході того перетворення, що
каталізується ними, відбувається реакція окиснення або відновлення, яка може бути визначена електрохімічно.
Класичний випадок ферментативного каталізу описується рівнянням
Міхаеліса – Ментен:
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де S – субстрат; Е – фермент; ЕS – фермент-субстратний комплекс; Р – продукт.
Ферменти найчастіше вживають в амперометричних ферментних електродах. Амперметричні ферментні електроди (потенціометричний сенсор з
рН-електродом) широко застосовують для визначення глюкози, сечовини
тощо. Струм, який вимірюється на електроді під час потенціометричного контролю, пов’язаний з кінетикою ферментативної реакції. У цьому випадку
швидкість реакції, що каталізується ферментом, буде такою:

d S k2 E0 S 
,

dt
K M  S 
де K M – константа Міхаеліса – Ментен; Е0 – загальна концентрація.
Припустімо, що повторне окислення проходить швидко і не лімітує
реакцію, тоді в найпростішому випадку струм на електроді під час ферментативного кінетичного контролю буде наближатися до такого значення:
Ik 

Максимальний

відгук

nFdk 2 Е0 S
.
K M  S 

струму

на

реакцію

за

S  K M

буде

I max  nFdk 2 Е0 . Отже, для струму, який дифузно контролюється, можна записати:
Id 

I max DS 
,
d 2 k2 E0 

де d – товщина дифузного шару; D – коефіцієнт дифузії речовини в шарі, що
визначається.
Для струму, що кінетично контролюється, маємо:
Ik 

I max S 
.
KM  S
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Останнє рівняння свідчить про те, що для даної концентрації ферменту значення I d зменшується в разі збільшення d та збільшується із зростанням D,
тоді як значення I k зростає у разі збільшення d і не залежить від D.
Значний прогрес у створенні біосенсорів став можливим завдяки використанню в них як окисника не кисню, а так званих медіаторів, або переносників електронів. Як медіатори звичайно застосовують катіони перехідних
металів (наприклад, іони Fe3+) та їх комплекси.
Вільні іони Fe3+ мало застосовуються як медіатори, оскільки у водних
розчинах вони гідролізуються з утворенням нерозчинного гідроксиду заліза
Fe(OH)3.
У зв’язку з цим як медіатори використовують гексаціаноферат

FeCN6 3 .
У присутності медіаторів на електродах перебігають такі оборотні процеси:

Fe3 aq  å 
 H 2O

FeOH 3  3H 

Fe 2  aq
 H 2O

E0  0,53 Â

FeOH 2  2H 

[Fem(CN)6]-3 + ē ↔ [Fen(CN)6]-4

(E0 = +0,45 В);

[Fem(Cp)2]+ + ē ↔ Fen(Cp)2

(E0 = +0,45 В);

Ер(Ох) = +0,193 В;
Ер(К) = +0,137 В.
В електрохімічному біосенсорі медіатор має бути в той чи інший спосіб
іммобілізований разом з ферментом на поверхні електрода. Наприклад, у вугільно-пастовому електроді медіатор змішують з вугільною пастою.
В окислювально-відновлювальних процесах великої групи ферментів
замість молекулярного кисню вживають нікотинаміднуклеотид NAD або його фосфат NAD(Р). Відновлювання NAD+ на електроді має тенденцію до
утворення (шляхом радикальної полімеризації) димерів, а не відновленого
коректора NADН. Ці димери адсорбуються на поверхні електрода, що робить
NAD+ непридатним для використання як компонента біосенсора.
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Система NAD+/NADН у біосенсорах дозволяє визначати глюкозу, лактат, сечовину, холестерин у крові, етанол тощо.
Приклади ферментних сенсорів, їх переваги та недоліки наведені далі у
розд. 5.
Ферменти, що входять до складу тканин рослин і тварин. Тканини
рослин і тварин можна використовувати практично без обробки. У тканинах
міститься безліч ферментів, тому вони, порівняно з очищеними ферментами,
менш специфічні. Однак у тканинах ферменти перебувають у природному
для них стані, тому вони більш стійкі. У зв’язку з цим термін експлуатації
тканинних сенсорів вищий, ніж ферментних. З іншого боку, час відгуку тканинних сенсорів може бути більшим, оскільки субстрату доводиться дифундувати крізь тканину. Крім того, в біосенсорі фермент може міститись у
більшій кількості, якщо він перебуває в очищеному вигляді, а не у складі
тканини.
Далі у розд. 5 подано конструктивні та аналітичні характеристики, а
також порівняльна характеристика біосенсорів, виготовлених з використанням як тканин, так і очищених ферментів.
Ферменти, що входять до складу мікроорганізмів. Мікроорганізми широко застосовуються в біотехнологічній, харчовій та фармацевтичній галузях
промисловості. Для моніторингу багатьох біотехнологічних процесів розроблено біосенсори, в яких як розпізнавальний елемент застосовано мікроорганізми, що іммобілізовані на трансдьюсері. Дія мікроорганізмів ґрунтується на
тому, що в результаті засвоєння ними органічних сполук змінюється їх
дихальна активність. Крім того, продуктами метаболізму мікроорганізмів
можуть служити електроактивні сполуки.
Приклади біосенсорів на основі мікроорганізмів вміщено в розд. 5.
Ферменти, що входять до складу мітохондрій. Це клітинні органели,
що містять багато різних ферментів і які можуть служити ефективними біокаталізаторами. З їх допомогою можна поліпшити характеристики сенсора
(значення відгуку і селективність) у тих випадках, коли застосування інтактної тканини не дозволяє отримати потрібного результату.
Далі у розд. 5 наведено приклад мітохондріального сенсора для визначення глютаміну.
Нуклеїнові кислоти. Нуклеїнові кислоти мають здатність специфічно
зв’язуватись з лігандами. Явище спарювання ланцюгів нуклеїнових кислот
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лежить в основі утворення ДНК-носія генетичної інформації, що визначає
вроджені характеристики організму. Для кожного білка (а отже, і ферменту),
синтезованого в клітинах організму, існує специфічна послідовність нуклеотидів. Сучасні ДНК-технології, що застосовуються в генній та білковій інженерії, можуть виявитися корисними і для розробки біосенсорів. Вони можуть
бути придатні для удосконалення біосенсорів: підвищення виходу ферменту,
поліпшення властивостей ферменту тощо. Хоча в цих напрямах уже досягнуто великих успіхів, для створення нових біосенсорів ДНК-технології використовуються ще мало та епізодично.
Антитіла (імунний аналіз). Антитіло являє собою білок зі специфічним доменом, що зв’язує антигени. Антигени – це молекули, здатні викликати імунний відгук. Імунний аналіз ґрунтується на унікальній специфічності
антитіла зв’язувати антиген, що дозволяє селективно розпізнати і визначити
речовини, які є або антитілами, або антигенами. Антитіла являють собою
один з головних класів білків, об’єднаних назвою імуноглобуліни (Ig). Усередині цього сімейства найбільш представницькими антитілами є IgG (близько 70 %).
Антитіла продукуються В-лімфоцитами, причому кожна В-клітина
проявляє на своїй поверхні тільки одну специфічність, так що сторонній антиген зв’язує тільки клітини з «підходящими» активними центрами. Це
зв’язування стимулює поділ таких клітин й утворення великої кількості IgG з
тією ж самою специфічністю.
Активний центр може бути тільки невеликою частиною всієї молекули
антигену, й, отже, в одного й того самого антигену може бути декілька
потенціальних активних центрів. Унаслідок цієї властивості може утворюватись сироватка, яка містить неоднорідну суміш частинок антитіл з
різноманітною спорідненістю. Такі сироватки відомі як поліклональні, і, на
відміну від моноклональних антитіл, в їх кінетику розпізнавання робить свій
внесок кожен з активованих розпізнавальних центрів, або епітонів.
У разі зближення антитіла (Ab) й антигену (Ag) первинна зв’язувальна
сила є іонною (дальша взаємодія), що діє на відстанях понад 10 нм. Повільне
віддалення гідратаційної води приводить до утворення водневих зв’язків на
відстані 0,5–0,15 нм, сила Ван-дер-Ваальса (ближня взаємодія) між диполями
на сусідніх атомах стає більш значною, і зв’язок зміцнюється. Залежність
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ступеня зв’язування від концентрації антигену та концентрації антитіла показано на рис. 2.4, а, б, в.
Можна помітити, що для даної концентрації антитіл (рис. 2.4, а) ступінь зв’язування змінюється як функція концентрації антигену тільки в критичному діапазоні. Нижче знаходиться область постійного пропорційного
зв’язування, де зміна концентрацій антигену дає незначну зміну ступеня
зв’язування. З рис. 2.4, б очевидно, що збільшення концентрації антитіл
викликає зсув області максимальної зміни (тобто потенціального динамічного діапазону вимірювань) в область вищих концентрацій антигену.
З іншого боку, рис. 2.4, в показує, що для доволі низьких концентрацій антитіл (менше 0,01/Kрівн) частка зайнятих активних центрів антитіла відображає концентрацію речовини, що визначається, і стає незалежною від загальної концентрації антитіл.
Будь-який імунний аналіз базується на вимірюваннях частки зайнятих
активних центрів. Іншими словами, принцип аналізу засновано на визначенні
частки зайнятих центрів або побічно – частки незайнятих центрів.
Розрізняють конкурентний та сандвічевий аналіз.
З допомогою конкурентного імунного аналізу встановлюють число
центрів, не зайнятих пробою. Цей аналіз може реалізуватись по-різному, проте в будь-якому разі його сутність полягає в тому, що ту речовину проби, яка
визначається, змішують з тією ж міченою речовиною, і вони починають конкурувати за активні центри (рис. 2.5).
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Рисунок 2.4 – Залежність ступеня зв’язування від концентрації антигену та
концентрації антитіла: а – ступінь зв’язування залежно від концентрації
антигену для різних концентрацій антитіла; б – ступінь зв’язування
залежно від концентрації антитіла для різних концентрацій антигену;
в – частка зайнятих центрів антитіла залежно від концентрації
антитіла для різних концентрацій антигену

Метод потребує розділення зв’язаного та вільного антигену або антитіла з метою визначення їх відносних кількостей. Якщо визначають антиген,
присутність міченого антигену дозволяє оцінити відносне розділення. Як
можна зробити висновок з кривих рис. 2.4, відносна чутливість досягається в
разі зменшення концентрацій міченого антигену та антитіла.
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Рисунок 2.5 – Конкурентний аналіз для тест-визначення антитіл
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У ході сандвічевого аналізу речовина з проби, яка визначається, захоплюється надлишком антитіл, а кількість цієї захопленої речовини, яка визначається, оцінюється за допомогою другого антитіла, що утворює таким чином сандвіч (рис. 2.6).
Місце розпізнавання на антигені являє собою невелику зону, тому може бути декілька різних епітонів, які просторово розділені на антигені. Цю
особливість можна використовувати для сандвічевого аналізу: речовина, яка
визначається, захоплюється антитілом Ab1, що дозволяє виділити його з проби, що залишилася. Захоплений антиген далі витримують з надлишком другого, міченого антитіла Ab2, яке зв’язується тільки з уже існуючими
комплексами «антитіло – антиген» (рис. 2.6).
Спільними рисами класичних методів імунного аналізу є те, що вони
визначають вміст речовини не прямо, а за допомогою міченого аналога речовини, яка визначається, або міченої системи розпізнавання тієї речовини, що
визначається. Крім того, у разі застосування імунного аналізу необхідне розділення сигналів від вільного маркера та зв’язаного міченого маркера; ця вимога є першорядною.
Розділення зв’язаної і вільної фракцій можна провести різними способами. Проте рідиннофазний аналіз не знайшов значного поширення.
Найбільш перспективним є твердофазний імунний аналіз, під час якого
видаляються незв’язані мічені антитіла за рахунок уведення великого
надлишку антигену в твердій фазі (рис. 2.7).
У процесі твердофазного імунного аналізу тверда фаза відіграє роль
несучої підкладки ІІ, однак її не слід розглядати як пасивний компонент.
Можна використовувати і хімічну, і фізичну адсорбцію антитіла або антигену, але, в основному, більшість імунних визначень засновано на фізичній ковалентній адсорбції.
За допомогою мічених антитіл або антигенів можна визначати невідому концентрацію антитіл. Як мітка можуть служити радіоактивні ізотопи,
ферменти, еритроцити, флуоресцентні або хемілюмінесцентні молекули, а
також метали.
Рисунок 2.6 – Імунометричне
(сандвічеве) визначення антигену
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Рисунок 2.7 – Поділ зв’язаної і вільної
фракцій з використанням надлишку
антигену на твердій фазі
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Радіоактивні мітки. Зазвичай як мітки вибирають 125I, гаммавипромінювач, 3Н (тритій), бета-випромінювач, хоча використовують також
57
Со (для вітаміну В12) та 14С. Тритій дає меншу чутливість, ніж 125I.
У деяких випадках мітку можна приєднати шляхом простого ізотопного заміщення; в більшості потенційних речовин, що визначаються, водень
можна замістити на тритій.
Флуоресцентні та хемілюмінесцентні мітки. Застосування оптичних
методів ґрунтується на принципах, аналогічних принципам використання радіоактивних міток, за винятком того, що метод детектування включає
спектрофотометричне вимірювання.
Найбільш поширені флуорофори, які вживаються як мітки, є похідними
флуоресцену та радоміну.
Флуоресцентні мітки характеризуються такими параметрами: довжиною хвилі збудження та флуоресценції (нм), часом затухання (нс), молярним
поглинанням (л/моль) та квантовим виходом (інтенсивністю флуоресценції в
молекулі спектра). Довжина хвилі збудження лежить у більш короткохвильовій області, ніж довжина хвилі флуоресценції.
Хемілюмінесцентні мітки випромінюють світло за рахунок нестійкого
люмінесцюючого продукту реакції. На відміну від флуорофорів,
хемілюмінесцентні реагенти не потребують для збудження падаючого світла,
а випромінюють світло в результаті хімічної реакції. Наприклад, арикакридинові ефіри, приєднані до рецепторної молекули через «ефірну частину»,
здатні
розірвати ефірний зв’язок за рахунок лужного гідролізу на одній стадії аналізу з утворенням нестійкого люмінесцюючого N-метилакридону, який розкладається з випроміненням світла.
Ферментні мітки. Найчастіше як мітки вживають два ферменти – лужну фосфатазу і пероксидазу хрону.
Біосенсори з антитілами як розпізнавальний елемент мають такі переваги:
 виключна селективність;
 досить висока чутливість;
 міцний зв’язок з антигеном.
До недоліків біосенсорів з антитілами можна віднести відсутність каталітичної дії.
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Рецептори. Рецептор – це білкова молекула, яка розташована в клітинній мембрані. Як правило, після зв’язування рецептора з лігандом (агоністом) у клітині запускаються реакції, які приводять до певного фізіологічного
відгуку: відкриття іонного каналу, синтез вторинних посередників, активація
ряду ферментів.
Властивості рецепторів використовують у біосенсорах. Біосенсори, що
містять рецептори, можна поділити на дві великі групи залежно від того, застосовано в них інтактні (знаходяться у складі мембран) або очищені рецептори. З очищених рецепторів найбільш поширеним є N-холінорецептор.
2.3. Принципи мініатюризації біосенсорів
Біосенсор може включати як один аналітичний датчик, так і декілька,
що відрізняються за фізичним принципом роботи. Так, M. Berretoni, І. Carparini та іншими для визначення бактерій E. coli ATEC 13706 було застосовано
сенсор, що поєднував електрохімічні та хемометричні елементи.
Micobacterium tuberculosis вимірюють за допомогою експрес-методу,
що ґрунтується на використанні масивного акустико-хвильового імпедансу
біосенсора. Інші автори для визначення E. coli 0157:Н7 застосовували імуносенсорні чіпи з використанням спектроскопії повного електрохімічного опору.
Останнім часом відбувається ускладнення архітектури і функціональності біосенсорів, про що свідчать дані, наведені вище, тобто вони є вже мікроаналітичними системами. Похідні таких аналітичних систем одночасно характеризуються мініатюризацією та масштабуванням. При цьому необхідно
мініатюризувати основні функціональні елементи.
Розглянемо, які основні функціональні елементи необхідно мініатюризувати у разі переходу до мікроаналітичної системи з метою забезпечення її
функціонування: модулі для автоматичного відбору проби, систему резервуарів для носіїв, реагентів та проб; системи термічної активації (нагрівач, датчик температури), пробопідготовки, хімічної або термічної обробки; систему
транспортування рідкого або газоподібного середовища носія та розчину
аналізу; системи дозування, сепарації компонентів проби за рахунок міжфазного розподілу або різниці рухливості в полі потенціальних сил, ідентифікації компонентів (сенсор або лінійка сенсорів, детектор), утилізації або нако53

пичення продукту, первинного структурування інформації і, нарешті, систему передачі даних, у тому числі дистанційну.
Для виявлення і тестування бактерій, вірусів і токсинів пропонуються
різні мікроаналітичні системи, основні функції, принципи реалізації і
конструктивно-технологічні рішення яких подано у табл. 2.2.
Таблиця 2.2 – Основні функції, принципи реалізації і конструктивнотехнологічні рішення мікроаналітичної системи для виявлення і тестування
бактерій, вірусів і токсинів
Функція
1
Завантаження
проби та
попереднє очищення

Принцип
2
Вхідний порт з легким
доступом біоматеріалу
Мембранна фільтрація
Седиментація

Кероване
транспортування Механічний імпульс
Електроінжекція
Крапельна інжекція
Мембранний клапан
Дозування

Інжекційний хрест
Система регулювання
тиску

Гнучка мембрана
Регулювання температури,
теплоізоляція, терморезистивні
інтегровані елементи
Керування нагріванням та охолодженням – терморезистивні
елементи на базі металів і
напівпровідників

Термостатування
Фізична
обробка

Конструктивно-технологічне
рішення
3
Вхідна ємність з захисною
мембраною
Вбудований мікрофільтр
Пастка для седимента та
перешкода для відділення
супернатанта
Клепаний, роторний, мікромеханічний насос, у тому числі й
інтегральний
Сопло – висока напруга
Сопло
Керована гнучка мембрана
Керовані електрокінетичні
потоки

Термоциклювання
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Продовження табл. 2.2
1

Хімічна
обробка

2

Реакції заміщення, приєднання

Електрохімічна обробка

Розділення на
компоненти

Електричне поле великої
напруги, вільний або заповнений
інертним середовищем капіляр

Електрофорез

Міжфазний розподіл, планерні
інтегровані колонки. Електричне
поле великої напруги
Вбудована мембрана камери
Іммобілізація активних
біомолекул, синтез на поверхні
Іммобілізація іонів, реагентів
Джерело випромінювання малої
апертури. Фотоприймач

Хроматографія
Діаліз
Біорозпізнавання,
гібридизація
Хімічна реакція
Поглинання світла
Детектування

3
Реакторна мікрокамера, подача
реагентів мікронасосами,
змішування реагентів, зберігання
та адресна доставка реагентів до
місця реакції, підтримання
зовнішніх умов реакції
Активний електрод, підтримання
струму та напруги, доставка
реагентів

Заломлення та
розсіювання світла,
порушене повне
внутрішнє відбиття

Джерело випромінювання малої
апертури. Фотоприймач
Джерело первинного випромінювання, система збору вторинного опромінювання
Джерело збудження. Приймач.
Джерело електромеханічних
хвиль

Флуоресценція
Акустичні хвилі.
Електромагнітні хвилі

Для реалізації наведених у таблиці модулів, функцій та конструктивних
рішень необхідні сучасні мікротехнології та розуміння принципів масштабування і мініатюризації, які використовуються під час створення гібридноінтегральних аналітичних мікросистем.
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Контрольні запитання
1. Які типи біологічних розпізнавальних систем використовують у біосенсорах?
2. Охарактеризуйте біфункціональні реагенти, що використовуються в
біосенсорах.
3. Назвіть методи іммобілізації біологічних матеріалів.
4. Які сполуки використовують як розпізнавальні реагенти?
5. Що таке афінні біосенсори?
6. Дайте визначення ферментів.
7. Як діють редокс-ферменти для визначення субстратів ферментів в
амперометричних біосенсорах?
8. Наведіть приклади біорозпізнавальних процесів, що приводять до
зміни рН.
9. Що таке антитіла?
10. Назвіть особливості зв’язування нуклеїнових кислот.
11. Які оборотні процеси проходять на електродах у присутності
медіаторів?
12. Як би Ви сконструювали біологічний сенсор для визначення глюкози та холестерину?
13. Які фактори вливають на точність біосенсорів?
14. Назвіть види імунного аналізу.
15. Чим конкурентний аналіз відрізняється від сандвічевого?
16. Охарактеризуйте мікробіологічні системи для виявлення і тестування бактерій, вірусів, токсинів.
17. За допомогою якої системи можна визначити лактат, холестерин у
крові, етанол?
18. Що таке твердофазний імунний аналіз?
19. Охарактеризуйте радіоактивні мітки.
20. Опишіть флуоресцентні та хемілюмінесцентні мітки.
21. Опишіть хемілюмінесцентні мітки.
22. Охарактеризуйте ферментні мітки.
23. Що таке рецептори?
24. Охарактеризуйте принципи мініатюризації біосенсорів.
25. Наведіть
приклади
гібридно-інтегральних
аналітичних
мікросистем.
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Розділ 3. ХІМІЧНІ СЕНСОРНІ СИСТЕМИ
Розробка хімічних сенсорів необхідна для досягнення ряду цілей.
Першою є заміщення класичних аналітичних методів аналізу на сенсорні вимірювання. Типовим прикладом є систематична заміна полум’яних фотометрів для визначення компонентів електролітів крові (літій, натрій, магній, калій, кальцій) на іон-селективні електроди.
Друга мета зумовлюється підвищенням вимог до автоматизації виробничих процесів. Вимірювання хімічних параметрів необхідне для контролю
та управління процесами. На застосуванні хімічних сенсорів ґрунтуються методи аналізу «on-line» при контролі технологічних процесів. Особливі вимоги
до сенсорів, що використовуються в умовах виробництва: стійкість до помилок, довгочасова стабільність і температурна нечутливість. Додаткові вимоги
виникають у випадку біотехнологічних процесів, де потрібні багатофункціональні біосумісні сенсори.
Контроль (моніторинг) хімічних параметрів також важливий з погляду
охорони навколишнього середовища, техніки безпеки, медицини. Контроль
показників рН та мутності води є порівняно простим завданням. Значення рН
можна виміряти за допомогою скляного електрода, а мутність – оптичним
сенсором.
Забруднення води важкими металами та органічними сполуками можливо контролювати за допомогою сенсорів, а не методами «off-line» в лабораторії з попереднім відбором проб. Хімічні сенсори необхідні для визначення
не лише окремих сполук, а й сумарних параметрів.
Важливою вимогою з погляду охорони навколишнього середовища є
контроль за викидами газів. Уже створено газові сенсори, дія яких заснована
на принципах оптики або мікроелектроніки. Безперервний контроль забруднення ґрунту або складу твердих відходів – дещо складніший. Для його проведення потрібні такі сенсори, які б надавали хімічну інформацію в результаті дистанційних вимірювань.
Сенсори для контролю небезпечних сполук мають бути дешевими й
масово випускатись промисловістю. Сенсори цього типу будуть оцінювати
довгочасову експозицію або максимальне навантаження. У добувній промисловості необхідно визначати вибухонебезпечні або отруйні гази, для кондиціювання повітря потрібно знати вологість та вміст СО.
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Ще одною галуззю застосування сенсорних систем є моніторинг
«in-situ» – «на місці». Наприклад, під час операції на серці необхідно постійно вимірювати співвідношення калію та натрію, оскільки це важливий показник стану пацієнта. Іншим перспективним напрямом застосування сенсорів у
медицині є спостереження в часі за вмістом ліків, анестетиків і метаболітів у
організмі під час операції. Крім того, все більш актуальною стає потреба в
таких сенсорах, які можна використовувати як неінвазивні пристрої,
наприклад, для визначення глюкози в крові за ІЧ-спектром, що реєструється
через шкіру або ніготь на пальці.
3.1. Характеристики хімічних сенсорів
Хімічні сенсори – це невеликі пристрої, які здатні безперервно визначати концентрацію хімічних складових у рідинах або газах і перетворювати
цю інформацію в режимі реального часу в електричний або оптичний сигнал.
Сенсор складається з хімічно чутливого шару, системи розпізнавання,
перетворювача хімічної інформації в електрохімічний або оптичний сигнал
та електронного пристрою для оцінки даних, звичайно інтегрованого в
сенсор.
Технічні характеристики сенсорів включають загальні аналітичні критерії та специфічні вимоги, такі як довгочасова стабільність.
Типові параметри, що характеризують сенсор:
 межа виявлення;
 робочий діапазон;
 селективність;
 дрейф сигналу;
 відтворюваність;
 мініатюризація;
 механічна стабільність;
 час відгуку;
 довгочасова стабільність;
 сумісність з умовами, що змінюються: тиском, температурою,
радіоактивністю, вибухонебезпечністю, біологічними умовами, стерилізацією.
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Універсального основного принципу розробки сенсорів не існує. Вирішення кожного практичного завдання вимагає окремого підходу. Будова і дія
хімічних сенсорів ґрунтується на електричних, оптичних, гравіметричних та
термічних принципах (табл. 3.1).
Таблиця 3.1 – Огляд схем детектування і типів сенсорів
Схема детектування
Зміна провідності
Зміна потенціалу
Зміна струму
Зміна резонансної
частоти
Зміна оптичних
властивостей
Термічні ефекти

