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АНОТАЦІЯ 

Тананайко О.Ю. Модифіковані аналітичними реагентами гібридні 

плівкові покриття SiO2-поліелектроліт для оптичних і 

вольтамперометричних сенсорів. – Кваліфікаційна наукова праця  на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.02 - аналітична хімія. _ Київський національний 

університет  імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена актуальній темі - розробці 

науково-методологічних основ отримання модифікованих аналітичними 

реагентами гібридних плівкових покриттів SiO2-поліелектроліт методами 

золь-гель синтезу та практичних рекомендацій щодо їх застосування як 

чутливих елементів оптичних і вольтамперометричних сенсорів для аналізу 

складних об’єктів.  

Плівкові покриття  отримували  кислотним гідролізом 

тетраетоксисилану (ТЕОС) за методом золь-гель синтезу. Як поліелектроліти  

(ПЕ) використовували сильнокислотні (полісульфонові кислоти), 

сильноосновні (полімери, з четвертинними амонійними угрупуваннями) та 

амфіфільні (білки) речовини. Досліджені ПЕ відрізнялися гідрофобністю 

мономерної ланки та природою полярних груп. Для отримання рівномірних і 

мезоструктурованих гібридних плівкових покриттів з керованими 

сорбційними характеристиками золь-гель синтез проводили у присутності 

поверхнево-активних речовин (ПАР) як структуруючих темплатів. 

Досліджено ряд ферментів класу оксидо-редуктаз та гідролаз, а також 

гемопротеїни і антитіла, які інкапсулювали у плівці SiO2 для отримання 

біоактивних покриттів _ чутливих елементів біохімічних сенсорів.  

У роботі проаналізовано і систематизовано основні фактори, що 

впливають на хіміко-аналітичні характеристики гібридних покриттів SiO2-ПЕ. 

Оптимізовано склад золю, спосіб його нанесення на підложку; проаналізовано 
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вплив природи ПЕ на сорбційні характеристики і механічну стабільність 

плівкових покриттів SiO2-ПЕ. Досліджено і узагальнено особливості 

застосування ПАР та аналітів як структуруючих темплатів при отримані 

гібридних плівкових покриттів.  

Для надання плівкам іонообмінних властивостей, а також покращення їх 

механічної стійкості та тривалості функціонування у золь вводили ПЕ. У 

роботі використовували золі з вмістом 1,0 -1,5% (мас) сильнокислотних або 

сильноосновних ПЕ. За цих умов отримано механічно стійкі покриття, прозорі 

у видимому діапазоні спектру. Спектрофотометричним і 

вольтамперометричним методами доведено, що аналітичні реагенти 

закріплюються у гібридних плівках за рахунок електростатичних та 

специфічних міжмолекулярних взаємодій з іммобілізованими сильними ПЕ. 

Регулювання складу золю, природи і концентрації ПЕ та структуруючих 

темплатів дозволяє отримувати стійкі, однорідні плівкові покриття з 

покращеними хіміко-аналітичними характеристиками. 

 На прикладі трифенілметанових, ціанінових, азореагентів, 

фенантролінатів перехідних металів та ряду інших органічних сполук 

встановлено явище покращення спорідненості плівок SiO2-ПЕ до адсорбату 

варіюванням природи ПЕ. Серед досліджених параметрів найбільшою 

значимістю при оптимізації вмісту і природи ПЕ у золі характеризується 

площа молекули адсорбату. При збільшенні площі молекули органічного 

адсорбату, у золі SiO2 доцільно збільшувати частку ПЕ з більш гідрофобною 

мономерною ланкою. Методами мікроскопії, рентгенівської дифракції, 

ІЧ- спектроскопії встановлено утворення мікро- та мезопоруватих 

рівномірних покриттів SiO2-ПЕ у присутності неіоногенних поверхнево-

активних речовин (нПАР) як структуруючих темплатів. Варіювання природи і 

концентрації нПАР у золі SiO2 дає можливість раціонально керувати 

поруватістю плівок. Зростання сорбційної ємності, скорочення часу 

встановлення сорбційної рівноваги та покращення вибірковості взаємодій з 
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адсорбатом досягається використанням плівок SiO2-ПЕ з діаметром пор, що 

корелює з розміром молекули адсорбату і є проявом ефекту «гість-хазяїн». 