Тип сенсора
Напівпровідники метал-оксид
Органічні напівпровідники
Іон-селективні напівпровідники
Твердотільні газові сенсори
Польові транзистори
Амперометричні сенсори (кисневі та ферментні
електроди, імуносенсори, твердотільні газові зонди)
П’єзоелектричні кварцові резонатори
Сенсори на поверхневих акустичних хвилях
Сенсори на основі пропускання/поглинання,
розсіювання, відображення, флуоресценції,
заломлення, вимірювання часу затухання, поляризації
Термічні, калориметричні сенсори
Пелістори

Багато з цих принципів уже описано в розд. 1, 2; даний розділ присвячено особливим аспектам конструкції хімічних сенсорів.
3.2. Напівпровідникові газові сенсори
3.2.1. Основні відомості про напівпровідники
Усі матеріали поділяються на метали, неметали та напівпровідники. Як
правило, метали добре проводять електричний струм, а неметали є діелектриками. Напівпровідники займають проміжне положення між металами й
неметалами.
Відмінності між зазначеними типами матеріалів проявляються в тому,
як у них утворюються енергетичні рівні. Молекулярна будова неметалів відрізняється тим, що атоми в них утворюють дискретні зв’язуючі та антизв’язуючі молекулярні орбіталі. На зв’язуючих орбіталях розташовуються
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електрони, які беруть участь в утворенні хімічного зв’язку. Потрапити на незв’язуючу орбіталь (незайняту в стійкому стані молекули) електрон може
тільки при збудженні. Простір між орбіталями не може бути зайнятий за
жодних обставин – це так звана «заборонена» зона. У металах, навпаки, енергетичні зони перекриваються і заборонених зон не існує. Електрони в металах можуть вільно переміщуватися між зонами, що пояснює їх високу електронну провідність. У напівпровідниках існує дві енергетичні зони: нижня
валентна зона і верхня «вільна зона», або зона провідності. Між ними розміщена заборонена зона.
Залежно від внесення тих або інших домішок напівпровідник може
отримати або надлишок електронів і стати напівпровідником р-типу, або їх
нестачу (надлишок дірок) і стати напівпровідником п-типу. Елементи п’ятого
періоду періодичної таблиці утворюють напівпровідники р-типу,
а елементи четвертого періоду – напівпровідники п-типу.
У сенсорах напівпровідники застосовують у вигляді структур типу
метал-діелектрик-напівпровідник (МДН).
3.2.2. Процеси, що проходять у напівпровідниках із газовим
середовищем
В основі роботи напівпровідникових газових сенсорів лежить явище
адсорбції газів поверхнею напівпровідника, що зумовлюється наявністю
нескомпенсованого силового поля, яке знаходиться на межі поділу
«газ–тверде тіло». Адсорбція завжди супроводжується зменшенням вільної
енергії, тобто є екзотермічним процесом. У міру встановлення рівноваги між
поверхнею і газовою фазою адсорбція зменшується.
У загальному вигляді процес взаємодії газу з поверхнею напівпровідника складається з таких стадій:
1. Фізична адсорбція, яка залежить від сил електростатичного походження. При цьому енергія зв’язку адсорбованої молекули газу з поверхнею
напівпровідникового матеріалу становить 0,01–0,1 еВ.
2. Хімічна адсорбція, що зумовлюється ковалентними силами, які приводять до хімічного з’єднання молекули газу з твердим тілом. Енергія зв’язку
при цьому досягає декількох еВ.
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3. Зміна поверхневих (і об'ємних) електрофізичних властивостей самого напівпровідника (контактної різниці потенціалів, потенціального бар'єра,
роботи виходу, електропровідності тощо).
У напівпровідниках під час перебігу процесу хемосорбції молекул або
атомів аналізованого газу на поверхні адсорбенту виникає заряд. Величина і
знак цього заряду залежать від типу молекул газу (акцепторні або донорні),
ступеня заповнення ними поверхні в результаті фізичної адсорбції, а також
типу провідності.
У більшості напівпровідникових газочутливих сенсорах за вихідний
параметр вимірювального перетворювача служить його електропровідність.
Її дуже просто виміряти, і вона високочутлива до змін властивостей
напівпровідника.
Необхідною умовою роботи газового датчика адсорбційного типу є
підвищена температура чутливого елемента, оскільки вона забезпечує активацію процесів адсорбції до певного газу. Причому за надто низької температури чутливого елемента продукти реакції не будуть десорбуватися з поверхні перетворювача; поверхню не можна відновити для нового циклу вимірів,
що, у свою чергу, буде перешкоджати подальшій адсорбції газу, який вимірюється. За високої температури газ, що вимірюється, не зможе адсорбуватися на поверхні перетворювача. Отже, потрібен вибір оптимальної робочої
температури чутливого елемента. Крім того, напівпровідниковий матеріал,
який використовується як чутливий елемент, повинен селективно реагувати
на газ, що вимірюється, мати стійкі термодинамічні, хімічні та електрофізичні характеристики.
Як
чутливий елемент у напівпровідникових газових сенсорах
найширше застосування знайшли напівпровідникові оксиди металів – цинку,
олова, титану, цирконію, кобальту. В області робочих температур до 900 К
електропровідність оксидів визначається домішковими атомами (як власними, так і чужорідними). Як правило, оксиди металів нестехіометричні, тому
дефекти їхньої структури є центрами адсорбції газу. Цим і пояснюється активність оксидів і їхня вибірковість до певних газів. Якщо оксиди мають у своєму складі катіони металів з недобудованими d-оболонками, то вони характеризуються підвищеною вибірковою здатністю. До таких матеріалів належать
оксиди перехідних металів.
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Зміна адсорбції частинок газу на поверхні оксидів металів залежить як
від локальних, так і від загальних властивостей поверхні. Домінуюча роль того або іншого механізму визначається концентрацією і хімічною природою
введеної на поверхню домішки.
Домішками можуть бути як атоми металу, що утворюють оксид, так і
вакансії кисню в кристалічній решітці оксиду. Крім того, як домішки придатні й іони іншого металу, що перебуває в іншому валентному стані, ніж метал
в оксиді. Це зумовлює перехід деяких іонів оксиду в інший валентний стан
(наприклад, іони титану Ті4+ в оксиді заліза Fe2O3 викликають перехід деяких
іонів Fe3+ у стан Fe2+).
Слід відзначити, що чутливість плівкових газочутливих елементів набагато вища, ніж об'ємних монокристалів, а в полікристалічних плівках вона
є істотно вищою, ніж у монокристалічних. Висока чутливість полікристалічних плівок до хемосорбції пояснюється тим, що навіть за тиску порядку
10-6 Па щільність поверхневих шарів полікристалічної плівки залишається
досить великою і перешкоджає помітній зміні провідності.
У результаті вивчення фізичних процесів, що відбуваються на поверхні
й в об’ємі напівпровідника під час адсорбції на ньому газів, було виділено
такі вихідні інформативні параметри, що змінюються в процесі адсорбції і
несуть як якісну, так і кількісну інформацію про предмет вимірювання у
вхідному параметрі:
 поверхнева провідність;
 об'ємна провідність;
 робота виходу;
 каталітична активність напівпровідника;
 поверхневий потенціал;
 ємність області просторового заряду;
 концентрація і рухливість носіїв заряду;
 маса і концентрація адсорбованих молекул;
 теплота адсорбції;
 інтенсивність і спектр люмінесценції;
 коефіцієнти відбиття і поглинання.
На разі найбільш поширеними є чутливі елементи резистивного типу,
для яких вихідний інформативний параметр – зміна поверхневої та об'ємної
провідності.
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3.2.3. Тонкоплівкові резистори
Основні процеси в газочутливих датчиках найчастіше відбуваються на
поверхні напівпровідника, тому з метою зменшення витрати матеріалу і
збільшення чутливості газових сенсорів доцільно виготовляти їх у
тонкоплівковому виконанні.
Найпростішими методами виготовлення тонкоплівкових газових датчиків є хімічні методи нанесення тонких плівок металооксидних
напівпровідників (пульверизація аерозолів, хімічне осадження з газової фази
розчинів металоорганічних сполук). Значне поширення одержали різні способи вакуумного напилювання: термічний випар – окиснення відповідного
окислу в кисневмісному середовищі; високочастотне катодне розпилення;
магнетронне розпилення; випар електронним пучком; реактивне термоіонне
розпилення тощо.
Найпростіший чутливий елемент плівкового сенсора виконаний у вигляді плівки напівпровідника (найчастіше металооксидного) з двома контактними площадками і двома металевими електродами, розміщеними на
діелектричній підкладці (рис. 3.1). За необхідності на підкладці розташовують тонкоплівковий нагрівач.

Рисунок 3.1 – Тонкоплівковий сенсор для детектування складової
газового середовища: 1 – підкладка; 2, 3 – вимірювальні електроди;
4 – допоміжний електрод; 5 – діелектрична плівка;
6 – напівпровідникова плівка
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Елементарна схема вимірювання опору показана на рис. 3.2. Послідовно до сенсора приєднується резистор з відомим опором. Опір сенсора визначають виходячи зі збігу напруги на резисторі.

Рисунок 3.2 – Схема вимірювання опору:
1 – джерело напруги; 2 – чутливий елемент

Матеріалами для виготовлення тонкоплівкових газочутливих резисторів служать оксидні напівпровідники; наприклад такі окисли металів: двоокис олова (SnO2), окис цинку (ZnO), окисли заліза (γ-Fe2O3), титану (TiO2),
вольфраму (WO3) та ін. Робоча температура таких сенсорів знаходиться в діапазоні від 200 до 500 ºС. Для підвищення вибірковості до різних газів на поверхню оксиду наносять каталізатори – Pd, Pt, Ag та ін.
Як можливий детектор токсичних та горючих газів, а також водню
застосовується двоокис олова. Елементи на основі цього окислу дозволяють
виявляти такі гази, як CO, H2, C4H10, C3H8, H2O, NOx, No, NO2.
Слід зазначити, що хоча дія різних газових сенсорів на основі тонких
плівок SnO2 заснована на одному механізмі чутливості, а саме: модуляції поверхневої провідності адсорбованими молекулами газу, чутливість і селективність цих сенсорів дуже залежать від емпіричного підбору умов роботи і
процесу виготовлення тонких плівок. Так, плівки SnO2, сформовані високочастотним розпиленням з наступним обпалюванням на повітрі при температурі 350–450 ºС, використовуються як детектори NOx. Однак якщо тонкі
плівки SnO2 виготовляти випаровуванням в атмосфері кисню на підкладці,
нагрітій до 300 ºС, то вони стають більш чутливими до СО або етанолу.
Плівки двоокису олова, отримані випаровуванням з металевої пудри олова в
кисневій плазмі при різних тисках, або випаровуванням із суміші 99,8 %
Sn + 0,2 % Pd, придатні як детектори СО або етанолу. Сенсори на основі тонких плівок двоокису олова, отриманих розпиленням за допомогою
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електронної гармати й випалених в атмосфері кисню, використовуються як
детектори етанолу, аміаку, водню та чадного газу. Структура плівок дуже залежить від температури та часу випалу.
На чутливість сенсора також впливає робоча температура: з підвищенням температури зростає інтенсивність поверхневих реакцій і, відповідно,
чутливість. Збільшення чутливості з підвищенням температури досягає насичення в області 300 ºС. Робочі температури цих сенсорів залежать від складу
домішок доданого у плівку двоокису олова і конструкції та варіюються від
100 до 400 ºС.
Конструкції тонкоплівкових сенсорів різноманітні, але можна виділити
два основних типи:
перший тип – «бусинка» або тонкоплівкова доріжка із SnO2 (найчастіше легованого Pd, Pt, Au та іншими металами) з нагрівальним елементом;
другий тип – шаруваті структури типу Me – SnO2 та Me – SnO2 – напівпровідник.
Елементи, що належать до першого типу, мають досить високу селективність та швидкодію щодо газів: CO, H2, C4H10, C3H8, H2O, NOx, No, NO2.
Вибірковість до газів досягається шляхом додавання до складу двоокису олова різних активаторів, в основному, Pd, Pt, Fe, Nі, Au (0,3–1 % за масою) та
підбору оптимальної робочої температури (100–400 ºС).
Сенсори другого типу є цікавим сполученням вибірковості металів (Pd,
Pt, Nі) до газів. Основний вимірювальний метод – вимірювання провідності
та ємності залежно від тиску і складу газу.
Великий інтерес для створення газочутливих сенсорів становить
аморфний триоксид вольфраму WO3. Він є електрохромним матеріалом. В
основі електрохромізму лежить оборотний процес фарбування або знебарвлення – зміна поглинання світла речовиною під дією електричного поля або
струму. Виражений електрохромний ефект характерний лише для тонких
плівок з аморфного матеріалу. Поява такого ефекту зумовлена особливостями будови аморфних плівок.
Аморфні плівки, отримані конденсацією у вакуумі, як правило, мають
щільність, на 20–30 % меншу, ніж відповідні кристали, що пояснюється
значною пористістю таких плівок. Пори мають розміри не менше 1–3 нм, і їх
поверхня утворює безліч октаедрів з вільними вершинами. Такі місця в плівці є активними центрами для адсорбції газів, води або центрами приєднання
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продуктів реакції електрозабарвлення. Пористість і велика адсорбційна здатність плівок зумовлюють присутність у плівках значної (до 10 % за масою)
кількості води, що, у свою чергу, сприяє дифузії протонів і визначає великі
швидкості фарбування або знебарвлення.
Вимоги до напівпровідникових чутливих елементів газових датчиків:
 висока електронна провідність, що істотно залежить від парціального
тиску вимірювального компонента;
 малий температурний коефіцієнт опору;
 висока мобільність кисневих вакансій;
 велике відношення площі поверхні, що стикається з газом, до об’єму
елемента, чутливого до певного газу;
 широка область стабільності опору за температурою та парціальним
тиском вимірювального компонента;
 висока адгезивна здатність матеріалу чутливого елемента до підкладки.
3.2.4. Пориста кераміка
Для виготовлення чутливих елементів газових сенсорів з пористої кераміки використовують металооксидні напівпровідники.
Газочутливі датчики у вигляді пористої кераміки з металооксидних напівпровідників виготовляють шляхом змішування оксиду металу з в’яжучим
матеріалом до отримання однорідної пасти. Сенсорам надають форми прямокутного тіла, таблетки, циліндра або кулі, яку в більшості випадків має нагрівач та електричні виходи. Такий датчик зображено на рис. 3.3.
Технологія виготовлення таких сенсорів схожа на технологію виготовлення термісторів, резисторів, керамічних електродів: для кожного матеріалу
підбирається оптимальний режим випалу та термообробки, що забезпечує, на
відміну від кераміки, пористу структуру для збільшення поверхні, яка
контактує з газом. Оскільки температури випалу та термообробки високі, як
матеріали для електродів обирають спіралі з Pt, Pd або їх сплавів. Ці метали у
певних вагових співвідношеннях іноді додають до складу шихти як каталізатор.
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Рисунок 3.3 – Сенсор для детектування складової газового середовища
з чутливим елементом з напівпровідникової пористої кераміки:
1 – діелектрична трубка; 2 – ZnO-напівпровідниковий шар; 3 – оглядовий
електрод; 4, 5 – зовнішні електроди; 6 – нагрівач

Напівпровідникова шихта може складатися із суміші окислів кількох
металів у різних вагових співвідношеннях.
При введенні малих концентрацій одного металу в кристалічну решітку
другого основного металооксиду перші атоми виступають як домішкові. Змінюючи склад початкової шихти і режим термообробки, можна збільшити селективність основного окислу до того чи іншого газу або зменшити температуру нагрівання робочого тіла, що потрібно для отримання достовірної
інформації, зниження електричної потужності, яка споживається сенсором, та
збільшення надійності роботи датчика.
Наприклад, додаванням V, Nb, Ti збільшують чутливість сенсора до
C3H6. Введення ThO2 та термообробка за температури 670 К дозволяє підвищити чутливість до СО, а при обробці за температури 870 К – до Н2.
На основі окислів ZrO2, Y2O3, CoO, TiO2 виготовлено датчики для
контролю кисню у вихлопних газах. Ці датчики використовують в автомобілях, що дозволяє зменшити витрати палива та оптимізувати роботу двигуна.
Для виготовлення високочутливих сенсорів на основі складних вісмуті залізовмісних сполук застосовують метод високотемпературного синтезу.
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Для керамічного складу BiFeO3 властива чутливість до парів ацетону та етанолу, Bi4Fe2O9 – до парів бензину.
Переваги описаного методу очевидні порівняно з пічним твердофазним
синтезом, для якого характерні велика тривалість процесу, необхідність
створення і підтримання високої температури, мала продуктивність. Метод
високотемпературного синтезу є простішим та більш продуктивним, дозволяє підвищити чистоту та гомогенність кінцевого продукту.
У табл. 3.2 наведено параметри деяких газових сенсорів з керамічним
чутливим елементом. Очевидно, що у всіх наведених випадках при взаємодії
напівпровідникового чутливого елемента з газом змінюється провідність датчика.

Пара етанолу

Моноокис
вуглецю
Водень
Ацетон
Бензол
Бензин (пара)
Метан,
пропан,
природний газ

5
35
1,7
1,3
10
11

0,05
0,5
0,1
0,05
0,01
0,07

2
4
20
7
10
4
1,5
4
3,2
3
4
2
5,3

1
0,02
0,05
0,8
1
0,1
1
0,05
0,05
1
0,3
0,1
1

350
520
450
500
270
200
320
18
600
50
100
470
340
430
400
390
500
400
550
300

Час відгуку, с

Робоча
температура, ºС

Концентрація, %

Газ (пара)

Чутливість,
відн. од.

Таблиця 3.2 – Порівняльні характеристики деяких газочутливих
матеріалів з керамічним чутливим елементом

5
–
60
120
5–10
30
10
1
1
–
1
40
120
120
10
–
–
60
60
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Матеріал чутливого
елемента

SnO2
ZnO + Fe2O3 + Co2O3
γ-Fe2O3
LaNiO3
LaNi4Fe6O3
BiFeO3
SnO2 < Pt >
SnO2 < Pt >
α – Fe2O3 + TiO2 + Au
SnO2 < Ag >
FeTaO4
BiFeO3
Bi4Fe2O4
SnO2
Bi4Fe2O4
SnO2 < Pt >
SnO2 < Pd >
MgFe2O4
BiFeO3

У поверхнево-чутливих сенсорах частина адсорбованих молекул газу в
результаті електронних або коливальних процесів долає потенціальний
бар’єр, потрібний для утворення поверхневих електронних станів, заряд яких
приводить до зміни провідності напівпровідника. У разі ж підвищення робочої температури напівпровідника на його поверхні утворюється негативно
заряджений кисень, наявність якого знижує енергетичний бар’єр для передачі
електронів, раніше локалізованих на хемосорбованому кисні, у зону провідності напівпровідника, що зменшує його опір.
Газочутливі сенсори на основі окису заліза γ-Fe2O3, виконані у вигляді
пресованих таблеток (температура пресування становить 600–800 ºС) з нагрівальним елементом, добре детектують водень, метан, пропан, ізобутан, чадний газ.
Надійними приладами для вимірювання вологості, а також визначення
наявності водню і витоку паливних газів (СН4, ізо-С4Н10) вважаються прилади на основі окису цинку ZnО. Вологочутливий сенсор являє собою спечену
таблетку або трубочку з порошку ZnO ( з масовою часткою 20–99,8 %) з різними домішками окислів металів Fe, Сr, Al, Ga, Jn, V, Ba, Co (з масовою
часткою 0,1–60 %) та LіCl (з масовою часткою 0,1–20 %) з нагрівальним елементом. Робоча температура дорівнює 250–400 ºС.
Керамічні чутливі елементи в сенсорах вологості легко адсорбують і
десорбують вологу, при цьому їх структура забезпечує превалювання фізичної адсорбції. Завдяки термічному очищенню є можливість відновлення стану поверхні після вимірювання.
До недоліків таких сенсорів можна віднести:
 недостатню експлуатаційну надійність в умовах великих температурних градієнтів і різких теплових ударів;
 необхідність забезпечення високих температур (1673–1973 К) та
тиску (до 108 Па) у ході технологічних процесів;
 недостатню відтворюваність властивостей отриманих чутливих
елементів;
 необхідність метрологічного контролю всіх сенсорів.
Плівкові ж сенсори практично позбавлені зазначених недоліків, вони
простіші у виготовленні й дешевші.
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Основною перевагою пористих керамічних чутливих елементів є те, що
вони мають значну площу поверхні для адсорбції вимірюваного газу й, отже,
високу чутливість.
Найбільший вплив на електропровідність чутливих елементів чинить
температура спікання. Так, при спіканні оксидів ZrO2 і Sc2O3 (збільшення
температури до 2173 К) електропровідність зростає більш ніж у 20 разів.
Контактний опір зразків, запечених при 2273 К, є у 50–100 разів меншим за
опір зразків, запечених при 1773–1873 К. З підвищенням температури
спікання з 2073 до 2273 К пористість контактів зменшується з 5,3 % до 0.
З метою забезпечення селективності і збільшення чутливості напівпровідникових чутливих елементів до вимірюваного газу застосовують каталізатори. Каталізаторами в кисневих датчиках служать паладій, платина та їх
солі. Селективність сенсора оксиду вуглецю підвищують уведенням в основу
чутливого елемента платини або її солі, а також оксиду торію. Легування оксиду срібла оксидами металів вищої валентності збільшує його окисну здатність. Каталізатором може служити також тонка плівка, що характеризується
адгезією до чутливого елемента.
Керамічні методи виготовлення сенсорів передбачають жорсткі технологічні режими (високі температури та тиск), вимагають індивідуального
підходу при виготовленні керамічних блоків.
3.2.5. Фізичні механізми газової чутливості МДН- і МН-структур
Газові сенсори на основі структури метал-діелектрик-напівпровідник (МДН)
та метал-напівпровідник (МН) являють собою конденсатори або транзистори,
характеристики яких (повна ємність або гранична напруга) змінюються під дією газу, що аналізується. Робота таких сенсорів заснована на явищі каталітичної адсорбції деякими металами або їхніми сплавами молекул газу з наступною їх дисоціацією. Розробку даних сенсорів розпочато 1975 року, коли вперше було виготовлено
чутливий до водню напівпровідниковий Pd-транзистор.
Якщо поверхня металу адсорбує певний газ, то змінюється робота виходу металу. Цією властивістю можна скористатися для вимірювання концентрації цього
газу. Перші датчики на основі МДН-структур призначалися для визначення
концентрації водню.
Як каталітичний електрод у водневих сенсорах на основі МДН- або
МН-структур використовується паладій (рідше – платина). Це пояснюється
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унікальними властивостями стосовно водню. Паладій – це єдиний елемент у
періодичній системі, для якого заповнені всі рівні (4s, 4p, 4d). За кількістю електронів ці рівні точно відповідають рівням відповідних елементів нульової групи із
замкнутими оболонками, а на інших можливих енергетичних рівнях (5s, 5p) електрони відсутні. Отже, поводження водню в паладії має істотно відрізнятися від його
поводження в інших металах. Відсутність 5s-електронів і заповнення 4d-зони паладію повинне приводити в одних умовах до високої оклюзиційної здатності паладію
стосовно водню, а в інших – до високої проникності кристалічної решітки паладію
для водню. Максимальне експериментально досягнуте насичення паладію воднем
становить 2800 об’ємів водню на 1 об’єм паладію, що відповідає 2,22 атомам водню на один атом паладію.
Завдяки тому, що паладій може швидко адсорбувати великі маси водню, між
воднем, що поглинається, і воднем у газовій камері швидко встановлюється
динамічна рівновага. Дійсно, за кімнатної температури водень дифундує крізь шар
паладію товщиною 50 нм менш ніж за 1 мс, тому час установлення динамічної рівноваги буде визначатися часом адсорбції і дифузії водню крізь шар паладію.
Pd-МДН-структури виготовляються за стандартною планарною технологією з
різними товщинами плівок паладію і діелектрика залежно від постановленого
завдання.
Завдяки високому коефіцієнту дифузії водню в паладій атоми водню адсорбуються не тільки зовнішньою поверхнею металу, але і внутрішньою, тобто на межі
поділу «паладій – діелектрик». Атоми водню на межі цього поділу поляризуються і,
накопичуючись у процесі встановлення динамічної рівноваги з водневим середовищем, утворюють подвійний електричний шар, що і приводить до зміни роботи
виходу металу. Плівка паладію діє як селективний фільтр, дозволяючи проходити
крізь неї тільки водню. Отже, зміна роботи виходу паладію залежить лише від кількості водню, адсорбованого на внутрішній поверхні паладієвої плівки. Таким чином, чутливість до водню Pd-МДН-структур пов'язана з дифузією водню до межі
«паладій – діелектрик» та його адсорбцією на внутрішній поверхні паладієвого
електрода.
У разі адсорбції водню на внутрішній поверхні паладієвого електрода чутливість Pd-МДН-структур буде підсилюватися за рахунок додаткової поляризації атомарного водню в електричному полі контакту. Отже, при використанні такого методу реєстрації водню збільшується чутливість датчика порівняно з іншими адсорбційними методами.
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Крім впливу на поляризованість атомарного водню, властивості контакту
впливають і на енергію зв'язку атомарного водню. Так, визначено, що енергія зв'язку водню на зовнішній межі паладієвого шару (Е = 1,7 еВ) більша, ніж на межі «паладій – діелектрик» (Е = 1,4 еВ). Це пояснюється тим, що внутрішня поверхня паладієвого шару має більше дефектів, а це призводить до зменшення енергії зв'язку.
Час повного насичення воднем зразка (динамічна рівновага) в основному
визначається сумою часу адсорбції водню і часом його дифузії крізь шар паладію.
Атоми водню «зісковзують» з внутрішньої поверхні паладію в пори і там накопичуються. Пори служать своєрідним резервуаром для водню, тому динамічна рівновага встановлюється повільніше порівняно з теоретичними розрахунками.
Установлено також, що водень проникає в діелектричні плівки в атомарному
вигляді, тобто внесок у механізм водневої чутливості не робить.
Наявність мікропор істотно впливає не лише на електричні властивості окислу, але і на формування найбільш активних центрів межі поділу. Області поблизу
мікропор є місцями концентрації дефектів на межі поділу. Саме поблизу цих місць
можуть бути зосереджені комплекси, що дають рекомбінаційно-активні центри.
Добре відомим фактом є здатність дефектів зосереджуватися поблизу «зародкових
ділянок» напівпровідникової підкладки, утворюючи складні дефекти й інші напруження структури межі поділу «напівпровідник – діелектрик».
Було виявлено особливі локалізовані ділянки поверхні з різко підвищеною
генераційно-рекомбінаційною здатністю і значною її неоднорідністю, тому поверхневі шари поділяються на два типи.
Поверхневі шари першого типу локалізовані під суцільною ділянкою окислу.
За низькотемпературного прогріву вони обпалюються, що зменшує їх щільність.
Поверхневі шари другого типу розташовані напроти дефектних місць, будучи найбільш рекомбінаційно-активними («плямиста модель» поверхневих шарів
Sі–SіО2). Вони зазнають більшого впливу домішкових атомів, тому поводження цих
поверхневих шарів під час обпалювання виявляється складнішим.
Застосування багатошарових діелектриків дозволяє поліпшити і стабільність
газочутливих елементів, і їх швидкодію, тому що у разі водневого впливу має місце
дрейф водню в шари SіО2, що негативно позначається на електричних параметрах
датчиків на основі МДН-структур. Оскільки діелектричні шари нітриду бору BN і
нітриду кремнію Sі3N4 практично «непрозорі» для водню, то структури Pd–BN–SіО2
є найбільш придатними для застосування як водневі датчики. Шар Al2O3 дозволяє в
кілька разів зменшити час відгуку й усунути дрейф нульової точки за рахунок своєї
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«непрозорості» для водню. Товщина діелектричних шарів змінюється в широкому
діапазоні (3–120 нм), що уможливлює залежно від поставленого завдання використання одного з двох або сполучення механізмів водневої чутливості.
Важливим для чутливих елементів на основі МДН-структур у газових сенсорах є вибір металу електрода. Форма цього електрода і різні його модифікації значною мірою визначають чутливість, селективність, стабільність і швидкодію таких
приладів. Металом для електрода чутливого до водню датчика служить паладій різної товщини. Причому для збільшення швидкодії застосовують якнайтонші шари,
товщина яких становить 5–50 нм. Таке зменшення товщини шарів паладієвого електрода мотивується тим, що чутливість до водню Pd-МДН-структури пов'язана з
явищами на поверхні паладію і на межі «паладій – діелектрик», а об’ємні ефекти
вторинні. Оцінка товщини активного шару паладію, за якої вже можна реєструвати
водень, ґрунтується на вимірах виходу металу для бар'єрів Шоттки. Виявлено, що
висота бар’єра Шоттки зв’язана приблизно з 5–10 моношарами металу, а товщина
одного шару металу становить 3–5 нм. Структури з надтонкими шарами паладію
дозволяють знизити час відгуку майже в 2 рази і час відновлення – майже в 10 разів,
але при цьому істотно зменшується чутливість.
Необхідно відзначити, що при насиченні паладієвого електрода воднем відбувається утворення β-гідриду-Pd. При цьому збільшується в розмірах кристалічна
решітка паладію, виникають механічні напруження, починається ріст тріщин, утворюються здуття, і паладієвий електрод поступово руйнується і відділяється від діелектрика. Приблизно те ж саме, тільки меншою мірою, відбувається і з платиновими електродами. Щоб уникнути такого небажаного явища, проводять формування
багатошарових електродів, таких як Pd-Al-Pd, Pd-Tі, Pt-Pd, або використовують для
електродів сплави паладію з нікелем чи паладію з нікелем, сріблом, платиною, що
поліпшує адгезію, але зменшує чутливість сенсорів.
Крім того, створено МДН-структури зі сплавом Pd-Ag-Au як металевий
затвор. Воднева чутливість цих структур залежно від товщини діелектричного шару
і наявності в ньому наскрізних пір визначається двома механізмами: зменшенням
роботи виходу паладію і зменшенням щільності поверхневих шарів у результаті
водневого впливу.
Слід зазначити, що більшість водочутливих сенсорів на основі
МДН-структур звичайно працюють при підвищених температурах. Високі температури збільшують швидкодію водочутливих приладів. Так, за температури 20 ºС час
відгуку на 1000 ррм водню в азоті дорівнює 540 с, а за температури 75 ºС – 140 с.
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Час відновлення газових датчиків завжди значно більший за час відгуку і вимірюється хвилинами, але в кисневому середовищі він має тенденцію до зменшення.
Зниження робочих температур до кімнатних зменшує чутливість і збільшує
час відгуку, що пов’язано зі зменшенням адсорбційної здатності поверхні паладію
до водню через її покриття молекулами води, що адсорбуються. Однак зниження
робочої температури датчика дає велику перевагу в стабільності, тому що постійні
високі температури (150 ºС і вище) викликають хімічні реакції на поверхні та в
об’ємі металу, що приводить до зміни електричних характеристик датчиків. Крім
того, за високих температур лаки, використані для закріплення виходів, починають
«газувати», що викликає забруднення газочутливого елемента.
Підвищення чутливості та швидкодії при кімнатних температурах у чутливих
елементах можна досягти шляхом зменшення товщини металевих електродів і діелектричних шарів, а також підбором різних металів і діелектриків.
3.2.6. МДН-транзистори
МДН-сенсор уперше був застосований для детектування молекулярного водню, він був виготовлений на базі n-канального кремнієвого МДН-транзистора з паладієвим затвором з товщиною плівки 10 нм і з плівкою з двоокису кремнію як
підзатворний діелектрик (рис. 3.4). Газові сенсори на основі МДН-транзисторів використовуються в звичайних електронних колах. Прилад здатний детектувати малі
концентрації газу (наприклад, водню (Pd-затвор) або аміаку (Pt-затвор)) у
навколишній атмосфері за допомогою зміни характеристики польового транзистора
в результаті хемосорбції газів на поверхні затворного електрода і їх проникнення на
межу МД.
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Рисунок 3.4 – Структура газочутливого МДН польового транзистора: 1 – джерело;
2 – Pd-затвор або Pt-затвор; 3 – сток

Даний газовий датчик дозволив виміряти вміст водню в повітрі за тиску
5 · 10 Па та в інертному середовищі за тиску 3 · 10-5 Па при температурі 150 ºС
менш ніж за 2 хв. Створено газові сенсори, чутливі не тільки до водню, але і до різних водневмісних газів (NH3, H2S та ін.), різних ферментів, а також до CO, CH4,
C2H4, C4H10, CCl2, парів C2H5OH. Крім паладію, для забезпечення каталітичної адсорбції можуть бути використані Pt, Nі та їх сплави, а також сплав паладій-нікельсрібло-платина. У ряді випадків для забезпечення чутливості до певного газу за допомогою фотолітографії створюються пори в затворі чи повітряні порожнини під
металом затвора або напилюють другий моношар з відповідного каталітичного металу (Іr чи Pt). Крім того, встановлено, що якщо напилювання тонкого шару титану
(завтовшки 1–2 нм) між Pd і діелектриком збільшує адгезію і не позначається на
чутливості та часі відгуку сенсора, то шар хрому їх зменшує, а напилювання Nb, V,
Au, Al узагалі ліквідує чутливість до водню. Якщо покрити шар паладію тонким
алюмінієвим шаром товщиною 20 нм, то різко збільшується селективність транзистора до СО.
Джерело і підкладка заземлені. На затвор і стік подається постійна напруга.
Присутність реактивного газу зумовлює зміну граничної напруги приладу, що вимірюється під час контролю напруги на затворі.
При використанні як затвора контактів з будь-якого металу (Al, Au) його виготовляють досить тонким (пористим) або таким, шар якого має просвіти
-4
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(наприклад, зиґзаґ). Можливе також нанесення на металевий затвор плівки модифікованих органічних силікатів, що складаються з різних органічних груп чи комбінаційцих груп. Це дозволило детектувати різні гази (NO2, NH3, CO2, O2). Крім того, тонкі плівки модифікованих органічних силікатів можуть виходити витягуванням з рідкого органічного розчину методом, добре відомим у напівпровідниковій
технології для одержання шару фоторезисту. Для таких структур спостерігається
збільшення струму стоку при адсорбції NO2 і NH3.
Розроблено конструкцію датчика водню з контрольним і чутливим затворами. Показано, що високотемпературний випал на повітрі значно підвищує стабільність і чутливість приладу. З метою розширення діапазону аналізованих речовин і
збільшення чутливості затвор виконано з композиційного матеріалу на основі нікелю з додаванням металу платинової групи у вигляді коміркової структури, що
збільшує адсорбцію газу металом затвора.
Використання МДН-транзистора з каталітично активним металом затвора
дозволило створити газочутливі сенсори на водень у діапазоні 0–500 ррм, оксид
вуглецю СО, аміак NH3, діоксид азоту NO2. Чутливість МДН-транзисторів до водню
складає 200 мВ на 1000 ррм H2 зі сталою часу більш як 100 год за температури
150 ºС. Для датчиків на оксид вуглецю СО чутливість у кілька разів перевищує чутливість серійних датчиків на основі діоксиду олова – SnО2-резисторів, час відгуку
яких становить 1–2 хв. Чутливість до аміаку NH3 досягає близько 700 мВ при
500 ррм NH3 у повітрі і порівнянна з чутливістю до водню Н2. Час відгуку датчика –
менше 30 с при робочій температурі 50 ºС.
З метою збільшення швидкодії газочутливу поверхню опромінюють квантами світла під час десорбції газу, при цьому швидкодія збільшується в 2–3 рази.

зом або світлодіодом, надходить у судину із газом, який вимірюється, через оптичне
волокно. З світлових хвиль, що проходять крізь газ, поглинаються тільки ті, які входять у спектр поглинання цього газу. За допомогою аналізатора спектра та світлового детектора можна визначити тип газу та виміряти його концентрацію.
Подібні газові датчики придатні для дистанційного спостереження за забрудненням атмосфери (газами N2O2, NH3, CH4 та ін.) і за концентрацією пальних газів
(CH4, C3H8 тощо). Наприклад, реалізована система спостереження за концентрацією
газу CH4 на відстані більш ніж 20 км. Для підвищення точності вимірювання
доцільно застосовувати метод двох довжин хвиль.
Волоконно-оптичні сенсори широко використовують у медицині, наприклад,
для вимірювання насиченості крові киснем при лікуванні і дослідженні хвороб систем кровообігу та дихання. На основі таких датчиків можна виміряти концентрацію
кристалічної речовини, введеної у кров (наприклад, зеленого індоціаніну), або такі
параметри, як рН, рО2, рСО2.

3.3. Оптичні сенсорні системи
3.3.1. Волоконно-оптичні сенсори
Основними елементами волоконно-оптичного сенсора є оптичне волокно,
джерело світла та світло-приймальний пристрій, оптичний чутливий елемент. Крім
того, необхідні спеціальні лінії для зв’язку між цими елементами або для формування вимірювальної системи з датчиком. Для практичного впровадження волоконнооптичних датчиків потрібні елементи системної техніки, що у сукупності із зазначеними вище елементами і лінією зв’язку утворять вимірювальну систему. На рис. 3.5
подано структурну схему такого газового сенсора. Світло, що випромінюється га-

76

Рисунок 3.5 – Структурна схема газового волоконно-оптичного сенсора:
1 – синхронний посилювач; 2 – імпульсний генератор; 3 – світлодіод; , 4, 8 – аналізатор спектра; 5 – волокно, що передає світло; 6 – судина з газом; 7 – волокно, що
приймає світло; 9 – магнітофон-реєстратор; 10 – мікрокомп’ютер; 11 – світловий детектор

Для визначення концентрації речовини в зразках, які не мають оптичних властивостей, потрібна система розпізнавання зі зміною кольору. Для цієї мети відповідний реагент часто наносять прямо на волокно. Методи іммобілізації засновані на
адсорбції на іонообмінних смолах, включенні в полімери або ковалентній іммобілі-
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зації. Такі сенсори називаються оптродами або оптодами, і вони розроблені для
вимірювання рН, визначення кисню, СО2, NH3, іонів важких металів та інших сполук.
До їх недоліків необхідно віднести захист від зовнішнього світла (затемнення) та заміну хромоформних реагентів. У мініатюрних недисперсійних інфрачервоних датчиках газів останнім часом як джерело ІЧ-випромінювання застосовують
нагрітий напівпровідник, як реагент – органічні матеріали, причому їх склад підбирають таким чином, щоб зміна кольору реагенту відповідала проникненню певного
газу в його об’єм. У такий спосіб домагаються вибірковості волоконно-оптичних
датчиків до досліджуваних газів.
Зазначені сенсори характеризуються досить високою здатністю виявлення і
швидкодією. До недоліків можна віднести сильну залежність органічного реагенту
від вологості досліджуваного газового середовища. Наприклад, як реагент для детектування аміаку застосовують органічні речовини на основі фталевої кислоти з
желатиновим наповнювачем. Перспективним є і використання як реагенту для
виявлення водню електрохромного триоксиду вольфраму WO3, який має властивість змінювати свій колір (синіти) при проникненні в нього водню.
3.3.2. Оптоелектронні сенсори
Найпростіший оптоелектронний сенсор має малі розміри, тому що може
складатися з джерела випромінювання (світлодіода), фотоприймача і реагенту (модулятора світла). Дія таких датчиків заснована на явищі зміни інтенсивності світла,
що проходить через модулятор (реагент) від світлодіода до фотоприймача, або відбитого від модулятора світла під дією певного фізичного параметра. При цьому відбувається зміна коефіцієнта поглинання (відбиття) світла в реагенті, що приводить
до зміни струму фотоприймача, яка і є функцією концентрації певного газу. На рис.
3.6 наведена структурна схема такого оптоелектронного сенсора.
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Рисунок 3.6 – Схема оптоелектронного сенсора:
1 – корпус для фотоприймача і світлодіода; 2 – світлодіод; 3 – рівнобедрена призма
з оптичного прозорого матеріалу; 4 – шар реагенту; 5 – фотоприймач

Оптичні властивості напівпровідників при адсорбції газів полягають у зміні
комплексного показника заломлення, дійсна й уявна частини якого визначають
частку відбитого від плівки напівпровідника світлового потоку і частку потоку, що
поглинається в такій плівці. Відповідно, для знаходження значення коефіцієнта
поглинання світла в напівпровіднику і показника заломлення звичайно проводять
вимірювання інтенсивності світла, яке пройшло крізь напівпровідник і відбилося від
нього. Як правило, такі виміри проводять у спектральному інтервалі з метою визначення тих або інших особливих точок спектра (край власного поглинання, червона
межа домішкового поглинання і т. д.).
Причина зміни коефіцієнта поглинання (відбиття) світла реагентом при розташуванні оптоелектронного сенсора в газовому середовищі полягає в наступному.
Між газом, що детектується, і поверхнею реагенту можуть існувати короткодіючі
сили. Атоми, що задають концентрацію можливих центрів адсорбції на поверхні
твердого тіла, розташовані подібно до шахівниці. Атоми газу, зіштовхуючись з поверхнею реагенту, можуть або відскочити назад у газове середовище, або зайняти
один з цих центрів шляхом утворення поверхневого хімічного зв’язку.
Процес адсорбції приводить до зниження вільної енергії будь-якої замкнутої
системи, що містить тільки вільну поверхню й атоми або молекули в газовому середовищі. При цьому відбувається зменшення поверхневого натягу, яким
супроводжується адсорбція. Показано, що за досить високих температур і тисків
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поверхневий натяг деяких матеріалів може стати негативним. Це значить, що
поверхня нестабільна і може відбутися її реконструкція. У принципі, реконструкція
поверхні може відбуватися і за позитивних значень поверхневого натягу. При цьому
значення коефіцієнта поглинання (відбиття) світла від реагенту буде змінюватись
залежно від концентрації газу. Реконструкція поверхні в більшості випадків приводить саме до знищення або значного скорочення числа обірваних зв’язків, що
характеризуються високою енергією. Отже, найбільш природна взаємодія між реагентом і газовою атмосферою полягає в насиченні обірваних зв’язків шляхом утворення локального хімічного зв’язку на поверхні. Однак може існувати й інша можливість, зумовлена слабкими властивостями екрануючого реагенту. Можливе утворення іонного зв’язку, при якому відбувається перенесення заряду між атомом (молекулою) адсорбенту й об’ємом реагенту, що, у свою чергу, теж приведе до зміни
інтенсивності світла, яке проходить крізь реагент.
Як газочутливий елемент (модулятор) в оптоелектронному датчику газу
можна використовувати кристал карбіду кремнію, поверхня якого адсорбує аміак і
при цьому відбувається зміна коефіцієнта поглинання світла в ІЧ-області спектра. За
значенням струму фотоприймача можна визначити концентрацію аналізованого
газу. Для збільшення чутливості оптоелектронного сенсора аміаку на кристал карбіду кремнію наносять реагент з органічної речовини, через який добре проникає
світло. Такі датчики працюють за кімнатної температури.
Розроблено сенсор, у якому флюоресценція чутливого елемента залежить від
вмісту кисню в газовому потоці. Як чутливий елемент у ньому застосовано плівку з
флуоресцентного матеріалу товщиною 0,3–0,8 мкм, нанесену на підкладку. При
цьому для одержання ефекту флюоресценції використовується збуджувальне
випромінювання 0,2–0,65 мкм через газовий потік, що містить кисень.
Застосування сучасної інтегральної технології в процесі розробки
газочутливих елементів відкриває перспективи для створення на одній підкладці не
тільки комплексу різних датчиків, але і проміжних підсилювачів і мікропроцесора,
що здійснює комплексну обробку інформації, яка надходить на вхід мікромініатюрного багатоканального газоаналізатора.
Переваги оптичних сенсорів порівняно з електрохімічними:
 уся спектроскопічна інформація доступна. Необхідну інформацію можна
контролювати в декількох місцях вимірювання;
 відсутні електричні перешкоди, тому вимірювання можна проводити у
сильному електричному полі, наприклад, при електролізі або в трансформаторах;
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 не потрібен електрод порівняння;
 фазу реагенту можна зробити дешевою, що уможливлює створення одноразових сенсорів.
Недоліки оптичних сенсорів:
 на вимірювання впливає розсіяне світло. Вплив цієї перешкоди можна знизити за рахунок використання імпульсних джерел світла;
 оборотність оптодів у рідких пробах досить погана і регенерація сенсора
стає обов’язковою;
 тривалість стабільної роботи часто обмежена через вимивання індикатора;
 встановлення рівноваги між сполукою, що визначається в розчині, та іммобізованим реагентом приводить до вузького робочого діапазону.
3.4. Термічні та калориметричні сенсори
Вимірювання ентальпії реакції використовують у газових сенсорах, заснованих на каталітичній реакції, – пелісторах (рис. 3.7). Такі каталітичні сенсори складаються з проволоки, що занурена в шлакову кульку, та каталітично активного шару, який покривається металевою платиною або паладієм. Спіраль з проволоки нагрівають до температури 550 ºС. Відновлювальні гази, такі як СО або СН4,
окислюються адсорбованим киснем, а тепло реакції можна визначити за значенням опору спіралі. Швидкість окиснення на поверхні сенсора пропорційна до концентрації газу, що визначається. Точність такого неспецифічного
вимірювання опору може бути поліпшена шляхом порівняльних вимірювань
з використанням неактивної шлакової кульки.
Калориметричні сенсори містять у своєму складі мініатюрні
калориметри і застосовуються для розчинів. У найпростішому випадку проба
проходить через реактор, на вході якого тепло реакції вимірюють термістором. Для визначення субстратів у реакторі іммобілізують фермент. Такий
пристрій не є сенсором у нашому визначенні, оскільки контроль не
безперервний. Практикують вимірювання теплового ефекту реакції за допомогою деяких ферментативних реакцій. У такий спосіб можна визначати сечовину, пеніцилін, глюкозу, сахарозу, холестерин або лактат.
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нім підходом, скажімо, для оцінки якості вина може стати використання сенсора смаку, так само, як це роблять люди.
Розробка сенсорів для вирішення проблем такого типу знаходиться в
стадії розробки.