Раціонально  модифіковані аналітичними реагентами гібридні мезопоруваті 

плівки характеризуються покращеними вибірковістю, чутливістю і 

стабільністю аналітичного сигналу.  

На прикладі азобарвників встановлено підсилення кислотних 

властивостей іммобілізованих аніонних реагентів  в плівках SiO2-катіонний 

ПЕ. Встановлено підсилення основних властивостей катіонного барвника 

малахітового зеленого, іммобілізованого у плівках SiO2-аніонний ПЕ. Такі 

зміни протолітичних властивостей перевищують відповідні зміні у водних 

розчинах. Встановлена інтенсифікація окиснення іммобілізованих на поверхні 

SiO2-аніонний ПЕ ди-, триарилметанових, родамінових та ціанінових 

барвників зі збільшенням розгалуженості їх молекул. Встановлені ефекти 

використані для розробки нових аналітичних форм реагентів, що 

забезпечують проведення реакцій комплексоутворення у більш кислих 

розчинах, тим самим підвищуючи  чутливість  і вибірковість визначення 

аналітів у присутності заважаючих речовин. 

 Розроблено методологію застосування модифікованих плівками SiO2-ПЕ 

електродів у вольтамперометричному аналізі, що включає: нанесення золю на 

електрод методом спін-коутінгу, модифікування отриманої плівки 

аналітичними реагентами і сорбційне концентрування аналітів поверхнею 

електрода. Інкапсульовані ПЕ забезпечують перенос електронів між 

електроактивною речовиною і поверхнею електрода та іонообмінне 

концентрування аналіту. Модифіковані SiO2-ПЕ електроди демонструють 

кращу чутливість та екобезпечність аналізу (виключення токсичного 

Меркурію), забезпечують можливість визначення неелектроактивних іонів за 

рахунок їх взаємодії з іммобілізованими електроактивними реагентами. 

Отримані результати використані для розробки вольтамперометричної 

методики визначення Мо(VI), який є неелектроактивним за досліджених умов, 
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за допомогою вуглецевого електрода, модифікованого гібридною плівкою 

SiO2-ПЕ-люмогаліон. На прикладі визначення пуринової основи аденіну 

встановлено покращення вибірковості вольтамперометричного детектування 

аналітів за умови їх застосування в якості темплатів при отриманні гібридних 

плівок. Визначенню не заважають  амінокислоти, білки: альбумін і гемоглобін, 

водорозчинні вітаміни (аскорбінова кислота і вітаміни групи В), неорганічні 

іони і глюкоза за концентацій, що відповідають їх вмісту в крові Застосування  

аденіну при отриманні плівки SiO2-ПЕ  на поверхні ВЕ дозволяє удвічі 

зменшити час встановлення сорбційної рівноваги  і у 2,5 рази   збільшити 

величину аналітичного сигналу  аденіну. 

 Встановлено закономірності інкапсуляції білків у плівці SiO2 на поверхні 

електродів методом електроіндукованого осадження. Раціональна зміна 

структурних характеристик біокомпозитної плівки досягається регулюванням 

часу та величини прикладеного на робочий електрод потенціалу. Показано 

збільшення вмісту електроактивного білка на поверхні електрода в 1,5-2 рази 

у присутності міцелярних концентрацій цетилтриметиламоній броміду 

(ЦТАБ) у SiO2 золі. Виявлено синергічний вплив міцелярних добавок ЦТАБ 

та наночастинок Au, Pt, MnO2, CuO, наноалмазів або вуглецевих нанотрубок 

на електрокаталітичні властивості інкапсульованих ферментів, що 

проявляється у зменшенні анодного/збільшенні катодного потенціалу 

каталітичного струму, підвищенні його інтенсивності і стабільності, 

збільшенні часу життя інкапсульованих ферментів у ≥6 разів. Розроблений 

метод інкапсуляції є універсальним _ дозволяє закріплювати у плівці білки 

різних типів, одностадійним і експресним _ час модифікації _15 хв. 

Розроблено умови одержання 17 типів нових чутливих покриттів 

оптичних та вольтамперометричних сенсорів на основі модифікованих 

аналітичними реагентами плівок SiO2-ПЕ.  