2
1

3.6. Тенденції розвитку хімічних сенсорів

3
Рисунок 3.7 – Пелістор, що складається з шару каталітично активних
платини або паладію і неактивного шлакового зерна, виготовленого
з оксиду ThO2, Al2O3: 1 – проволока; 2 – каталітичничний шар;
3 – інертний оксидний шар

3.5. Сенсорні набори
Більшість сенсорів не є специфічними, але дають відгук на кілька сполук. Для того щоб компенсувати втрату селективності, необхідно проводити
вимірювання за кількома сенсорними каналами.
Багатоканальні сенсори, або сенсорні набори, можуть бути розроблені
шляхом з’єднання кількох різних сенсорів. Наприклад, п’єзоелектричні кварцові кристали можуть бути зв’язані в єдину схему і працювати одночасно.
Комбінації сенсорів, що базуються на польових транзисторах, складаються з
єдиного ланцюга, де окремі сенсори отримані різними покриттями. Оптичні
сенсори також можуть працювати в багатоканальному режимі, якщо використовувати спектральний діапазон, а не одну довжину хвилі, наприклад, за допомогою спектрофотометра з діодною матрицею. Каналом в даному випадку
є довжина хвилі, що реєструється.
Обробку результатів для багатоканальних сенсорів проводять, використовуючи принцип одночасного багатокомпонентного аналізу.
До останнього часу розвиток сенсорів був спрямований на створення
сенсорів для визначення окремих хімічних сполук. Таким чином, основний
підхід, прийнятий в аналізі «off-line», був перенесений на розробку сенсорів.
Наприклад, оцінку якості вина проводять, визначаючи окремі компоненти з
наступною оцінкою результатів про вміст деяких «слідових» компонентів або
за допомогою хемометричних методів розпізнавання зразків. Більш природ-
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Для подальшого розвитку технології виготовлення хімічних сенсорів необхідна кооперація фахівців різних галузей науки. Технологія сенсорного виробництва вимагає впровадження різних інновацій. Хоча існує величезна «прірва» між безліччю розроблених у лабораторіях сенсорів та їх упровадженням у практику, розвиток хімічних сенсорів є дуже перспективним напрямом.
Основні тенденції розвитку хімічних сенсорів такі:
1. Наносенсори засновані на використанні нових матеріалів і технологій.
Нові сенсори і сенсорні пристрої зроблені з використанням мікро- і нанотехнологій.
2. Сенсори, що використовують нові технології, дозволяють поліпшувати
чутливість детекції з високою специфічністю на молекулярному рівні.
3. Збільшення терміну служби сенсорів, що дозволяє проводити моніторинг
аналітів у реальному навколишньому середовищі.
4. Розвиток реальних неінвазивних технологій, що можуть бути застосовані
для детекції біологічних рідин без необхідності множинного калібрування з
використанням хімічних зразків. Наприклад, оптичні засоби, здатні визначати концентрацію специфічних компонентів у крові без узяття зразків крові, або оптичні
засоби, здатні моніторувати біологічний процес без необхідності одержання зразків
для аналізу.
5. Розвиток сенсорних приладів, що можуть успішно детектувати, кількісно
оцінювати і швидко ідентифікувати окремі компоненти суміші газів і рідин у промислових відходах.
Контрольні запитання
1. Що таке хімічний сенсор?
2. Наведіть класифікацію хімічних сенсорів.
3. Опишіть структуру хімічного сенсора.
4. Назвіть особливості конструкції хімічних сенсорів, що забезпечують
проведення потоку вимірювань. Які їх переваги та недоліки?
5. Що таке напівпровідники?
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6. Охарактеризуйте процеси, що відбуваються у напівпровідниках під
час взаємодії з газовим середовищем.
7. Наведіть основні вихідні інформативні параметри, що змінюються в
процесі адсорбції.
8. Наведіть схему тонкоплівкового газового сенсора.
9. Охарактеризуйте матеріали для виготовлення тонкоплівкових газочутливих резисторів.
10. Які вимоги ставлять до напівпровідникових чутливих елементів газових датчиків?
11. Опишіть технологію виготовлення сенсорів з пористої кераміки.
12. Які матеріали застосовують для виготовлення сенсорів з пористої
кераміки?
13. Назвіть переваги та недоліки датчиків на основі пористої кераміки.
Наведіть приклади.
14. Охарактеризуйте фізичні механізми газової чутливості МДНМН-структур.
15. Який електрод використовується у водневих датчиках?
16. Охарактеризуйте МДН-транзистори.
17. Які гази можна визначити за допомогою МДН-транзисторів?
18. Наведіть структурну схему та охарактеризуйте роботу волоконнооптичного сенсора.
19. Що таке оптроди (оптоди)?
20. Охарактеризуйте оптоелектронний датчик.
21. Які переваги та недоліки оптичних сенсорів?
22. Опишіть принцип роботи термічних сенсорів.
23. Охарактеризуйте калориметричні сенсори.
24. Що таке гібридно-інтегральні аналітичні системи?
25. Що таке пелістор?
26. Назвіть галузі застосування загальноаналітичних мікросистем?
27. Наведіть проблеми розробки загальноаналітичних мікросистем.
28. Що таке наносенсор?
29. Чим відрізняються хімічні сенсори від біологічних?
30. Охарактеризуйте тенденції розвитку хімічних сенсорів.
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Розділ 4. АНАЛІЗАТОРИ ДЛЯ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
НА ОСНОВІ БІОСЕНСОРІВ
Однією з основних галузей застосування біосенсорів є медична діагностика. На неї припадає 80 % усіх комерційних приладів.
Класифікація аналізаторів для клінічної діагностики на основі біосенсорів:
 автоаналізатори для клінік і лабораторій;
 портативні прилади для використання в домашніх умовах;
 системи для «in vivo»-вимірювань у клінічних умовах.
4.1. Аналізатори для клінічної діагностики
При створенні аналізаторів для клінічної діагностики слід ураховувати
такі вимоги:
1) високі аналітичні характеристики приладів, а саме: точність;
2) надійність, відтворюваність даних;
3) простота використання;
4) дешевизна й доступність потрібних реагентів;
5) достатня швидкість аналізу.
У табл. 4.1 наведено варіанти аналізаторів на основі біосенсорів, які
вироблялись різними фірмами в різні роки, починаючи з першого комерційного аналізатора для визначення глюкози фірми Yellow Spring Instr (YSI 265),
який було анонсовано у 1975 p. Сьогодні YSI виробляє аналізатор YSI 2300
StatPlus, для визначення глюкози в крові, сироватці та плазмі, а також лактату в цереброспинальній рідині (на рис. 4.1).
Для аналізу потрібно 25 мкл зразка, результат виводиться на екран
упродовж 1 хв, інтервал часу між вимірюваннями близько – 2 хв. Фермент
(глюкозооксидаза чи лактатоксидаза) іммобілізується між двома мембранами
– полікарбонатною та ацетатцелюлозною. Перша мембрана обмежує дифузію
субстрату до ферментного шару, друга – запобігає інтерференції з іншими
електрохімічно активними компонентами. Тривалість роботи глюкозної мембрани – 21 доба, лактатної – 14 діб (табл. 4.1).

85

Таблиця 4.1 – Аналізатори для клінічних досліджень на основі
біосенсорів
Компанія
Yellow Springs Instr.,
Ohio, ОН
NOVA Biomedical,
Waltham, MA
PGW Mcdingen GmbH,
Dresden
Eppendorf AG, Hamburg
EKF Diagnostic GmbH,
Magdeburg
Analox Instruments Ltd.,
London
Dr.Muller Geratebau
GmbH, Freital
Biometra, Gottingene
Gonotec, Berlin
Fresenius AG, Hamburg
Fuji Electric Corp., Osaki
Kyoto Daiichi Kodaku,
Co. Ltd, Kyoto
Завод точної механіки,
Панєвєжис

Країна

Модель

YSI 2300 Stat
Plus YSI 2700
NOVA Stat ProСША
file
ESAT 6660
Німеччина
ECA 2000
EBIO Plus
Німеччина
EBIO Compact
BIOSEN 5030
Німеччина
BIOSEN 5040
GM7 MicroStat
Англія
GM9
США

Речовина, що
визначається
Глюкоза, лактат,
етанол, холін
Глюкоза, лактат,
сечовина
Глюкоза, лактат
Глюкоза, лактат
Глюкоза, лактат
Глюкоза, лактат,
етанол

Німеччина Super G

Глюкоза

Німеччина OLGA
Німеччина SENSOMAT
Німеччина Ionometer
GLUCO 20,
Японія
UA-300 A
GT 1630,
Японія
LT 1710

Глюкоза, лактат
Етанол
Глюкоза
Глюкоза, сечова
кислота

Литва

EKCAH

Seres, Aix-en-Provence

Франція

ENZYMAT

Solea-Tacussel,
Villeurbanne
Roche, Basel

Франція

M1CROZYM-L

Швейцарія LA 640

Глюкоза, лактат
Глюкоза, лактат,
сечовина
Глюкоза, лізин, холін
Лактат, глюкоза
Лактат

Найбільшу кількість аналізаторів створено для визначення глюкози.
Перевага такого роду аналізаторів полягає в можливості роботи з нерозбавленими зразками, оскільки при введенні зразка до комірки відбувається автоматичне внутрішнє його розбавляння, що дає змогу визначати досить високі концентрації глюкози в пробі. Крім того, вимірювання можна проводити в
міру потреби з використанням систем заглибного типу. Оскільки з самого
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початку такі аналізатори (наприклад, YSI, ECA, Glucoprocesseur) виявили
добрі робочі характеристики при визначенні глюкози, на їх основі було створено модифіковані системи для знаходження вмісту інших речовин, а саме:
цукрів, лактату, етанолу, сечової кислоти. Вони найпридатніші для потреб
невеликих лабораторій. За умови використання проби об'ємом близько
50 мкл й похибки визначення не більш як 2 % ці аналізатори давали змогу
виконувати близько 40 аналізів за 1 год.

Рисунок 4.1 – Зовнішній вигляд аналізатора YSI 2300 StatPlus
(YSI Incorporated 265)

Збільшення кількості вимірювань до 180 за 1 год розширило
можливості аналітичних систем за рахунок впровадження в них елементів
проточного аналізу. Подібного роду аналізатори (ESAT, EBIO, BIOSEN,
EKCAH) почали виробляти із середини 1980-х років для визначення глюкози
та лактату і застосовувати, як правило, у великих медичних лабораторіях. У
таких аналізаторах використовували проточну систему попереднього розбавляння зразків.
Усі наведені в табл. 4.1 аналізатори мають подібні характеристики,
оскільки більшість із них базується на однакових технічних рішеннях і принципах.
На сьогодні це найпростіші у використанні та найдешевші лабораторні
аналітичні методи аналізу. Всі результати вимірювань зберігаються в пам'яті
аналізатора, можуть бути роздруковані і надіслані у зовнішню лабораторну
базу даних. Більшість параметрів аналізатора зазвичай можна програмно змі87

нювати, наприклад межі патологічних значень показників (для автоматичного повторного вимірювання), протоколи, мову спілкування з оператором та
ін. Аналізатори уможливлюють проведення повторних динамічних спостережень (зокрема, за «цукровим профілем»), вони незамінні при експресдіагностиці в реанімаційних відділеннях.
4.2. Портативні аналізатори для діагностики в домашніх умовах
При створенні аналізаторів для діагностики в домашніх умовах потрібно врахувати такі вимоги:
1) мала тривалість аналізу;
2) невеликі розміри приладу;
3) простота у використанні;
4) дешевизна як самого приладу, так і його чутливого елемента;
5) аналітичні характеристики, що забезпечують отримання достовірних результатів.
Для зменшення тривалості аналізу насамперед треба було перейти до
роботи з нативною нерозбавленою кров’ю і тим самим виключити будь-які
процедури, що передували аналізу. Вперше подібного роду датчики розробили і запровадили у практику на фірмі Genetic International в Англії (потім –
MediSense, нині – у складі Abbott Laboratories). Сенсор складається з одноразової електродної смужки з іммобілізованою глюкозооксидазою, модифікованою фероценом. Для проведення аналізу краплю крові, попередньо взяту з
пальця, наносять на робочу ділянку сенсора і вставляють її в невеличкий
прилад, який зображено на рис. 4.2.

Рисунок 4.2 – Зовнішній вигляд аналізатора MediSense Precision (Abbott Laboratories)
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Аналіз триває 30 с, що швидше, ніж за допомогою фотометричних
смужок. Похибка вимірювань становить близько 4 %, що також значно менше, ніж за вимірювань паперовими тест-смужками.
Дія Glucometer Elite, що виробляється фірмою Bayer Diagnostics для
аналізу глюкози, ґрунтується на електрохімічному визначенні розчинного
медіатора фериціаніду; під час його роботи використовується принцип «капілярного заповнення» сенсора зразком крові. Однак у цих приладах часто
відбувається спонтанна реакція фериціаніду з інтерферуючими речовинами,
такими як аскорбінова і сечова кислоти, що впливає на значення відгуку й,
отже, вносить похибку у результати вимірювання концентрації глюкози. До
того ж вартість одного вимірювання є досить високою.
Фірма i-STAT Co виробляє портативний прилад для аналізу глюкози,
сечовини і різних іонів, який складається зі змінного картриджа й аналізатора. Картридж є втіленням новітніх досягнень мікросистемних технологій, у
ньому комбінуються компоненти мікроелектронної кремнієвої, мікропроточної, біосенсорної та плівкової технологій. Інтеграцію напівпровідникової
технології з електрохімічними та біохімічними принципами реалізовано у
мікросенсорному масиві, що має гарні аналітичні характеристики. Сенсорний масив – це основна частина картриджа, що є набором тонкоплівкових
електродів і залежно від речовини, яку визначають, може функціонувати в
режимі амперометричного, потенціометричного чи кондуктометричного методу вимірювання.
Для аналізу краплю крові вміщують у спеціальний відділ картриджа.
Всередині картриджа в резервуарі з фольги знаходиться калібрувальний розчин з відомою концентрацією потрібного субстрату. Аналіз розпочинається з
тестового етапу, на якому калібрувальний розчин проходить крізь сенсорний
масив для установчого вимірювання. Після цього використаний розчин виводиться до невеликого резервуару для відходів усередині картриджа за допомогою повітряного пузиря, який також знаходиться всередині. Потім на сенсорний масив надходить зразок крові, який після вимірювання теж виводиться до резервуару для відходів. Система i-STAT розпочинає аналіз у той момент, коли картридж уставляють у портативний аналізатор або в модуль для
аналізу крові в системі моніторингу пацієнтів Omnicare фірми Hewlett Packard (Palo Alto, CA, США). Результати виводяться на екран упродовж 2 хв,
похибка визначення становить 1–3 %.
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У табл. 4.2 наведено дані щодо різних варіантів портативних аналізаторів на основі біосенсорів.
Таблиця 4.2 – Портативні аналізатори для діагностики в домашніх
умовах
Компанія

Країна

Модель
MediSense,
ExacTech
MediSense
Precision

Abbott Laboratories,
Illinois, IL

США

Bayer Corporation,
Lеverkusen
i-STAT Corporation,
Princeton, NJ
Roche Diagnostics, Basel
Johnson & Johnson,
Brunswick, NJ
Home Diagnostics Inc.,
Fort Lauderdal FL
MedTest Systems, College
Park, MD
Inverness Medical Technology Inc., Inverness

Німеччина Glucometer Elite
США

i-STAT G3+

Швейцарія Advantage Meter
LifeScan
США
OneTouch

Речовина, що
визначається
Глюкоза
Глюкоза
Глюкоза,
кисень
Глюкоза
Глюкоза

США

Prestige IQ

Глюкоза

США

Medisensor 2001

Глюкоза

Шотландія Excel G

Глюкоза

Останні досягнення в галузі створення портативних аналізаторів для
широкого використання спрямовані на розробку приладів «безболісного аналізу», якими зразок крові беруть не з пальця, а з менш болісної частини тіла
(наприклад, з передпліччя чи стегна). Перші успішні варіанти розроблені
фірмою Amira Medical (Scotts Valley, СА, США); їх система AtLast поєднує
прилад для отримання проби з глюкозним аналізатором, вона пройшла маркетингову апробацію наприкінці 1998 р. за допомогою 510 (к)-процесу. Така
апробація сьогодні в США є обов’язковою при впровадженні приладів у галузі охорони здоров’я. AtLast робить маленький розріз на шкірі мікроскальпелем, з’єднаним зі спеціальним механізмом відбирання проби. Для аналізу
потрібно всього 2 мкл крові, яка крізь капіляр надходить на датчик. Система
здатна адаптуватись до різних типів шкіри. AtLast отримала дуже високі
оцінки фахівців і користувачів і в 2000 р. була удостоєна престижної премії
90

Medical Desighn Excellence Award. У листопаді 2001 p. фірма Roche Diagnostics викупила Amira Medical і почала виробництво свого продукту під торговою маркою Accu-Check, який поєднав у собі «ноу-хау» Amira Medical та
аналізатори фірми Roche.
Наступною компанією, якій удалося пройти апробацію і в листопаді
2000 р. отримати 510(к)-допуск, була Abbott Laboratories з її біосенсорним
продуктом під торговою назвою Sof-Tac. Принцип його роботи подібний до
принципу роботи системи AtLast. Sof-Tac досить простий у використанні,
невеликий за розміром (завбільшки з плеєр) і, за твердженням виробників,
зовсім безболісний для пацієнтів. Як і в AtLast, дані в ньому можуть зберігатися в пам’яті аналізатора і завантажуватись звідти у комп'ютер.
Компанія Johnson & Johnson у 2000 p. теж отримала 510(к)-допуск для
свого сенсорного продукту One Touch Ultra серії Life-Scan, який потрапив на
ринок у лютому 2001 р. Для аналізу за допомогою цього датчика потрібно
лише 1 мкл крові з плеча, принцип роботи його такий самий, як і AtLast та
Sof-Tac. Під час клінічної апробації 78 % пацієнтів підтвердили, що такий
тест зовсім безболісний або принаймні значно менш болісний, ніж при взятті
проби крові з пальця. Як і всі описані вище портативні системи, цей аналізатор набагато зручніший у разі персонального моніторингу населення на діабет.
4.3. Системи для «in vivo»-моніторингу в клінічних умовах
При створенні аналізаторів для «in vivo»-вимірювань у клінічних умовах треба врахувати такі вимоги:
1) можливість автоматичних вимірювань через кожні кілька хвилин;
2) високі аналітичні характеристики приладів, а саме: точність, надійність, відтворюваність даних;
3) сумісність з організмом людини;
4) мала тривалість аналізу;
5) висока операційна стабільність.
Над розробкою подібних систем працювали кілька дослідницьких груп
і фірм. У літературі описано модифіковану двохелектродну систему з сенсором голкоподібної форми для підшкірної імплантації собакам, розроблену на
основі електрода Кларка. Для встановлення базового значення потрібно
30 хв.
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Для визначення рівня поглинання кисню в процесі окислення глюкози
запропоновано застосувати два триелектродні датчики. Для збільшення тривалості життя сенсорів «in vivo» автори використовують каталазу. Імплантовані в організм різних собак сенсори демонструють добру чутливість і тривалість роботи близько 15 тижнів.
Проте розвиток і поширення систем «in vivo»-моніторингу гальмується,
насамперед, через суб'єктивні чинники: не всі пацієнти погоджуються на
введення в організм подібних «in vivo»-систем, крім того, не всі лікарі повною
мірою довіряють таким новітнім системам і віддають перевагу традиційним
підходам.
Контрольні запитання
1. Що таке аналізатори для клінічної діагностики?
2. Наведіть класифікацію сенсорів для клінічної діагностики.
3. Охарактеризуйте портативні аналізатори для діагностики в домашніх умовах.
4. Які речовини можна визначити за допомогою портативних аналізаторів у домашніх умовах?
5. Що таке системи для «in vivo»-моніторингу в клінічних умовах?
6. Назвіть вимоги до систем «in vivo»-моніторингу в клінічних умовах.
7. Наведіть основні конструктивні особливості аналізаторів для
клінічної діагностики.
8. Охарактеризуйте переваги та недоліки аналізаторів, що застосовуються для «in vivo»-моніторингу в клінічних умовах.

Розділ 5. АНАЛІЗАТОРИ ДЛЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА, ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Біотехнологічне та фармацевтичне виробництво, харчова промисловість – це галузі, де останнім часом розпочалося впровадження біосенсорів,
хоча й не так інтенсивно, як у медичній діагностиці. Найпростішим є підхід,
за якого для контролю процесу виробництва адаптують відомі комерційні
системи, що використовуються в медичній діагностиці. Крім того, спеціально
розробляють нові системи. Відомі два основні варіанти (крім «off-line»аналізу) застосування біосенсорів для контролю процесу виробництва:
«in situ» – «на місці», всередині біореактора та «on-line» – «на лінії».
У разі безпосереднього використання датчиків «in situ» треба враховувати такі чинники:
1) сенсор має залишатись у робочому стані навіть після стерилізації;
2) концентрації, які потрібно визначати в біореакторах, часто перевищують діапазон роботи сенсора;
3) у біореакторі наявні численні інтерферуючі частинки у великій концентрації;
4) всередині біореактора висока температура, що може спричинити
інактивацію біологічного матеріалу.
Такі умови перешкоджають поки що успішній розробці комерційного
варіанта сенсора для безпосереднього використання всередині біореактора.
Усі системи, які застосовують на сьогодні, в основному працюють у так
званому квазібезперервному режимі аналізу. В цьому разі аналізатор
зв’язується із системою відбирання проб. Пробу періодично відбирають з
біореактора й аналізують.
5.1. Ферментні біосенсори
5.1.1. Потенціометричні сенсори з рН-електродами
Це найпростіші за конструкцією потенціометричні біосенсори. В таких
сенсорах на мембрані рН-електрода іммобілізовані ферменти.
Визначення пеніциліну. Визначення пеніциліну засновано на зміненні
значення рН у ході перетворення пеніциліну під дією ферменту пеніцилінази:
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Пеніцилін → пеніцилоат + Н+
Визначення глюкози. У ході перетворення глюкози під дією глюкозооксидази утворюється глюконова кислота, що приводить до зменшення значення рН розчину:
Глюкоза + О2 → глюконова кислота + Н2О2
Визначення сечовини. Першим потенціометричним біосенсором для
клінічної діагностики був сенсор для визначення сечовини. Його дія заснована на гідролізі сечовини під дією уреази чорних бобів:
СО(NH2)2 + 2H2O → 2NH4+ + CO32–
Визначати вміст сечовини можна по-різному. Один зі способів – у буферному розчині (наприклад, у розчині гістидину) за допомогою рН-метра.
При цьому на мембрані рН-електрода повинна бути іммобілізована уреаза.
Більш простий, хоча і менш надійний метод заснований на використанні не
стандартного скляного рН-електрода, а платинового електрода, покритого
плівкою поліпіролу. Нижче описуються інші методи визначення сечовини.
5.1.2. Біосенсори з аміак-чутливими електродами
За допомогою аміак-чутливого електрода можна слідкувати за
перетвореннями, в ході яких утворюється аміак.
Визначення сечовини. При гідролізі сечовини утворюється аміак. За
його вмістом можна спостерігати за допомогою електродів, чутливих до
іонів амонію або до газоподібного аміаку. В останньому випадку розчин повинен бути лужним. В одному з найбільш вдалих біосенсорів на сечовину
використовується аміак-чутливий електрод, на поліпропіленовій мембрані
якого іммобілізована уреаза. Він характеризується низькою межею визначення (10-6 моль), швидким часом регенерації, що дозволяє робити 20 проб за
1 год зі стандартним відхиленням ±2,5 %, та досить широким діапазоном
лінійності – від 5 ∙ 10-5 до 5 ∙ 10-2 моль.
Визначення креатиніну. При деамінуванні креатиніну під дією креатинази також утворюється аміак:
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Креатинін → NH3 + креатин
Аміак-чутливий електрод, на поліпропіленовій мембрані якого іммобілізували креатиназу, зберігає стабільність протягом 8 місяців та дозволяє
провести 200 вимірів. Його межа визначення становить 8 ∙ 10-6 моль.
Визначення фенілаланіну. Під дією фенілаланінаміакліази з фенілаланіну утворюється аміак і транскорична кислота:
L-фенілаланін → NH3 + транскорична кислота
Розроблено сенсор для визначення фенілаланіну, який характеризується високою селективністю, але він повільно регенерує та має вузький діапазон лінійності.
Визначення аденозину. При деамінуванні аденозину під дією
аденіндезамінази утворюється інозин і аміак:
Аденозин → NH3 + інозин
У біосенсорі на аденозин аденіндезаміназу адсорбують на поверхні
аміак-чутливого електрода, а потім зшивають глютаровим альдегідом.
Визначення аспартаму. Аспартам під дією L-аспартази перетворюється з утворенням аміаку:
Аспартам → NH3 + С6Н5СН2СН(СО2Н)NНСОСНСНСО2Н
5.1.3. Біосенсори з СО2-чутливими електродами
Визначення оксалату. Визначення оксалату в сечі має клінічне значення при діагностиці оксалурії. Під дією оксалатдекарбоксилази оксалат
розкладається на СО2 і форміат:
Оксалат → 2СО2 + форміат
Однак оксалатдекарбоксилаза інгібується фосфатом і сульфатом, які
присутні в сечі. Замість неї можна використовувати оксалатоксидазу, в присутності якої з оксалату утворюється СО2 і пероксид водню:
Оксалат → 2СО2 + Н2О2
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Визначення дигоксину. Концентрацію дигоксину визначають за допомогою конкурентного імуноферментного аналізу. В аналізі використовують
полістирольні кульки з іммобілізованим на них дигоксином, які легко відділити від розчину. Залежно від вмісту дигоксину в розчині з кульками
зв’язується різна кількість антитіл проти дигоксину, міченого пероксидазою.
Кількість зв’язаної пероксидази можна встановити після додавання до
суспензії кульок перекису водню та пірогалолу за кількістю СО2, що утворюється:
Н2О2 + пірогалол → СО2
5.1.4. Біосенсори з йодид-селективними електродами
Визначення глюкози. У присутності глюкозооксидози глюкоза окислюється з утворенням перекису водню. Якщо в суміші при цьому присутні
пероксидаза та йодид-іони, то пероксид водню іде на окиснення останніх з
утворенням йоду:
Глюкоза + О2 → глюконова кислота + Н2О2
Н2О2 + 2І– + 2Н+ → І2 + 2Н2О
За швидкістю споживання йодид-іонів, що вимірюється за допомогою
йодид-селективного електрода, можна судити про концентрацію пероксиду
водню і глюкози.
Визначення фенілаланіну. У біосенсорі для визначення фенілаланіну
на поверхні йодид-селективного електрода в поліакриламідному гелі іммобілізовані L-амінооксидаза (L-АО) і пероксидаза:
L-АО

L-фенілаланін → Н2О2
Н2О2 + 2І– + 2Н+ → І2 + 2Н2О
Описаний сенсор менш селективний порівняно з біосенсором на основі
аміак-чутливого електрода.
Визначення естрадіолу. Естрадіол визначають за допомогою
конкурентного імуноаналізу з використанням йодид-селективного електрода.
На поверхні електрода адсорбована желатинова мембрана з іммобілізованими в ній антитілами проти 17β-естрадіолу. Електрод вміщується в розчин, у
якому присутня суміш вільного естрадіолу й естрадіолу, міченого пероксидазою. Чим менша концентрація вільного естрадіолу, тим більше міченого ест96

радіолу зв’язується з мембраною. При додаванні до розчину Н2О2 + І– як субстратів пероксидази на мембрані електрода відбувається ферментативне
окиснення йодид-іонів з утворенням йоду. При цьому той потенціал, що виникає на йодид-селективному електроді, є пропорційним до кількості
зв’язаної пероксидази, а відповідно, обернено пропорційний до логарифму
концентрації естрадіолу.
5.1.5. Амперометричні біосенсори
Амперометричні сенсори з немодифікованими електродами мають
деяку селективність, пов’язану з тим, що кожна електроактивна сполука характеризується певним потенціалом відновлення або окиснення. При розгортанні накладеного потенціалу в негативному напрямку присутні в розчині
електроактивні сполуки послідовно відновлюються. При розгортанні потенціалу в позитивному напрямі – окислюються.
За допомогою цього методу можна визначити від шести присутніх у
розчині іонів.
Біосенсор для визначення глюкози на основі кисневого електрода. У
найпершому біосенсорі для визначення глюкози як окислювач використано
молекулярний кисень. У цьому біосенсорі іммобілізована глюкозооксидаза, у
присутності якої проходить окиснення глюкози:
Глюкоза + О2 → глюконова кислота + Н2О
Біосенсор базується на розробленому в 1953 р. електроді Кларка. Цей
електрод детектує катодний струм, що виникає при електрохімічному
відновленні кисню. У біосенсорі на електроді Кларка адсорбована газопроникна мембрана, в контакті з якою знаходиться поліакриламідний гель з іммобілізованою в ньому глюкозооксидазою. Для відновлення кисню використовують платиновий електрод (катод). Глюкозний біосенсор широко застосовується в біохімічних та клінічних дослідженнях. Крім того, він став дуже
привабливою моделлю для розробки інших біосенсорів, у яких за фермент
узято оксидази, а за окислювач – кисень. Приклади таких біосенсорів наведено в табл. 5.1.
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Таблиця 5.1 – Приклади оксидаз, що використовуються в біосенсорах
Аналіт
Глюкоза
Холестерин
Моноаміни
Оксалат
Лактат
Формальдегід
Етанол
Гліколят
NADH

Фермент
Глюкозооксидаза
Холестериноксидаза
Моноаміноксидаза
Оксалатоксидаза
Лактатоксидаза
Альдегідоксидаза
Алкогольоксидаза
Гліколятоксидаза
NADH-оксидаза

Час відгуку, хв
2
3
4
4
4
–
–
–
–

Стабільність, діб
Більше 30
7
14
60
–
–
–
–
–

Проте у такий спосіб навіть за повного розпаду 2Н2О2 вдається регенерувати лише половину від необхідної кількості кисню.
Ще один підхід полягає в анодному реокисленні води:
Н2О – 2ē → 2Н+ + О2
Але тут виникає проблема, пов’язана з появою перешкод унаслідок досить високого потенціалу цього процесу (+1,23 В).
Для підтримання постійної концентрації кисню запропоновано
конструкцію електрода, що дозволяє регенерувати кисень, який витрачається
в ході реакції окиснення глюкози. Приклад такої конструкції наведений на
рис. 5.1.

У процесі експлуатації цих біосенсорів виявилися їх суттєві недоліки.
Основний з них – необхідність підтримувати концентрацію кисню постійною. У противному випадку через зменшення концентрації кисню
електродний потенціал перестає лінійно залежати від концентрації аналіту.
Друга проблема пов’язана з тим, що потенціал відновлення кисню надто високий (–0,7 В), унаслідок чого зростає роль перешкод, які виникають за рахунок електроактивних домішок:
О2 + ē → О2–
У випадку з глюкозою цієї проблеми можна уникнути, змінюючи
полярність включення електрода-трансдьюсера, тобто роблячи з платинового
електрода Кларка анод. При цьому вимірюється струм, що виникає при анодному окисненні продуктів ферментативної реакції – пероксиду водню:
Н2О2 → 2Н+ + 2ē + О2
Однак потенціал окиснення Н2О2 також досить високий (+0,65 В). У
цьому випадку перешкоди можуть викликати домішки, що легко окислюються, зокрема, присутній у біологічних зразках аскорбат-аніон.
Для підтримання постійного рівня кисню в глюкозному біосенсорі іммобілізували пероксидазу, в присутності якої пероксид водню розкладається
з утворенням кисню і води:
2Н2О2 → О2 + 2Н2О
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Рисунок 5.1 – Схема мікробного електрода для визначення сумарного вмісту
засвоюваних цукрів: 1 – срібний анод; 2 – платиновий катод; 3, 4 – гумові кола;
5 – гелевий електроліт; 6 – тефлонова мембрана; 7 – глюкозооксидаза, нанесена на
нейлонову сітку; 8 – целофанова мембрана

Платиновий кисневий електрод, на якому іммобілізована глюкозооксидаза спільно з каталазою, включається в електрохімічне коло як анод. Катодом служить платинова проволока, що намотується на корпус електрода.
Сигнал кисневого електрода порівнюють з постійним опорним сигналом. Перебіг ферментативної реакції приводить до витрати кисню і, відповідно, до
зміни різниці потенціалів, що вимірюються. Електронне коло генерує струм,
що проходить через анод; унаслідок електролізу води на поверхні платини
утворюється кисень. Останній дифундує у ферментний шар на аноді, поста99

чаючи ферментативну реакцію киснем. Струм електролізу контролюється
різницею двох потенціалів так, щоб швидкість утворення кисню зростала,
поки різниця не впаде до нуля. Таким чином, парціальний тиск кисню у ферментному шарі підтримується на постійному рівні, який не залежить від концентрації глюкози, хоча чим вища швидкість реакції, тим більший струм
електролізу.
Отже, можна виділити такі переваги використання ферментів у
біосенсорах:
 ферменти зв’язуються з субстратом;
 зв’язування проходить з високою вибірковістю;
 ферменти каталізують біохімічні перетворення, а це явище застосовується для підвищення вибірковості сенсорів;
 ферменти діють досить швидко.
Недоліки використання ферментів у біосенсорах:
 ферменти досить дорогі. Їх висока вартість зумовлена складністю їх
виділення та очищення;
 при іммобілізації ферментів на трансдьюсері вони часто втрачають
активність;
 ферменти в біосенсорах часто нестабільні і з часом інактивуються.
5.2. Сенсори на основі мікроорганізмів
Біохімічні та мікробіохімічні процеси усе ширше застосовуються у біотехнологічній та фармацевтичній промисловості, очищенні стічних вод й
енергетиці. Дуже важливу роль у біотехнологічних процесах відіграє бродіння, тому контроль сировини, клітинної популяції і кінцевих продуктів –
необхідна умова забезпечення ефективності всієї системи. Для визначення
органічних сполук можна використовувати спектрофотометрію і хроматографію, однак ці методи непридатні для безперервних вимірювань у режимі
«on-lіne». Електрохімічне визначення таких речовин має явні переваги: можна проводити виміри без попередньої підготовки проб і, крім того, не потрібна їх оптична прозорість. В останні роки розроблено безліч біосенсорів для
визначення органічних сполук. Багато ферментних сенсорів мають високу
специфічність стосовно субстратів, проте ферменти, що використовуються в
них, дорогі та нестійкі. Мікробні сенсори складаються з іммобілізованих
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мікроорганізмів та електрохімічного датчика і придатні для безперервного
контролю біохімічних процесів.
Далі розглянуто мікробні сенсори, що застосовуються в біотехнологічній та фармацевтичній галузях, описано принцип їх роботи та основні характеристики. Дані щодо деяких мікробних сенсорів наведено в табл. 5.2.
Таблиця 5.2 – Характеристики сенсорів на основі мікроорганізмів

Сенсор
Засвоювані
цукри
Глюкоза

Іммобілізовані
мікроорганізми
Brevibacterium
lactofermentum
Pseudomonas fluorescens

Оцтова кислоTrichosporon brassicae
та
Етанол
Trichosporon brassicae

Датчик

Час
Діапазон
відконцентрацій,
гуку, що визначаються
хв

О2-електрод

10

10–200 мг/л

О2-електрод

10

2–20 мг/л

О2-електрод

10

3–60 мг/л

О2-електрод

10

2–25 мг/л

Метанол

Неідентифіковані
бактерії

О2-електрод

10

5–20 мг/л

Мурашина
кислота

Citrobacter freundii

Паливний
елемент

30

10–000 мг/л

Метан

Methyhmonas flagellata

О2-електрод

2

0–6,6 ммоль

Глютамінова
кислота

Escherichia coli

СО2-електрод

5

8–800 мг/л

Цефалоспорин Citrobacter freundii

рН-електрод

10

100–500 мг/л

БСК

Trichosporon cutaneum

О2-електрод

15

3–60 мг/л

Лізин

Escherichia coli

СО2-електрод

5

10–100 мг/л

Аміак

Нітрофіксуючі
Бактерії

О2-електрод

10

0,05–1 мг/л

Діоксид азоту

Нітрофіксуючі бактерії

О2-електрод

3

(0,51–255)·10–4 %

Ністатин

Saccharomyces
cerevisiae

О2-електрод

60

0,5–54 мг/л

Нікотинова
кислота

Lactobacillus arabinosis

рН-електрод

60

10–5–5 мг/л
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Продовження табл. 5.2
Сенсор

Іммобілізовані
мікроорганізми

Вітамін B1

Lactobacillus fermenti

Клітинна
популяція

Клітинна популяція

Мутаген

Bacillus subtilis Rec–

Датчик
Паливний
елемент
Паливний
елемент
О2-електрод

Час
Діапазон
відконцентрацій,
гуку, що визначаються
хв
360

10–3–10–2 мг/л

15

108–109
клітин/см3

60

1,6–2800 мг/л

Сенсор для визначення засвоюваних цукрів. Для безперервного визначення загального вмісту засвоюваних цукрів (глюкози, фруктози і сахарози) у
бродильному середовищі сконструйовано мікробний сенсор, що складається
з іммобілізованих живих клітин Brevіbacterіum lactofermentum і кисневого
електрода. Brevіbacterіum lactofermentum іммобілізуються на шматочку нейлонової проволоки, що прикріплюється до кисневого електрода. Схема електрода зображена на рис. 5.1. Загальний вміст засвоюваних цукрів оцінюється
за споживанням кисню іммобілізованими мікроорганізмами. Додавання аліквотної частини глюкози приводить до збільшення поглинання кисню в розчині. У результаті електродний струм поступово знижується, поки не досягне
деякого стаціонарного значення. Час відгуку сенсора становить 10 хв у разі
вимірювання стаціонарного струму й 1 хв в імпульсному режимі. Існує лінійна залежність між зменшенням струму і концентрацією глюкози (до
1 ммоль), фруктози (до 1 ммоль) і сахарози (до 0,8 ммоль) відповідно.
Чутливість мікробного сенсора до цукрів оцінюється співвідношенням
1,00 / 0,80 / 0,92 (глюкози / фруктози / сахарози). При використанні розчинів,
що містять 0,8 ммоль глюкози, відносне стандартне відхилення для зменшення струму становить 2 %. Загальний вміст засвоюваних цукрів розраховують шляхом сумування значень аналітичних сигналів для відгуків на глюкозу, фруктозу та сахарозу, при цьому різниця дійсних та розрахункових
концентрацій не перевищує 8 %.
Мікробний сенсор вміщують у бродильне середовище для отримання
глютамінової кислоти, де він надійно працює більше 10 днів і витримує
960 вимірювань.
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Сенсор для визначення глюкози. Для визначення глюкози запропоновано мікробний сенсор, що складається з іммобілізованих мікроорганізмів
Pseudomonas fluorescens і кисневого електрода. Сенсор вміщують у
досліджуваний розчин, який під час вимірювань насичується киснем і перемішується магнітною мішалкою. Схема сенсора наведена на рис. 5.2.

Рисунок 5.2 – Схема мікробного електродного сенсора для
визначення глюкози:
1 – бактеріальна колагенова мембрана; 2 – тефлонова мембрана;
3 – платиновий катод; 4 – свинцевий анод; 5 – електроліт (КОН); 6 – амперметр;
7 – самописець

Сенсор виявляє слабку чутливість до фруктози, галактози, манози, сахарози і не чутливий до амінокислот, тому вибірковість визначення глюкози
за допомогою цього мікробного сенсора можна вважати цілком задовільною.
Сенсор працює в діапазоні концентрацій від 2 до 20 мг/л.
Мікробний глюкозний сенсор дозволяє визначати концентрацію глюкози в патоці із середньою відносною похибкою ±10 %. Для порівняння
концентрацію глюкози визначали також ферментним методом. Результати
корелюють з отриманими електрохімічним методом.
Мікробний сенсор працює 14 днів і витримує 150 вимірювань.
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Сенсор для визначення оцтової кислоти. При вирощуванні мікроорганізмів на середовищі оцтової кислоти надлишок кислоти пригнічує їх ріст,
і, отже, її оптимальну концентрацію варто підтримувати за допомогою безперервного контролю в режимі «on-lіne». Сенсор для безперервного визначення
оцтової кислоти складається з іммобілізованих дріжджів Trіchosporon
brassіcae, газопроникної тефлонової мембрани і кисневого електрода.
Пориста мембрана з іммобілізованими дріжджами закріплюється на
поверхні тефлонової мембрани кисневого електрода і покривається іншою
газопроникною тефлоновою мембраною. Мікроорганізми містяться між двома пористими мембранами. Мікробна сенсорна система складається з
проточної комірки з водяною оболонкою, магнітної мішалки, перистальтичного насоса, автоматичного дозатора і самописця, що реєструє струм.
Щодо вибірковості мікробного сенсора стосовно оцтової кислоти слід
зазначити, що він не чутливий до таких летких сполук, як мурашина кислота
і метанол, та до речовин середовища – глюкози і фосфат-іонів. Trіchosporon
brassіcae можуть споживати пропіонову, н-бутанову кислоти та етанол, однак
при ферментації ці речовини звичайно відсутні або їх концентрація занадто
мала, щоб заважати визначенню оцтової кислоти.
Для порівняння концентрацію оцтової кислоти в бродильному середовищі для виробництва глютамінової кислоти визначали описаним мікробним
сенсором і методом газової хроматографії. Спостерігалася гарна кореляція
результатів.
Сенсор працює в діапазоні концентрацій від 5 до 72 мг/л більше трьох
тижнів і витримує приблизно 1500 вимірювань. На разі цей мікробний сенсор
випускається в Японії серійно.

як метанол, мурашина, оцтова та пропіонова кислоти, і до нелетких сполук
типу вуглеводнів, амінокислот та іонів. Крізь проникну мембрану можуть
проникати леткі сполуки, тому вибірковість мікробного сенсора до етанолу
задовільна.
Мікробний етанольний сенсор застосовується для дріжджових
бродильних середовищ. Сенсор працює в діапазоні концентрацій етанолу
5,5–22,3 мг/л. Вихідний струм сенсора залишається постійним більше трьох
тижнів, протягом яких проводиться приблизно 2100 аналізів. Сенсор випускається серійно в Японії.
У метанольному сенсорі використовуються неіндефіковані бактерії
АJ3993. Зменшення струму лінійно залежить від концентрації метанолу до
25 мг/л.