  Модифіковані аналітичними реагентами гібридні плівки використані 

для розробки методик сорбційно-спектрофотометричного і сорбційно-
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люмінесцентного визначення: Fe(II), Zn(II), Al(III), NO3
-, формальдегіду, 

тетрацикліну у водах різної категорії, біологічних об’єктах, продуктах 

харчування, парфюмерно-косметичній та фармацевтичній продукції. За 

метрологічними характеристиками розроблені методики  визначення не 

поступаються таким у розчинах, характеризуються кращою вибірковістю, 

мінімальною пробопідготовкою, зменшеними витратами реагентів та межею 

виявлення, що є нижчою за ГДК відповідних аналітів.  

 Розроблено методики вольтамперометричного та амперометричного 

визначення: Мо(VI), аденіну, гуаніну, розчиненого кисню, гідроген пероксиду, 

глюкози, холіну, сорбітолу, сахарози, мальтози, стрептоміцину з 

використанням модифікованих плівками SiO2-ПЕ та SiO2-білок електродів, які 

характеризуються мінімальною пробопідготовкою і можуть бути використані 

поза лабораторією для «on-site» та «in vitro» аналізу. На основі модифікованих 

аналітичними реагентами плівкових покриттів SiO2-ПЕ розроблено чутливі 

елементи оптичних та вольтамперометричних хемо- та біосенсорів для 

визначення біологічно-активних речовин в природних, біологічних, 

фармацевтичних, харчових та парфюмерно-косметичних об’єктах. Методики 

вольтамперометричного визначення гідроген пероксиду і мальтози 

впроваджено у роботу науково-виробничої компанії «Йодіс»; методики 

вольтамперометричного визначення глюкози, гідроген пероксиду, сахарози, 

впроваджено в учбовий процес кафедри аналітичної хімії.  

Ключові слова: золь-гель синтез, оксид силіцію, поліелектроліти, 

гібридні плівкові покриття, ферменти, хімічні сенсори, біосенсори, 

спектрофотометрія, люмінесценція, вольтмаперометрія, амперометрія. 
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SUMMARY 

Tananaiko O.Yu. Modified with analytical reagents hybrid film coatings 

based on SiO2-polyelectrolyte for optical and voltammetric sensors. - 

Qualification research paper published as the manuscript. 

Thesis for a Doctor’s degree by  02.00.02  speciality - analytical chemistry. -

Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES  of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 The dissertation is devoted to the actual topic - the development of the scientific 

and methodological bases for obtaining of modified by analytical reagents hybrid 

film coatings based on SiO2-polyelectrolyte by sol-gel method and of the practical 

recommendations for their using as sensitive elements of optical and voltammetric 

sensors for the analysis of the complex objects. 

 Film coatings were obtained by acid hydrolysis of tetraethoxysilane (TEOS) by 

the method of sol-gel synthesis. Strongly acid (polysulfonic acids), strongly basic 

(polymers with quaternary ammonium groups) and amphiphilic (proteins) 

substances were used as polyelectrolytes (PE). The studied PE differed in the 

hydrophobicity of the monomolecular link and the nature of the polar groups. To 

obtain uniform and mesostructured hybrid film coatings with controlled sorption 

characteristics the sol-gel synthesis was performed in the presence of surfactants as 

structuring templates. Oxido-reductases and hydrolases enzymes, as well as 

hemoproteins and antibodies were encapsulated into SiO2 film to obtain bioactive 

coatings _ sensitive elements of biochemical sensors. 

 The main factors influencing the chemical-analytical characteristics of hybrid 

SiO2-PE coatings are analyzed and systematized. The composition of the sol, the 

method of its application to the substrate are optimized. The influence of the nature 

of PE on the sorption characteristics and the mechanical stability of SiO2-PE film 

coatings is analyzed. The peculiarities of the use of surfactants and analytes as 

structure-directed templates in the formation of hybrid film coatings have been 

studied and systematized. 
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 In order to increase the efficiency of the ion exchange properties, as well as to 

enhance mechanical stability of SiO2-coating, PE was introduced in silica sol. In the 

present work silica sol contained 1.0 -1.5% (wt) of strongly acidic or strongly basic 

PE. Under these conditions there are obtained mechanically stable coatings which 

are transparent in the visible range of the spectrum. It has been proved by 

spectrophotometric and voltammetric methods that the analytical reagents are fixed 

in hybrid films due to electrostatic and specific intermolecular interactions with 

immobilized strong PEs. Regulation of the composition of the sol, the nature and 

concentration of PE and structuring templates allows to obtain stable, homogeneous 

film coatings with improved chemical and analytical characteristics. 