Сенсор для визначення спиртів. У бродильних виробництвах необхідно безперервно визначати концентрації метанолу та етанолу в культуральних
середовищах. При використанні спиртів як джерела вуглецю для мікроорганізмів їх концентрація повинна підтримуватися на оптимальному рівні, щоб
уникнути інгібування субстратом. Як відомо, спирти утилізуються багатьма
мікроорганізмами, отже, такі мікроорганізми можна використовувати для
конструювання спиртового сенсора.
Етанольний сенсор включає іммобілізовані Trіchosporon brassіcae і
кисневий електрод. Спосіб іммобілізації клітин і конструкція електрода такі
ж самі, як у глюкозному сенсорі. Сенсор не чутливий до летких сполук, таких

Мурашина кислота + форміатдегідрогеназа → цитохром С (відновлений) + СО2

104

Сенсор для визначення мурашиної кислоти. Мурашина кислота є
звичайним проміжним продуктом клітинного метаболізму. Будучи продуктом багатьох хімічних реакцій, вона знайдена в культуральних середовищах:
сечі, крові, шлункових соках. Селективний спектрофотометричний ферментативний аналіз з використанням форміатдегідрогенази, малатдегідрогенази і
тетрагідрофолієвої кислої синтетази непридатний для безперервного моніторингу. За допомогою деяких анаеробних бактерій типу Escherіchіa colі,
Cіtrobacter freundіі та Rhodospіrіlіum rubrum можна одержати з мурашиної
кислоти водень. При цьому перебігають такі сумарні реакції:
Мурашина кислота → фередоксин (відновлений) + СО2
Фередоксин (відновлений) + гідрогеназа → фередоксин (окислений) + Н2

Цитохром С + гідрогеназа → цитохром С (окислений) + Н2
Таким чином, для визначення мурашиної кислоти придатні, наприклад,
Cіtrobacter freundіі та електрод такого самого типу, що і в паливному елементі. Принцип роботи цього сенсора ілюструє рис. 5.3.

105

суміш, тому потрібні швидкі методи детектування і визначення його в повітрі, наприклад, у вугільних шахтах. Розроблено метановий сенсор, що включає іммобілізовані бактерії, які окислюють метан і кисневий електрод.
Система складається з двох кисневих електродів, двох реакторів,
електрометра і самописця. Метановий сенсор зображений на рис. 5.4.

Рисунок 5.3 – Принцип дії мікробного сенсора

Такий сенсор складається з іммобілізованих клітин Cіtrobacter freundіі,
двох газопроникних тефлонових мембран та електрода від паливного
елемента. Отримано лінійну залежність між значенням стаціонарного струму
і концентрацією мурашиної кислоти в діапазоні від 10 до 1000 мг/л. При
вмісті кислоти 200 мг/л струм відтворюється із середньою відносною похибкою ±5 %. Стандартне відхилення становить 3,4 мг/л при числі дослідів
більше 30. Цей сенсор не чутливий до нелетких компонентів живильного середовища, таких як глюкоза, піровиноградна кислота і фосфат-іони. Леткі
сполуки – оцтова, пропіонова та н-масляна кислоти, метанол та етанол – хоча
і можуть проникати крізь пористу тефлонову мембрану, але не впливають на
значення струму, тому що Cіtrobacter freundіі не можуть вживати ці сполуки
для вироблення водню.
За допомогою розглянутого мікробного сенсора, а також методом газової хроматографії визначали концентрацію мурашиної кислоти в культуральному середовищі Aeromonas formіcans. Коефіцієнт кореляції між дослідами
становив 0,98 для 10 дослідів. Для того щоб перевірити стабільність іммобілізованих клітин Cіtrobacter freundіі в сенсорі, його зберігали в 0,1 моль фосфатному буферному розчині при 5 °С та з інтервалами в п’ять днів використовували для визначення мурашиної кислоти в одному й тому самому розчині з концентрацією 200 мг/л. Вихідний струм залишався постійним при усіх
вимірах протягом 20 днів.
Сенсорна система для визначення метану. Виробництво метану
шляхом бродіння біомаси викликає інтерес в усьому світі. Метан – джерело
енергії й основний компонент природних газів, що використовуються як паливо. У діапазоні концентрацій 5–14 % метан з повітрям утворює вибухову
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Рисунок 5.4 – Схема мікробної сенсорної системи для визначення метану:
1 – вакуумний насос; 2 – ємність з пробою газу; 3 – лінія введення проби газу;
4 – бавовняний фільтр; 5 – контрольний реактор; 6 – реактор з бактеріями,
що окислюють метан; 7 – кисневий електрод; 8 – підсилювач; 9 – самописець;
10 – вакуумний насос; 11 – скляні крани

Обидва реактори 5, 6 містять культуральне середовище, причому в одному присутні іммобілізовані бактерії Methylomonas flagеllata, а в другому –
відсутні. Електроди поміщені в спеціально виготовлені проточні тефлонові
комірки, з'єднані за допомогою скляних і тефлонових трубок. Для видалення
газу зі сполучених трубок і транспортування газових проб через систему використовують два вакуумних насоси, а для контролю швидкості газових потоків через реактори (80 мл/хв) – скляні крани. Для видалення сторонніх
мікроорганізмів газові проби пропускають крізь бавовняний фільтр, що запобігає забрудненню реакторів і з’єднаних трубок. Фільтр улаштований таким
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чином, щоб потоки проби, що аналізується, і речовини порівняння були симетричні.
Коли газову пробу, що містить метан, пропускають через реактор, іммобілізовані мікроорганізми переробляють метан, споживаючи при цьому
кисень. У результаті струм кисневого електрода зменшується до деякого мінімального стаціонарного рівня. Оскільки в системі маються два кисневих
електроди, максимальна різниця їх струмів залежить від концентрації метану
в пробі газу. При пропусканні через обидва реактори чистого повітря струм
повертається до початкового рівня протягом 60 с. Час відгуку системи при
визначенні метану – менше 60 с, а загальний час аналізу становить 2 хв.
Результати звичайного газохроматографічного аналізу повітря, що містить 0,2–0,35 ммоль метану, добре співвідносяться з результатами, отриманими електрохімічним методом (коефіцієнт кореляції – 0,97). Нижня межа
визначеного вмісту метану у випадку газового хроматографа з полум'яноіонізаційним детектором дорівнює 3 ммоль, а для мікробного сенсора –
5 ммоль.
Таким чином, на основі сенсора з Methylomonas flagеllata надалі може
бути розроблений прилад для швидкого визначення метану в режимі
«on-lіne».
Сенсор для визначення глютамінової кислоти. Глютамінова кислота
також утворюється в процесі бродіння і використовується як смакова добавка до харчових продуктів. Для визначення її концентрації потрібен швидкий
автоматичний метод. З цією метою можна застосовувати ферментні автоматичні аналізатори, однак вартість ферментів занадто висока. Вивчення вибірковості такого сенсора до різних амінокислот показала, що він чутливий до
глютамінової кислоти і глютаміну, а також до деяких інших амінокислот. За
необхідності чутливість сенсора до глютаміну можна зменшити, використовуючи оброблену ацетоном Escherіchіa colі. В анаеробних умовах мікробний
сенсор нечутливий до органічних речовин, наприклад глюкози (7800 мг/л) та
оцтової кислоти (9200 мг/л); вплив неорганічних іонів на його сигнал незначний.
При аналізі проб бродильних середовищ з відомими концентраціями
глютамінової кислоти за допомогою мікробного сенсора отримані правильні
значення (у межах 99–103 %), що добре корелюються з результатами, одер-
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жаними на автоаналізаторах. Можна вважати, що описаний сенсор високовибірковий і дає стабільні та відтворювані результати.
Глютамататдекарбоксилаза каталізує реакцію декарбоксилування глютамінової кислоти з утворенням діоксиду вуглецю й аміну, проте цей фермент дуже дорогий та нестійкий. Однак відомо, що деякі мікроорганізми містять глютаматдекарбоксилазу. Мікробний сенсор, чутливий до глютамінової
кислоти, включає іммобілізовані Escherіchіa colі (як джерело глютаматдекарбоксилази) у сполученні з СО2-електродом. У попередніх експериментах було встановлено, що Escherіchіa colі не виділяє вуглекислого газу в
анаеробне середовище у разі відсутності глютамінової кислоти. Виділення
бактеріями в цих умовах вуглекислого газу може бути лише продуктом глютаматдекарбоксилазної реакції. Для видалення розчиненого кисню з буферних розчинів і проб через проточну комірку пропускається газоподібний
азот. При введенні в систему розчину проби, що містить глютамінову кислоту, остання проникає крізь мембрану до іммобілізованих мікроорганізмів і
включається в їх метаболізм, що приводить до утворення вуглекислого газу.
Ферментативна реакція перебігає при рН = 4,4, що істотно нижче за значення
рКа для вуглекислоти (6,34 при 25 °С). У результаті потенціал СО2-електрода
поступово зростає. Вимірюючи максимальні значення потенціалу, аналізи
можна проводити через кожні 1–3 хв після введення проби з мінімальною
втратою чутливості.
Діапазон концентрацій для сенсора становить 100–800 мг/л. Стандартне відхилення для розчину з концентрацією 400 мг/л глютамінової кислоти –
1,2 мг/л (20 вимірювань).
Сенсор для визначення цефалоспорину. Антибіотики звичайно визначають за допомогою турбідометричного або титрометричного мікробіологічного аналізу, однак такі методики досить складні й непридатні для експресних аналізів.
Відомо, що Cіtrobacter freundіі виробляє фермент цефалоспориназу, що
каталізує реакцію цефалоспорину з виділенням протона:
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Цефалоспориназа дуже нестійка і не підходить для виготовлення ферментного сенсора. У сенсорі, чутливому до цефалоспорину, можна використовувати цілі клітини Cіtrobacter freundіі, які іммобілізують у колагенову
мембрану, розміщену потім у мембранному реакторі.
На рис. 5.5 показана система для безперервного визначення
цефалоспоринів. Вона включає реактор мембранного типу з прокладкою
всередині. Вимірювання рН середовища проводиться комбінованим скляним
електродом і реєструється за допомогою самописця.

Рисунок 5.5 – Сенсор проточного типу на основі іммобілізованих
мікроорганізмів для визначення цефалоспоринів:
1 – натронне вапно; 2 – ємність з буферним розчином; 3 – перистальтичний
насос; 4 – введення проби; 5 – реактор з іммобілізованими цілими клітинами;
6 – комбінований скляний електрод; 7 – вимірювальна камера; 8 – підсилювач;
9 – самописець
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При введенні в реактор розчинів, що містять різну кількість
цефалоспоринів, різниця потенціалів на електродах поступово збільшується,
доки не досягне деякого максимуму. Мінімальний час відгуку системи залежить від швидкості потоку й активності іммобілізованих бактерій у колагеновій мембрані. За швидкості потоку 2 мл/хв максимальна різниця потенціалів досягалася через 10 хв.
Отримано лінійну залежність між максимальною різницею потенціалів
і логарифмом концентрації цефалоспорину. За допомогою цефалоспоринового розчину визначали 7-фенілацетиламідодезацегоксиспоранову кислоту (7фенілацетил-ADCA), цефалоридин, цефалотин і цефалоспорин С.
Стабільність мікробного сенсора перевіряли, аналізуючи розчин, що
містить 125 мкг/мл 7-фенілацетил-ADCA. Цефалоспорин визначається кілька
разів на день, однак різниця потенціалів, що спостерігається, не змінювалася
протягом тижня.
Ця система застосовується також для визначення цефалоспорину С у
культуральному середовищі Cephalosporіum aеremonіum. Результати вимірів
порівнюють з даними, отриманими методом високоефективної рідинної хроматографії. У випадку мікробного сенсора відносна похибка становить 8 %,
отже, сенсор цілком придатний для безперервного визначення цефалоспоринів у ферментаційних середовищах.
Сенсор біохімічного споживання кисню. Біохімічне споживання кисню (БСК) – один з показників, що часто використовується при забрудненні
органічними речовинами стічних вод. Звичайне визначення БСК вимагає
п'ятиденної інкубації, тому необхідний експресний метод оцінки БСК, що дає
більш відтворювані результати.
Для оцінки БСК брали бактерії Trіchosporon cutaneum.
Конструкція сенсора аналогічна тим, що описані вище.
Насичений киснем фосфатний буферний розчин (0,01 моль, рН = 7)
пропускають крізь проточну комірку зі швидкістю 1 мл/хв. Коли струм, що
вимірюється, досягає стаціонарного значення, в комірку вводять пробу зі
швидкістю 0,2 мл/хв. Значення стаціонарного струму залежить від показника
БСК аналізованого розчину. Потім струм поступово повертається до початкового рівня. Час відгуку сенсора залежить від природи розчину, що аналізується.
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Діапазон концентрацій для роботи сенсора становить 3–60 мг/л. При
аналізі розчину з БСК, що дорівнює 40 мг/л, струм відтворюється з відносною похибкою ±6 % (число дослідів – більше 10).
Розглянутий мікробний сенсор застосовується для оцінки п'ятиденного
БСК необроблених стічних вод бродильного виробництва. П'ятиденне БСК
стічних вод визначали також методом JІS (метод, рекомендований Japanese
Іndustrіal Standard Commіttee). Значення БCК, оцінені мікробним сенсором і
визначені методом JІS, добре корелювали між собою. За 17 експериментами
коефіцієнт кореляції становив 1,2.
Сенсор для визначення аміаку. Визначення аміаку має велике значення в клінічному і промисловому аналізі. Розроблено кілька потенціометричних сенсорів для визначення аміаку, але на їх роботу можуть впливати іони
металів і леткі аміни, тому з цією метою бажано було б розробити
амперометричний сенсор.
Відомо, що нітрофіксуючі бактерії утилізують аміак як єдине джерело
енергії. Споживання кисню при диханні цих бактерій описується такими
реакціями:
NH3 + 1,5O2 →

NO2–

–

–

Поглинання кисню нітрофіксуючими бактеріями можна безпосередньо
визначати, іммобілізуючи їх на кисневому електроді.
Аміачний сенсор складається з іммобілізованих бактерій, газопроникної тефлонової мембрани і кисневого електрода. Залежність між зменшенням
струму і концентрацією аміаку лінійна, аж до концентрації 42 мг/л. Нижня
межа концентрації становить 0,1 мг/л. У розчині, що містить 21 мг/л
гідроксиду амонію, значення зменшення струму відтворювалося з відносною
похибкою ±4 %; стандартне відхилення становить 0,7 мг/л для 20 дослідів.
Чутливість мікробного сенсора приблизно дорівнює чутливості скляного електрода. Сенсор не реагує на леткі сполуки, такі як оцтова кислота, етанол та аміни, й нелеткі живильні речовини – глюкозу, амінокислоти й іони
металів. Вихідний струм сенсора стабільний протягом більш як
10 днів при проведенні 200 аналізів.
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5.3. Біосенсори на основі рослинних і тваринних тканин

+

+ H2O + H

NO2 + 0,5O2 → NO3

За допомогою мікробного сенсора і звичайним методом визначали аміак у сечі. Обидва методи добре корелюються, причому мікробний сенсор
працює протягом тривалого часу.
Отже, можна виділити такі переваги використання мікроорганізмів у
біосенсорах:
 служать відносно дешевим джерелом ферментів порівняно з очищеними ферментами;
 меншою мірою інгібуються розчиненими сполуками та більш
стабільні при зміненні рН і температури;
 біосенсори на основі мікроорганізмів характеризуються довшим
терміном експлуатації.
Основні недоліки біосенсорів на основі мікроорганізмів:
 біосенсори іноді характеризуються більшим часом відгуку, ніж
ферментні сенсори;
 повільніше регенерують;
 містять багато різних ферментів, що може погіршити роботу сенсора.

Тканинні матеріали рослинного і тваринного походження успішно використовують як біокаталітичні компоненти біосенсорів. Біокаталітичні матеріали цього класу просто створюють природне оточення для того ферменту, що становить інтерес, у результаті чого потрібна ферментативна активність помітно стабілізується. У багатьох випадках тканинні біосенсори
служать набагато довше, ніж аналогічні біосенсори з виділеними ферментами. Крім того, тканинні матеріали зберігають досить високу специфічну
активність, необхідну для конструювання деяких біосенсорів, тоді як виділені ферменти за тих же умов руйнуються. У більшості випадків ці переваги
досягаються не на шкоду вибірковості. Якщо ж у тканинному матеріалі відбуваються процеси, що заважають визначенню речовини, розробляють спеціальні заходи для збільшення вибірковості. У цьому підрозділі переваги
тканинних біосенсорів розкрито на конкретних прикладах. Розглянуто також
біосенсори на основі таких біокаталітичних матеріалів, як фрагменти тваринних клітин.
Історично тканинні біосенсори з'явилися пізніше за ферментні й
мікробні біосенсори. Можливість використання цільного фрагмента тканини
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ссавців як біокаталітичний шар уперше була продемонстрована на прикладі
аргінінового сенсора. Тонкий шар бичачої печінки і відповідна кількість
ферменту уреази спільно іммобілізується на поверхні аміачного газочутливого датчика. На кінчику сенсора перебігають такі каталітичні реакції:

Сенсор для визначення глютаміну. Тонкий шар клітин кортекса нирки
свині іммобілізують на поверхні датчика, чутливого до газоподібного аміаку.
Як відомо, ниркові клітини відрізняються високою концентрацією ферменту
глютамінази, що каталізує реакцію
Глютамін + Н2О ↔ глютамінат + NH3

Розробка цього першого сенсора на основі тканини печінки бика
відкрила шлях до створення тканинних біосенсорів.
У табл. 5.3 наведено дані про тканинні системи. У цих системах використовуються субклітинні частинки, розтерті в порошок і висушені ацетоном органи ссавців, борошно з насіння різних рослин, цілі листи і плоди. Ці
біосенсорні системи розглянуто далі.

Цю біокаталітичну реакцію в сполученні з аміачним датчиком можна
використовувати для конструювання глютамінового сенсора.
Тканина нирки свині іммобілізується на однонитковій нейлоновій сітці з розміром отворів розміром 149 мкм. Для того щоб захистити газопроникну мембрану аміачного датчика від різних клітинних компонентів шару тканини, між нирковою тканиною і тефлоновою мембраною поміщають тонку
діацетилцелюлозну плівку. Розташування шарів у біосенсорі показано на
рис. 5.6.

Таблиця 5.3 – Біосенсори на основі тваринних і рослинних тканин
Субстрат
Глютамін
Глютамін
Аденозин
Аденозин-5/монофосфат
Гуанін
Пероксид водню
Глютамат
Піруват
Сечовина
Фосфат/фтори іони
Допамін
Тирозин
Цистеїн

Біокаталітичний
матеріал
Клітини нирки свині
Мітохондрії нирки свині
Клітини слизової оболонки тонкого
кишковика миші
М’яза кролика
Порошок висушеної ацетоном м’язи
кролика
Печінка кролика
Печінка бика
Жовтий гарбуз
Зерно кукурудзи
Мука з бобів канавалії
мечоподібної
Картопля / глюкозооксидаза
М’якоть банана
Цукровий буряк
Лист огірка
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Чутливий
елемент
NH3-датчик
NH3-датчик
NH3-датчик
NH3-датчик
NH3-датчик
О2-датчик
СО2-датчик
СО2-датчик
NH3-датчик
О2-датчик
О2-датчик
О2-датчик
NH3-датчик

Рисунок 5.6 – Схема глютамінового біосенсора:
1 – нейлонова мембрана; 2 – шматочок тканини нирки свині; 3 – внутрішня
діалізна мембрана; 4 – газопроникна тефлонова мембрана; 5 – внутрішній
електроліт; 6 – комбінований скляний рН-електрод; 7 – корпус (4–7 – складові
частини газоаміачного датчика)

При взаємодії глютаміну з іммобілізованим біокаталітичним шаром,
що містить глютаміназу, утворюється аміак. Згодом установлюється стаціонарна концентрація аміаку, бо утворення аміаку в біокаталітичному процесі
зрівноважується його витратою поблизу поверхні датчика, що зумовлено
простою дифузією аміаку назад у розчин. Оскільки аміачний датчик є потен115

ціометричним пристроєм, сигнал сенсора пов'язаний з об'ємною концентрацією глютаміну логарифмічною залежністю.
Через безліч біокаталітичних процесів, що проходять у клітинах,
вибірковості дії сенсорів на основі цільних клітин тканини варто приділяти
особливу увагу. Вивчення вибірковості біосенсора на основі тканини нирки
свині показало його придатність для визначення глютаміну в складних біологічних об'єктах. Спеціально вивчався вплив великого числа сполук (сечовина,
L-аланін, L-аргінін, L-гістидин, L-валін, L-серин, L-глютамінат, L-аспарагін,
L-аспартат, D-аланін, D-аспартат, гліцин і креатинін), що можуть створювати
перешкоди в роботі сенсора. Але виявилося, що вони не дають помітного
сигналу. Як відомо, у клітинах нирки свині велика концентрація
D-амінокислотної оксидази, тому перевіряли також відгук сенсора на різні
D-амінокислоти. У присутності кисню і води цей фермент каталізує окисне
дезамінування декількох D-амінокислот. Однак у специфічних умовах роботи
глютаміновий біосенсор не виявляє чутливості до D-амінокислот. Побічні
біокаталітичні процеси не впливають на сигнал біосенсора, що, ймовірно,
зумовлене відсутністю флавінаденіндинуклеотиду в буферній системі.
Для підтримання високої селективності в систему необхідно ввести антимікробний агент, щоб запобігти забрудненню тканинного шару бактеріями.
У противному випадку ріст бактерій на тканинному матеріалі призведе до
перебігу на поверхні датчика небажаних біокаталітичних реакцій, що можуть
зовсім змінити ряд вибірковості сенсора. Для захисту від забруднення в глютаміновий сенсор додається 0,02 % азиду натрію.
Цікавою особливістю тканинного глютамінового біосенсора є те, що
термін його служби істотно вищий, ніж у біосенсора з виділеним ферментом.
Визначення глютаміну проводиться в діапазоні концентрацій
2,5 · 10-5–1,29 · 10-3 моль. Відносне стандартне відхилення становить 5,6 %.
Сенсор для визначення аденозину. Хоча глютаміновий сенсор на основі тонкого шару тканини нирки свині виявляє високу вибірковість до глютаміну порівняно з іншими біомолекулами, варто усвідомити, що лише в рідких випадках тканинні біосенсори можуть бути високоселективними до якого-небудь субстрату, оскільки більшість тканинних матеріалів містить безліч
ферментів і в них перебігають різноманітні метаболічні процеси. Прикладом
може служити біосенсор аденозину на основі клітин слизуватої оболонки
тонкої кишки миші, іммобілізованих на поверхні датчика, чутливого до газо116

подібного аміаку. Цей сенсор має значну електродну функцію до аденозинових нуклеотидів. Для таких тканинних систем розроблена методологія підвищення селективності, яка включає експериментальне виявлення гальмівного процесу і селективне пригнічення активності його ключового ферменту.
В аденозинових електродах суспензію клітин слизуватої оболонки тонкої кишки миші поміщають на поверхню газоаміачного датчика. Клітини іммобілізують шляхом включення їх у гелевий шар із суміші бичачого сироваткового альбуміну (БСА) і глютарового альдегіду, що нанесений на газопроникну мембрану аміачного датчика. Для формування відгуку використовують фермент аденозиндеаміназу. Діапазон рН, що становить від 9,0 до 9,4, є
оптимальним для ферментативного деамінування аденозину. При рН = 9,0
буферна система, що має фосфат-іони, ефективно пригнічує ферментативні
гальмівні процеси і стимулює бажану біокаталітичну реакцію.
Сенсор для визначення гуаніну. В міру появи нових типів біочутливих
датчиків стає усе більш очевидною необхідність розробки ефективного підходу до оптимізації тканинних біокаталізаторів. Ілюстрацією практичного
застосування може служити оптимізація гуанінового біосенсора, конструкція
якого включає фрагмент тканини печінки кролика і газоаміачний сенсор.
Основний біокаталітичний процес описується рівнянням
Гуанін + Н2О ↔ ксантин + NH3
Гуаніновий біосенсор збирають у такий спосіб. Шар печінки кролика
товщиною 0,5 мм розміщують між двома целюлозними діалізними мембранами. Цю тришарову систему поміщають на газопроникну мембрану аміачного датчика і збирають сенсор як звичайно. Приготовлені сенсори залишають вимочуватися на ніч у 0,2 молярному боратному буферному розчині
(рН = 8,0), що містить 0,02 % азиду натрію. У проміжках між вимірами
гуанінові сенсори зберігають у цьому ж розчині за кімнатної температури.
Оптимізація характеристик тканинного біосенсора передбачає експериментальне вивчення різних параметрів сенсора. Як правило, необхідно детально розглянути методику іммобілізації тканинного шару, вплив рН, активаторів та інгібіторів, термін служби і загальну вибірковість біосенсора. Існує
кілька методів іммобілізації тканинного шару, заснованих або на фізичному
його утриманні спеціальною мембраною, або на захопленні хімічно зшитим
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білковим носієм. Тканинні матеріали досить міцні й можуть бути відносно
легко іммобілізовані за допомогою нейлонової сітки. У випадку ж гуанінового біосенсора тканину печінки кролика притискають до поверхні електрода
мембраною з діацетилцелюлози, оскільки цій тканині не властива достатня
механічна цілісність, що дозволяє використовувати нейлонову сітку.
Для нормального функціонування тканинних біосенсорів важливо враховувати вплив рН, концентрації активаторів та інгібіторів. Від значення рН
розчину залежить як біокаталітична активність ферментів, так і потенціал газочутливого мембранного електрода. Для посилення бажаних і пригнічення
ферментативних реакцій, що заважають, у систему часто вводять відповідні
активатори та інгібітори. Оптимальне значення рН для активності та
стабільності гуанінового сенсора становить 8,5. Крім стабільності іммобілізованого тканинного матеріалу, необхідно враховувати термін придатності
самого органу, з якого виготовляють біосенсори. У табл. 5.4 наведено умови
та мінімальні терміни зберігання деяких тканинних матеріалів. Як видно,
тканинні матеріали можна зберігати досить довго, а вартість їх невелика. Тому вони є економічно найбільш вигідними біокаталізаторами для багатьох
біочутливих датчиків.
Таблиця 5.4 – Умови зберігання деяких органів
Субстрат
Глютамін
Гуанін
Аденозин
Глютамінат
Піруват

Біокаталітичний
матеріал

–25
–25

Мінімальний термін придатності,
місяців
6
7

–25

2

+4

1

+4

2

Умови
зберігання, °С

Нирки свині
Печінка кролика
Тонка кишка
миші
Жовтий гарбуз
Кукурудзяне
зерно

У схемі оптимізації біосенсорів на основі тканини приділяється особлива увага їх селективності, оскільки в тканинних матеріалах проходить безліч метаболічних процесів. Як правило, перешкоди виникають у результаті
ферментативних реакцій, у яких безпосередньо визначений електрохімічним
датчиком продукт утворюється з інших субстратів, що викликають зміну рН
на поверхні електрода. Побічні процеси першого типу є більш загальними, і
118

їх важче усунути. Для боротьби з цими процесами потрібно з’ясувати, які саме ферменти відповідають за побічні реакції, та пригнітити їх активність за
допомогою специфічних інгібіторів. При цьому варто переконатися, що введення інгібітору не чинить несприятливого впливу на основну біокаталітичну
реакцію.
Перешкоди другого типу, тобто зміну значення рН поблизу поверхні
електрода, найкраще мінімізувати, застосовуючи робочий розчин з високою
буферною ємністю.
Селективність гуанінового біосенсора на основі тканини печінки кролика виявилася дуже гарною в присутності 1 ммоль магнію (ІІ) для інгібування аденозиндеамінази, а за відсутності фосфат-іонів – для активації
гуанозинфосфорилази. Такий сенсор не виявляє чутливості до інозину, аденіну, креатиніну, креатину, аспарагіну, серину, сечовини, глутаміну, глутамінату, орнітину, треоніну, лізину, валіну, гліцину й аргініну при мілімолярних
концентраціях цих сполук.
На разі регулювання біохімічного процесу, ретельний підбір мембранних матеріалів, товщини шару тканини та методики її іммобілізації є
невід’ємними елементами процедури оптимізації тканинних біосенсорів.
Біосенсор
пероксиду водню. Цей біосенсор належить до
амперометричних тканинних сенсорів, у яких шар тканини печінки бика
іммобілізується на датчику, чутливому до кисню. Печінка бика містить значну кількість ферменту каталази, що каталізує реакцію
2Н2О2 → О2 + 2Н2О
Утворення кисню контролюють амперометричним способом.
Для виготовлення тканинного сенсора пероксиду водню використовують зріз печінки бика завтовшки 0,1 мм, що утримують на кисневому електроді нейлоновою сіткою. Для даного біосенсора придатна печінка й інших
тварин. Вимірювання проводять у 0,05 молярному фосфатному буферному
розчині (рН = 6,8), що містить 0,2 % азиду натрію. Після складання біосенсор
необхідно витримати в буферному розчині протягом 2 год. Час відгуку сенсора становить 2 хв.
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Сенсор виявляє яскраво виражену селективність до пероксиду водню і
практично не чутливий до високих концентрацій речовин, що заважають:
глюкоза, спирт, L-амінокислоти і лактат.
Порівняно з аналогічним сенсором на основі чистого ферменту розглянутий тканинний сенсор менш чутливий до змін рН і температури. Більше
того, система на основі тканини має значно триваліший термін служби, можливо, завдяки стабілізуючій дії тканинної матриці.
Сенсор для визначення глютамінату. Перший описаний у літературі
тканинний біосенсор на основі тонкого шару рослинного матеріалу був
призначений для визначення глютамінату. Тонкий шар м'якоті жовтого гарбуза іммобілізують на поверхні датчика, чутливого до газоподібного діоксиду вуглецю. Глютамінатдекарбоксилаза, яка присутня у великих концентраціях у жовтому гарбузі, каталізує реакцію
Глютамінат ↔ 4-амінобутират + СО2
Зріз м'якоті гарбуза іммобілізували в матриці з бичачого сироваткового
альбуміну і глютарового альдегіду, як консервант використовували
0,002%-ний діацетат хлоргексидину.
Оптимальний відгук глютамінатного біосенсора на основі тканини
жовтого гарбуза спостерігається в 0,1 молярному фосфатному буферному
розчині (рН = 5,5), що містить 40 % гліцерину та 0,3 ммоль піридоксаль-5фосфату. Діапазон концентрацій глютамінату – від 4,4 · 10-4 до 4,7 · 10-3 моль.
Час відгуку сенсора не перевищує 10 хв, а його активність зберігається протягом 7 діб. Особливо важливо те, що цей сенсор характеризується дуже високою селективністю і не виявляє чутливості до інших біологічно значимих
сполук.
У цілому тканинний глютамінатний сенсор за своїми характеристиками перевершує аналогічну ферментну систему, що свідчить про можливість
використання рослинних матеріалів як біокаталітичного компонента.
Сенсор для визначення пірувату. Термін служби піруватного біосенсора на основі рослинної тканини вищий, ніж у відповідної системи з виділеним ферментом. При цьому збільшення терміну служби сенсора досягається
без втрати його селективності, що забезпечується стабілізацією біокаталіза-
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тора в рослинній тканині. Кукурудзяні зерна, як відомо, відрізняються високим вмістом ферменту піруватдекарбоксилази, що каталізує реакцію
Піруват + Н2О ↔ ацетальдегід + СО2
Пристрій, що включає цей біокаталізатор у сполученні з датчиком, чутливим до діоксиду вуглецю, дозволяє визначати піруват. У піруватному сенсорі тонкий зріз кукурудзяного зерна фізично закріплюють на поверхні електрода за допомогою звичайної діалізної мембрани або шляхом захоплення
його носієм з БСА та глютарового альдегіду. Подібні способи іммобілізації
застосовують при виготовленні піруватних сенсорів з виділеним ферментом.
Аналітичні характеристики піруватних сенсорів на основі тканини кукурудзяного зерна і виділеного ферменту наведені в табл. 5.5.
Таблиця 5.5 – Аналітичні характеристики сенсорів для визначення
пірувату
Аналітичні характеристики
Нахил, мВ/рС
Межа виявлення, моль
Діапазон лінійності, ммоль
Час відгуку, хв
Термін придатності, діб

Фермент

Кукурудзяне зерно

35
1,6 · 10-4
0,74–4,3
4–10
1

45
8,0 · 10-5
0,25–3,0
10–25
7

Використання кукурудзяного зерна як біокаталізатора поліпшує параметри сенсора: нахил і діапазон лінійності градуювальної кривої, а також
межі виявлення. З іншого боку, ферментна система має менший час відгуку.
Як видно з табл. 5.5, термін служби електрода на основі кукурудзяного
зерна значно вищий, ніж у випадку виділеного ферменту. Таке подовження
терміну служби досягається без погіршення вибірковості сенсора – тканинна
система практично нечутлива до найрізноманітніших сполук, що могли б
впливати на сигнал сенсора.
Сенсор для визначення сечовини. У біосенсорі для визначення сечовини як біокаталітичний компонент використовується шар борошна з бобів канавалії мечоподібної. Це борошно містить велику кількість ферменту уреази,
що каталізує реакцію

121

Сечовина + Н2О ↔ 2NH3 + СО2
Цей біокаталітичний матеріал виявився вдалим замінником чистого
ферменту.
Розглянутий біосенсор готують у такий спосіб. З цілого бобу канавалії
мечоподібної видаляють зовнішній шар і подрібнюють насіння. Свіжовиготовлене борошно (7 мг) наносять на поверхню газоаміачного датчика і
змішують з невеликим об’ємом буферного розчину (0,2 моль Трис·НCl,
рН = 8,5, 0,1 ммоль ЕДТА). Отриману таким способом пасту рівномірно розмазують по мембрані датчика і додають глютаровий альдегід, щоб зв'язати
білки. У результаті виходить стабільний біокаталітичний шар. Градуйовані
криві звичайно одержують у буферному розчині, що містить Трис·HCl та
ЕДТА при 25 °С. Біосенсори зберігають у тому самому розчині за кімнатної
температури.
Як видно з табл. 5.6, основні характеристики сенсора для визначення
сечовини на основі бобового борошна кращі, ніж у сенсора на основі виділеного ферменту.
Таблиця 5.6 – Порівняння параметрів біосенсорів на основі борошна
з бобів канавалії мечоподібної та уреази
Аналітичні характеристики

Уреаза

Нахил, мВ/рС
Межа виявлення ×10-6, моль
Діапазон лінійності ×10-5,ммоль
Час відгуку, хв
Термін придатності, діб

55
1,0
3,0–500
1–5
60

Борошно з бобів
канавалії
мечоподібної
58
2,1
3,4–150
1–5
94

Більш того, встановлено, що як каталізатор бобове борошно виявляє
яскраво виражену селективність стосовно сечовини в присутності
різноманітних речовин, що потенційно могли б заважати визначенню сечовини. Перевагами бобового борошна порівняно з ферментом є також низька
вартість і зручніші умови зберігання. Очищена уреаза відносно дорога і повинна зберігатися за температури замерзання або нижчої, тоді як бобове борошно істотно дешевше і непогано зберігається за кімнатної температури.
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Таким чином, при конструюванні біосенсорів сечовини борошно з бобів канавалії мечоподібної є гарною заміною очищеної уреази.
Фосфат-фторидний сенсор. Для кількісного визначення фосфатів або
фторидів розроблено змішаний біосенсор на основі тонкого зрізу картопляної
бульби і розчину глюкозооксидази. У даній системі тканина картоплі є джерелом кислої фосфатази, що каталізує такі реакції на поверхні кисневого датчика біосенсора:
тканина картоплі

Глюкозо-6-фосфат + Н2О

→

глюкоза + фосфат

глюкозооксидаза

Глюкоза + О2

→

глюконолактон + Н2O2

Стаціонарний струм датчика визначається заданою концентрацією
глюкозо-6-фосфату в зовнішньому розчині. Фосфат- і фторид-іони відомі як
інгібітори кислої фосфатази. Отже, додавання кожного з цих аніонів уповільнює швидкість утворення глюкози, що можна оцінити за зменшенням витрати кисню. Як правило, у системі із самого початку встановлюється
стаціонарний струм, що відповідає певній швидкості витрати кисню. Потім у
неї вводять досліджуваний або стандартний розчин, що містить фосфат- або
фторид-іони, і визначають збільшення струму, реєструючи першу похідну
залежності струму від часу.
Оскільки фосфат-іони є конкурентними інгібіторами кислотної фосфатази, спостерігається лінійне відношення між концентрацією фосфат-іонів і
величиною, зворотною максимальній швидкості зміни струму в діапазоні
концентрацій фосфатів від 25 мкмоль до 1,5 ммоль. З іншого боку, градуйовані криві для фторид-іонів нелінійні, що пов'язано зі складною природою
неконкурентного інгібування кислої фосфатази цими іонами. Проте в діапазоні концентрацій фторид-іонів від 0,2 до 6 ммоль можна одержати прийнятну градуйовану криву. Тривалість визначення обох аніонів становить близько
5 хв. Якщо в проміжках між вимірами зберігати сенсор при +4 °С, він залишається активним щонайменше 24 доби.
Недоліком змішаного сенсора на основі картопляної тканини є вплив
різних інгібіторів кислої фосфатази. З них варто згадати такі сполуки, як
нітрати, борати, молібдати й органічні фосфати. Глюкоза і глюкозо-6-фосфат
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також можуть створювати перешкоди, оскільки в їхній присутності може
змінюватися швидкість виділення кисню. Однак за відповідної підготовки
проб концентрацію як фосфат-, так і фторид-іонів можна визначити досить
точно.
Допаміновий сенсор. Цей біосенсор уперше був запропонований для
визначення допаміну – катехоламіну мозку. Пізніше виявилося, що він також
є ефективним для визначення як самого катехолу, так і флаванолів – похідних катехолу, що як віддушку додають до пива та вина.
Цей біосенсор був розроблений у 1985 році Сідвеллом і Райхніцем, а
1988 року вдосконалений Вангом і Ліном.
У біосенсорі, селективному до допаміну, тонкий шар м’якоті банана фізично іммобілізується на поверхні амперометричного кисневого електрода.
Струм електрода визначається витратою кисню у певній послідовності реакцій і, отже, пропорційний концентрації допаміну.
Градуйовані криві залежності стаціонарного струму від концентрації
допаміну, отримані в 0,1 молярному фосфатному буферному розчині
(рН = 6,5) при 25 °С, лінійні в діапазоні від 0,2 до 1,2 ммоль. Час відгуку сенсора становить 1–3 хв. При зберіганні електрода в буферному розчині його
характеристики залишаються незмінними не менше тижня.
Існування цього біосенсора показує, що у разі ретельного підбору рослинних матеріалів можливе створення тканинних сенсорів катехоламінових
нейротрансмітерів.
Сенсор для визначення тирозину. Амперометричний тирозиновий
біосенсор створено на основі тканини цукрового буряка (Beta vulgarіs
altіssіma), що іммобілізують на поверхні чутливого до кисню датчика. У цьому сенсорі використовують активність ферменту тирозинази, що міститься в
цукровому буряці, і контролюють споживання кисню. На поверхні датчика
шматочок буряка утримують звичайною діалізною мембраною. Градуйовані
криві сенсора одержують у фосфатному буферному розчині з рН = 7,0 при
+25 °С.
Градуйований графік лінійний у діапазоні від 0,1 до 0,4 ммоль тирозину; можливе також використання частини кривої до концентрації 0,9 ммоль.
Сенсор працює стабільно не менше восьми днів, а його час відгуку становить
кілька хвилин. Селективність сенсора до тирозину погіршується в присутно124

сті таких речовин, як дигідроксі-фенілаланін, 2,4-дихлорфенол
n-хлорфенол, що самі по собі викликають значний відгук сенсора.
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Сенсор для визначення цистеїну. Для конструювання біосенсорів
можна ефективно використовувати й інші види рослинних матеріалів.
Наприклад, для визначення цистеїну на поверхні амонійного датчика іммобілізують модифіковані листи огірка. Взагалі листя рослин має багато переваг
як біокаталізатор завдяки своїй будові. Значна частина листів має багатошарову структуру, що включає воскове покриття (кутикулу) із зовнішньої сторони листа, шар епідермальних клітин (епідерміс) та губчатий проміжний
шар, який прилягає до нього; ті ж самі шари повторюються в зворотному порядку на іншій стороні листа. Кутикула має гідрофобні властивості, однак
проникна для газів. Газообмін здійснюється через невеликі отвори на
поверхні листа – устячки. Губчатий проміжний шар найбільш активний у метаболічних процесах за участі газів. Для одержання біокаталітичних мембранних електродів зрізають кутикулу із зовнішньої або нижньої сторони
листа і поміщають частину листа, що залишилася, на газочутливий потенціометричний електрод так, щоб відкритий епідермальний шар знаходився в контакті з аналізованим розчином, а газопроникна воскова кутикула – із внутрішніми елементами сенсора.
Цей принцип був продемонстрований при розробці L-цистеїнового біосенсора з використанням огіркових листів та аміачного датчика. У листах
огірка міститься фермент L-цистеїндесульфгідролаза, що каталізує реакцію
L-цистеїн + Н2О → піруват + H2S + NH3
Таким чином, у цистеїнових сенсорах можна застосовувати електроди,
чутливі до NH3 або до H2S, хоча з хімічних міркувань перші кращі.
Методика виготовлення цистеїнового біосенсора досить проста. Огірки
(Cucumіs saturіs) вирощують з насіння в ґрунті для розсади. У міру потреби
відривають зрілі листи і вимочують їх у воді протягом 45 хв. У процесі вимочування кутикула розм'якшується і легко видаляється, оголюючи біохімічно активний епідерміс. Ця процедура необхідна, тому що субстрат
L-цистеїн важко дифундує крізь восковий шар кутикули. Потім з листа вирізають диск потрібного розміру, поміщають його на торець газового датчика і
закріплюють діалізною мембраною.
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У фосфатному буферному розчині з рН = 7,6 електродна функція даного біосенсора характеризується нахилом близько 35 мВ/рС у діапазоні від 10-3
до 10-5 моль. Такий відносно низький нахил градуйованої кривої, разом з досить великим часом відгуку, свідчить про необхідність подальшого удосконалення цього біосенсора. Однак завдяки великому терміну служби сенсорів
(до чотирьох тижнів) і винятково низькій вартості листи і їх фрагменти як
біокаталізатори цілком могли б конкурувати з іммобілізованими ферментами
або клітинами.
5.4. Біосенсори на основі субклітинних фракцій.
Мітохондріальний біосенсор
Поряд з цільними фрагментами тканин ссавців, у біосенсорах можна
ефективно використовувати фракції тканинних клітин, іммобілізуючи саме ті
субклітинні компоненти, які мають найбільшу біокаталітічну активність. Такий підхід може бути дуже плідним, якщо необхідно збільшити кількість іммобілізованого ферменту або поліпшити вибірковість сенсора, усуваючи
ферменти, які заважають. Деякі субклітинні фракції можна використовувати
як аналітичні реагенти. Так, для визначення тироксину придатні мікросоми
печінки пацюка. Першою вдалою спробою створення біосенсора на основі
субклітинної фракції був біосенсор для визначення глютаміну. У цьому сенсорі мітохондріальну фракцію клітин кортекса нирки свині іммобілізують на
газоаміачному датчику. Мітохондрії містять два ізоферменти глютамінази,
активність яких і використовують у глютаміновому біосенсорі.
Мітохондріальну фракцію клітин нирки свині виділяють за стандартною методикою, що включає диференціальне центрифугування. Отриману
мітохондріальну фракцію іммобілізують за допомогою звичайної діацетилцелюлозної діалізної мембрани. Зібрані біосенсори поміщають у буферний
розчин (0,120 моль хлориду калію, 0,02 моль Трис-хлориду, 0,04 моль Трисфосфату, 0,005 моль сукцинату, 1 мкг/1,5 моль ротенону, 0,02 % азиду
натрію), рН = 8,5. Сенсори зберігають і застосовують за кімнатної температури.
Аналітичні характеристики мітохондріального електрода порівнянні з
характеристиками тканинних і бактеріальних електродів і набагато перевершують системи з виділеним ферментом. Селективність мітохондріального
глютамінового біосенсора дуже висока.
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Успіх у створенні мітохондріального біосенсора показує, що субклітинні матеріали можуть служити ефективними біокаталізаторами. Хоча це і
не стосується розглянутого глютамінового біосенсора, субклітинні фракції
можна використовувати для поліпшення чутливості і вибірковості біосенсора
в тих випадках, коли цільні фрагменти тканин не мають потрібних властивостей.
5.5. Механізми відгуку тканинного біосенсора
Механізм функціонування електродів на основі тканин рослинного чи
тваринного походження ще не встановлений. Дотепер фактично не проводилося фундаментальних досліджень, що стосуються механізмів перенесення
молекул субстратів і продуктів у тканинному біокаталітичному шарі.
З’ясування механізму транспортування важливе для ширшого та ефективнішого використання тканинних матеріалів як аналітичних реагентів.
Субстрат повинен транспортуватися усередині біокаталітичного шару
таким чином, щоб вступати в контакт із ферментом у клітинах тканини. Зрозуміло, що, перш ніж вступити в контакт з ферментом, субстрат має проникнути усередину іммобілізованої клітини. Крім того, необхідно враховувати
транспортування речовини із клітини. Справа ускладнюється ще й тим, що
основний фермент може локалізуватися в специфічних внутрішньоклітинних
органелах, а це передбачає наявність додаткових механізмів перенесення
субстрату в органели й усередині них та виведення продуктів. Експериментальні й теоретичні дослідження залежності аналітичних характеристик біосенсора від процесу дифузії субстрату в біокаталітичному шарі вказують на те,
що з’ясування механізмів транспортування має важливе прикладне значення,
оскільки від них залежать аналітичні властивості тканинних біосенсорів.
Для опису взаємодії субстрату і ферменту у тканинному біокаталітичному шарі запропоновано кілька моделей.
Модель І описує випадок, коли зовнішні клітини тканинного шару цілком руйнуються, виділяючи основний фермент на поверхню сенсора. У міру
старіння електрода залишки мертвих клітин видаляються з його поверхні, а
свіжий шар клітин, що експонується при цьому, генерує нову порцію
ферменту. У цій моделі виключаються ускладнення, пов'язані з потраплянням субстрату в клітини. Необхідно, щоб швидкість вивільнення ферменту
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була постійною та повільною, аби забезпечити достатню кількість ферменту
протягом тривалого періоду, наприклад 30 днів.
Так, при створенні аргінінонового сенсора оцінювали структурну
цілісність клітин тканини нирки свині. З цією метою шматочок тканини
суспендували в невеликій кількості 0,1 моль фосфатного буферного розчину
(рН = 7,8), що містить 0,02 % азиду натрію. Суспензію залишали на ніч при
кімнатній температурі, потім центрифугували і відокремлювали клітини. У
розчині під осадом визначали фермент глютаміназу, активність якої використовується в глютаміновому біосенсорі, і знайшли лише невелику її кількість.
Отриманий при центрифугуванні осад ниркових клітин знову суспендували у
свіжому буферному розчині. Цю суміш ще раз витримували протягом ночі за
кімнатної температури і центрифугували. Удруге в розчині під осадом не виявили глютаміназної активності, хоча в самих ниркових клітинах вміст ферменту був досить великим.
Наведені вище результати свідчать, що цілісність клітин зберігається
принаймні на початку використання ниркових клітин як біокаталізатора. Невелика кількість глютамінази в першому розчині, ймовірно, виділяється з
фрагментів клітин, що утворюються при вирізанні шматочка тканини з цілого органа.
Модель ІІ описує можливий випадок, коли іммобілізовані клітини
ушкоджені достатньою мірою, аби забезпечити вільну дифузію молекул субстрату і продукту усередину клітин і назовні, але не настільки, щоб основний
фермент дифундував з поверхні електрода. Дослідження проникності клітин
показало, що такі канали можуть утворюватися в зовнішніх мембранах як
прокаріотичних, так і еукаріотичних клітин, наприклад, при осмотичному
шоці і циклах заморожування-розморожування. Подібні канали, можливо,
утворюються в іммобілізованих шматочках тканин у процесі складання електрода, або під час промивання тканинного шару водою, або при відтаванні
попередньо замороженого тканинного матеріалу.
Моделі ІІІ й ІV відповідають випадкам, коли на поверхні електрода клітини іммобілізованої тканини залишаються неушкодженими. Модель ІІІ передбачає наявність специфічних транспортних білків, що допомагають субстрату проходити крізь клітинну мембрану. У моделі ІV, крім транспортного
білка, потрібна наявність усередині клітини джерела енергії, що витрачається в процесі перенесення. Необхідність джерела енергії робить останню мо128

дель малоймовірною, оскільки життєздатність клітин у біосенсорних системах викликає дуже серйозні сумніви.
Переваги біосенсорів на основі тканин тварин та рослин:
 ферменти в тканинах знаходяться в природному для них стані;
 ферменти менше піддаються інактивації;
 тканини можуть працювати в тих випадках, коли не працюють очищені ферменти;
 тканини значно дешевші за очищені ферменти.
Недолік біосенсорів на основі тканин тварин та рослин:
 наявність у тканинах тварин і рослин безлічі ферментів може бути
причиною погіршення роботи та втрати селективності сенсора.
Тенденції розвитку біосенсорів на основі рослинних і тваринних
тканин. Як показано в цьому розділі, у розробці біочутливих датчиків на основі тканин досягнуто помітних успіхів. У цьому напрямку можна очікувати
появи нових сенсорів для визначення різних біологічно активних сполук:
 вивчаються можливості застосування нових класів тканинних
матеріалів, наприклад тканин комах або водоростей;
 необхідні фундаментальні дослідження будови біокаталітичних шарів
із фрагментів тканин;
 потрібно розглянути можливість застосування тканинних біокаталізаторів у сполученні з іншими методами аналізу.
Отже, основними перевагами тканинних шарів є стабільність і висока
біокаталітична активність.
5.6. Тенденції у сфері сенсорної інтеграції
Сьогодні удосконалення засобів експрес-індикації відбувається на
основі комбінації сучасних методів імунохімічного і молекулярногенетичного аналізу з новітніми розробками в галузі люмінесцентних міток,
техніки реєстрації надслабких світлових потоків у режимі рахування фотонів
і лазерних методів спектроскопії.
Хімічні та біологічні сенсори усе більше впроваджуються у біотехнології, застосовуються у харчовій та фармацевтичній промисловості, а також
для моніторингу навколишнього середовища.
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Дуже перспективними та конкурентоспроможними можуть бути прилади на основі мультисенсорних і мультиферментних масивів, особливо у разі використання сучасних досягнень мікроелектронної технології.
Розробка мультибіосенсорних систем спрямована на вирішення ряду
практичних задач, зокрема одночасної ідентифікації декількох компонентів у
зразку або одночасного аналізу декількох зразків, виключення негативного і
позитивного контролів під час кожного виміру, а також використання невеликої кількості матеріалу, що аналізується. Це може бути досягнуто декількома шляхами: програмним об’єднанням окремих біосенсорів у масив, що
працює як єдина система; інтегруванням їх в одну мультисенсорну структуру
і формуванням безлічі селективних біологічних структур на поверхні перетворювача. Такий варіант імунного сенсора був запропонований для одночасного виявлення трьох токсинів – стафілококового ентеротоксину В, токсину
Y. pestis і рицину. Нанесенням клею, що фотополімеризується, й опроміненням його визначених місць через відповідну маску на скляних слайдах формували комірки діаметром 2 мм. Після видалення ацетоном матеріалу, що незаполімеризувався, між комірками слайди сіланізували й активували
γ-малєіміділ-бутирилсукцінімидом для ковалентної іммобілізації антитіл.
Полімер відмивали, потім слайди висушували, і місця з іммобілізованим матеріалом обводили спеціальним олівцем для формування вимірювальних комірок. Аналіз проводили способом «сандвіч», використовуючи кролячі антитіла до IgY птахів, мічені флуоресцентною міткою Су5. Як контроль застосовували антитіла птахів. Детектором служила зарядова CCD-камера із системою двомірноорієнтованих лінз. Оцінку інтенсивності імунної реакції здійснювали на основі кількісного аналізу сформованого «флуоресцентного образу». Виявлено, що запропонованим способом можна детектувати менше 25,
15 і 5 нг/мл рицину, токсину Y. pestis і стафілококового ентеротоксину В відповідно.
З метою розробки мультианалізатора для одночасного і простого виявлення різних мікроорганізмів у середовищі, була зроблена спроба використання набору (від 7 до 16) резистивних газочутливих датчиків на основі оксидів металів і провідних полімерів. Запропонована система працює за принципом «штучного» носа, ідентифікуючи різні речовини в газоподібному стані: гідрокарбонати, спирти, альдегіди, кислоти й інші компоненти, що виділяються мікроорганізмами в процесі росту. Вид бактерій можна встановити з
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імовірністю до 96 % під час росту їх на середовищі протягом 12 год. При
цьому можна знайти близько 81 % усіх досліджених видів бактерій.
На разі спостерігається активний розвиток «іn vіtro»-моніторингових систем
для вимірювання клінічно значимих аналітів, що можуть застосовуватися від
декількох тижнів до місяців. Прикладом є інтегрований пристрій, який містить сенсор і телемоніторингову систему і який може бути введений у кровоносні судини і
залишатися там тривалий час.
Розробляються нано- і мікросенсори або системи, що комбінують сенсор з
електронікою і зразками, узятими вручну. Система з усіма сенсорними компонентами та реагентами і приготуванням зразка є прикладом інтегрованого сенсора.
Крім того, існує потреба у наявності фільтруючої системи зразка. Цільна аналітична
система повинна мати низьку ціну, бути надійною і легкою у використанні як частина інтегрованої вимірювальної системи.
Як найбільш перспективні слід також відзначити такі сенсори, що на разі перебувають на стадії розробки:
1) гібридні сенсори і сенсорні пристрої, що здатні вимірювати кілька різних
типів аналітів на одному й тому приладі багато разів, послідовно і швидко;
2) сенсори і сенсорні пристрої, що вимірюють один аналіт різними принципами, а це підвищує вірогідність результату;
3) створення неінвазивних сенсорів, наприклад, для визначення глюкози в крові за ІЧ-спектром, що реєструється через шкіру;
4) розробка аналізаторів для експрес-діагностики в домашніх умовах.
Крім того, активні наукові пошуки ведуться у напрямках:
створення і впровадження нових методів іммобілізації біологічного матеріалу
на поверхні сенсора;
розвитку багатостороннього інтерфейсу для взаємодії із сенсорами через
Інтернет, тобто тестування сенсора або цільної системи, віддалене калібрування,
визначення термінів зберігання і ведення протоколів передачі інформації.

1.
2.
сорів?
3.
4.
5.

Контрольні запитання
Охарактеризуйте ферментні біосенсори.
Які електроди використовуються при виготовленні ферментних сенНаведіть схему електрода Кларка.
Які речовини можна визначати за допомогою ферментних сенсорів?
Назвіть переваги та недоліки ферментних сенсорів.
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6. Охарактеризуйте біосенсори на основі мікроорганізмів.
7. Які мікроорганізми використовуються як розпізнавальний матеріал
при створенні біосенсорів?
8. Назвіть методи іммобілізації мікроорганізмів на поверхні біосенсорів. Наведіть основні аналітичні характеристики для біосенсорів на основі
мікроорганізмів.
9. Охарактеризуйте сенсор для визначення засвоюваних цукрів.
10. Опишіть глюкозний сенсор.
11. Опишіть сенсор для визначення оцтової кислоти.
12. Які особливості сенсора для визначення спиртів?
13. Охарактеризуйте сенсор для визначення мурашиної кислоти.
14. Охарактеризуйте метановий сенсор.
15. Опишіть сенсор для визначення глютамінової кислоти.
16. Які особливості цефалоспоринового сенсора?
17. Чим відрізняється сенсор для визначення біохімічного споживання
кисню?
18. Опишіть сенсор для визначення аміаку.
19. Охарактеризуйте біосенсори на основі рослинних та тваринних
тканин. У чому полягають їх особливості?
20. Які чутливі елементи застосовуються у тканинних сенсорах?
21. Охарактеризуйте умови зберігання органів тканин.
22. Опишіть сенсор для визначення глютаміну.
23. Які особливості аденозинового біосенсора?
24. Назвіть особливості сенсора для визначення гуаніну.
25. Чим відрізняється біосенсор для визначення пероксиду водню?
26. Опишіть сенсор для визначення глютамінату.
27. Охарактеризуйте піруватний біосенсор.
28. Назвіть особливості біосенсора для визначення сечовини.
29. Охарактеризуйте допаміновий біосенсор.
30. Опишіть тирозиновий біосенсор.
31. Опишіть цистеїновий біосенсор.
32. Які особливості мітохондріального біосенсора?
33. Охарактеризуйте механізми відгуку тканинного біосенсора.
34. Які є методи іммобілізації тваринних тканин на поверхні біосенсора?
35. Які види трансдьюсерів використовують у тканинних сенсорах?
36. Охарактеризуйте переваги мікробних та тканинних сенсорів
порівняно з ферментними.
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Адсорбція – зв’язування речовини з поверхнею завдяки явищам хімічної або фізичної природи.
Адмітанс – величина, зворотна імпедансу, яка, крім простої провідності, визначається також ємністю й індуктивністю системи.
Активність – термодинамічна концентрація.
Акустична хвиля – звукова хвиля, яка виникає в п’єзоелектричному
кристалі при його механічній деформації, що викликається електромагнітним випромінюванням радіочастотного діапазону.
Амперометрія – метод визначення концентрації електроактивної сполуки за допомогою вимірювання сили струму.
Амперометричні сенсори – пристрої, у яких вимірюється струм окислювання або відновлення електроактивних частинок, який виникає під час
створення заданої різниці потенціалів між електродами.
Аналіт – сполука, яка підлягає кількісному або якісному визначенню.
Аналог аналіту – речовина, за структурою подібна до аналіту, наділена оптичними властивостями (наприклад, флюоресценцією), що дозволяють
додавати її до аналіту як мітку. Таку сполуку використовують, якщо за взаємодії аналіту і реагенту не змінюються спектральні характеристики.
Аніон – негативно заряджений іон.
Анод – електрод, на якому відбувається окиснення (відняття електронів) електроактивної речовини.
Антиген – чужорідна для організму сполука, що може бути видалена за
допомогою зв’язування з антитілами.
Антитіло – глікопротеїн, який виробляється організмом і який зв’язує
антиген та виводить його з організму.
Біоаналіз – аналітичний метод, у якому застосовується елемент, що
розпізнає біологічну природу.
Біолюмінесценція – випромінювання світла живими організмами, наприклад, світлячками та деякими бактеріями.
Біосенсор (згідно з класифікацією IUPAC) – це аналітичний датчик
(прилад), що складається з біологічного матеріалу, іммобілізованого або
спряженого з перетворювачем (трансдьюсером).
Включення – іммобілізація біологічного матеріалу всередині просторової полімерної сітки.
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Вольтамперограма – графік залежності струму від потенціалу на
електроді, що виникає в ході вольтамперометрії.
Вольтамперометрія – аналітичний метод, у якому вимірюється струм
залежно від накладеного на електрод потенціалу.
Вольтапмерометрія з лінійною розгорткою потенціалу – аналітичний метод, у якому вимірюється струм залежно від накладеного на електрод
потенціалу, який лінійно змінюється з часом.
Дифузія – перенесення речовини проти градієнта концентрації, тобто з
області з більшою концентрацією в область з меншою концентрацією.
Друкований електрод – мініатюрний електрод, який виготовляють
друкованим способом, наносячи на необхідний шаблон пасту, що проводить
електрони.
Електродний потенціал – енергія окислювально-відновної реакції, що
виражається в одиницях напруги відносно прийнятого стандарту.
Електроліт – сольовий розчин, що є провідником електричного
струму.
Електромагнітний спектр – спектр електромагнітних хвиль, що
покриває широкий діапазон довжин хвиль та включає радіо-, ІЧ-, видиме,
УФ- та гамма-випромінювання.
Електрохімічні кварцові кристалічні мікроваги (ЕККМ) – прилад,
що використовується для вимірювання незначного приросту маси речовини
на поверхні електрода, поміщеного у розчин електроліту.
Електрорушійна сила (ЕРС) – це різниця потенціалів двох напівелементів.
Затухаюча хвиля – при проходженні світла по хвилеходу за рахунок
повного внутрішнього відбиття невелика частина випромінювання проникає
на короткий шлях в глибину середовища з меншим показником заломлення.
При цьому в напрямі, перпендикулярному до межі поділу двох середовищ,
виникає електромагнітна хвиля, що й називається затухаючою.
Зшивка – метод іммобілізації біологічного матеріалу до трансдьюсера
шляхом створення між ними хімічних зв’язків за допомогою біфункціональних реагентів.
Іммобілізація – прикріплення біологічного матеріалу до трансдьюсера.

134

Імунний аналіз – аналітичний метод, у якому селективність визначення аналіту досягається за рахунок взаємодії антигену з комплементарним йому антигеном.
Імпеданс – повний комплексний опір.
Іон – заряджена частинка сполуки.
Іонообмінник – полімерний матеріал, що має здатність обмінювати
один іон на другий.
Іоноселективний електрод (ІСЕ) – потенціометричний хімічний сенсор, що застосовується для вимірювання концентрації іона.
Каломельний електрод – стандартний електрод порівняння, в якому
ртуть знаходиться у контакті з пастою із суміші ртуті та каломелі (хлориду
ртуті (ІІ)), яка, у свою чергу, межує з розчином хлориду калію.
Каталітична хвиля – посилення струму окиснення або відновлення
електроактивної сполуки за рахунок каталітичної реакції, що веде до регенерації цієї сполуки.
Катіон – позитивно заряджений іон.
Катод – електрод, на якому відбувається відновлення (приєднання
електронів) електроактивної речовини.
Кварцові кристалічні мікроваги (ККМ) – прилад, що використовується для вимірювання незначного приросту маси речовини за допомогою
п’єзоелектричного кристала.
Кисневий електрод – електрод, що широко застосовується для амперометричного визначення рівня кисню, уперше розроблений Л. Кларком.
Ковалентне зв’язування – прикріплення біологічного матеріалу до
трансдьюсера за рахунок утворення ковалентних зв’язків.
Кондуктометрія – це метод, що ґрунтуються на вимірюванні провідності.
Кондуктометричні сенсори – пристрої, у яких вимірюється
електропровідність вимірювальної комірки за допомогою моста провідностей.
Люмінесценція – випромінювання світла речовиною. Цей термін
об’єднує такі явища, як флюоресценція, фосфоресценція, біолюмінесценція
та хемілюмінесценція.
Масоперенос – перенесення речовини через об’єм середовища.
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Медіатор – сполука, що переносить електрони між біологічним
матеріалом (ферментом) та електродом. Як правило, така сполука здатна до
оборотного окиснення або відновлення.
Міграція – переміщення заряджених частинок під дією електричного
поля.
Мікрокапсулювання – іммобілізація біологічного матеріалу всередині
мембрани.
Мікроелектрод (ультрамікроелектрод) – електрод, розміри якого
дорівнюють декільком мікрометрам (мікронам).
Мітохондрія – клітинна органела, до складу якої входить безліч ферментів.
МН – метал-напівпровідник.
Напівпровідники – сполуки, які займають проміжне положення між
металами та неметалами. Розрізняють напівпровідники р-типу та п-типу.
Напівреакція – реакція окиснення або відновлення, що перебігає на
одному з електродів електрохімічної комірки.
Оптрод (оптод) – різновид оптичних хімічних сенсорів.
Пелістор – каталітичний газовий сенсор, у якому платинова проволока
знаходиться всередині керамічної кулі, поверхня якої покрита шаром каталізатора.
Поверхнева акустична хвиля (ПАХ) – хвиля, що поширюється уздовж поверхні кристала доти, доки не потрапить на ресивер, де вона перетворюється в електричний сигнал.
Поверхневий плазмонний резонанс (ППР) – оптичний метод аналізу,
в якому плоскополяризоване світло падає на матеріал (метал) під таким кутом, що імпульс руху фотона уздовж поверхні співпадає з імпульсом плазмону таким чином, що світло сполучається з електронною плазмою в металі.
Поглинання – параметр, що встановлює взаємозв’язок між інтенсивностями падаючого світла та того, що проходить: А = log (I/I0), де I0 – інтенсивність падаючого світла; I – інтенсивність світла, що проходить.
Польовий транзистор (ПТ) – це потенціометричний пристрій, у якому
роль мініатюрного трансдьюсера для детекції та вимірювання сигналу виконує транзисторний підсилювач, а сигнал виникає в селективній мембрані,
поміщеній у затвор ПТ.
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Потенціометричні сенсори – пристрої, у яких вимірюється потенціал
комірки за умов нульового струму.
Потенціал рідинної сполуки – потенціал, що виникає на межі між
розчинами електролітів, які відрізняються концентрацією або хімічним складом їх компонентів.
Потенціал напівелемента – електродний потенціал однієї з напівреакцій.
Простетична група – небілковий компонент молекули ферменту, що
необхідний для ферментативної реакції.
П’єзоелектричний кристал – кристал, у якому під дією осциляцій
електричного потенціалу виникають механічні коливання. При механічній
деформації такого кристала в ньому виникає електричний сигнал.
Рецептори – білкові молекули, що розташовані на поверхні клітинної
мембрани. Вони здатні зв’язуватися зі специфічними лігандами та ініціювати
фізіологічну відповідь за рахунок активації або інгібування певних ферментів.
Рівняння Міхаеліса – Ментен – рівняння ферментативної кінетики,
яке встановлює зв'язок між концентрацією субстрату та швидкістю ферментативної реакції.
Рівняння Нернста – рівняння, яке встановлює зв'язок між концентрацію електроактивної сполуки та потенціалом при потенціометрії.
Розпізнавальний елемент – активний компонент сенсора, який реагує
на присутність аналіту.
Світловипромінюючий діод – діод, що використовується як джерело
світла в оптичних сенсорах.
Селективність – здатність розпізнавального елемента відрізняти одну
сполуку серед більшості інших речовин.
Стандартний водневий електрод (СВЕ) – стандартний електрод
порівняння, відносно якого вимірюють окислювально-відновний потенціал
інших реакцій. У СВЕ відбувається відновлення протона до водню за
стандартних умов.
Стандартний електродний потенціал (СЕП) – електродний потенціал, що вимірюється за стандартних значень температури та тиску в умовах,
коли активності всіх ділянок реакції дорівнюють одиниці.
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Субстрат – сполука, що визначається за допомогою ферментативної
реакції або бере участь у ній.
Термістор – прилад для вимірювання незначної зміни температури в
ході ферментативної або хімічної реакції.
Трансдьюсер – прилад, який перетворює відгук розпізнавального елемента (фізичної або хімічної природи) у вимірювальний сигнал (частіше, в
електричний), значення якого пропорційне концентрації речовини, що визначається.
Фермент – високомолекулярна сполука, молекули якої, крім білкового
компонента, мають необхідну для ферментативної активності простетичну
групу, що може складатися з одного або декількох атомів металу.
Ферментний електрод – біосенсор, у якому в ролі біологічного матеріалу виступає фермент, а в ролі трансдьюсера – електрод.
Флуоресценція – явище випромінювання світла молекулами сполуки,
які попередньо перейшли у збуджений стан. Довжина хвилі збуджуючого випромінювання завжди менша за довжину хвилі флуоресцентного світла.
Фотометрія – аналітичний метод, заснований на взаємодії світлового
випромінювання зі сполукою, що визначається.
Хемілюмінесценція – випускання світла в ході «холодної» хімічної
реакції за відсутності збуджуючого випромінювання.
Хімічний сенсор (згідно з класифікацією ІUPAC) – це пристрій, що
перетворює хімічну інформацію, яка змінюється залежно від концентрації
специфічного компонента зразка в загальній аналізованій суміші, в аналітично повноцінний сигнал.
Хлоросрібляний електрод – електрод порівняння, що являє собою
покритий хлоридом срібла срібний дріт, занурений у розчин хлориду натрію.
Хроноамперометрія – метод, у якому вимірюють струм залежно від
часу.
Циклічна вольтамперометрія – метод вимірювання струму як функції потенціалу на електроді, в якому потенціал розгортають спочатку в прямому, а потім у протилежному напрямку.
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