 On the example of triphenylmethane, cyanine, azo reagents, complexes of 

transision metal ions with 1,10- phenanthroline and some other organic compounds, 

the phenomenon of improving of the affinity of SiO2-PE films to the adsorbate by 

varying the nature of PE in sol was found. The area of the adsorbate molecule is 

characterized by the greatest importance among the studied parameters in the 

optimizing the content and nature of PE in silica sol. As the area of the organic  

molecule increases, it is expedient to increase the amount of PE with  more 

hydrophobic monomeric group, namely polystyrene sulfonic acid sodium salt 

(PSSA), in  silica sol. The formation of micro- and mesoporous uniform SiO2-PE 

coatings in the presence of nonionic surfactants as structure-directed templates was 

confirmed by the methods of microscopy, X-ray diffraction, IR- and NMR 

spectroscopy. The variation of the nature and concentration of surfactant in silica sol 

makes it possible to rationally control the porosity of the films. The growth of 

sorption capacity, reduction of sorption equilibrium time and improvement of 

selectivity of interactions with adsorbate is achieved by using SiO2-PE films with 

pore diameter,  correlates with the size of the adsorbate and is a demonstration of 

the “guest-host” effect. Rationally modified with analytical reagents hybrid 

mesoporous films are characterized by improved selectivity, sensitivity and stability 

of the analytical signal. 
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 On the example of anionic azo dyes it was demostrated the enhancement of 

acidic properties of analytical reagents immobilized in SiO2-cationic PE films. On 

the example of triphenylmethane dye, the enhancement of the basic properties of 

analytical reagents immobilized in SiO2-anionic PE films was found. Such changes 

in protolytic properties exceed the corresponding changes in aqueous solutions. 

Intensification of oxidation of di-, triarylmethane, rhodamine and cyanine dyes 

immobilized on the surface of SiO2-anionic PE with increasing of the branching of 

their molecules has been established. The found effects were used for the 

development of new analytical forms of the reagents with enhanced sensitivity and 

selectivity of the determination. 

 A methodology for the use of the electrodes modified with  SiO2-PE films in 

voltammetric analysis has been developed. It includes: application of  silica sol to 

the electrode by spin-coating procedure, modification of the obtained film with 

analytical reagents and sorption preconcentration of the analytes onto the electrode 

surface. Encapsulated PE provide electron transfer between the electroactive 

substance and the electrode surface and ion exchange preconcentration of the 

analyte. Electrodes modified with SiO2-PE films demonstrate better sensitivity 

compare to non-modifed ones. They are environmental frienly due to the exclusion 

of toxic Mercury. It was worked out an approach to the  determination of non-

electroactive ions based on their interaction with immobilized electroactive reagents 

on the surface of the modified electrodes. The obtained results were used to develop 

a voltammetric method for the determination of Mo (VI), which is non-electroactive 

under the studied conditions, using a carbon electrode modified with a hybrid film 

of SiO2-PE-lumagallion. It was demostarted the  improvement of the selectivity of 

the  detection of purine base adenine when using adenine as template in obtaining of  

hybrid SiO2-PE film coating on the carbon electrode.  Amino acids, proteins, 

albumin and hemoglobin, water-soluble vitamins (ascorbic acid and B vitamins), 

inorganic ions  at the level corresponding their content in blood do not interfere the 

results of adenine determination. The application of adenine as template in SiO2-PE 
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film on the surface of the carbon electrode  causes the reduction of sorption 

equilibrium and increasing the magnitude of the analytical signal of adenine by 2,5 

times. 

 The regularities of the proteins encapsulation into SiO2 film on the surface of 

the electrodes by the method of electroinduced deposition were worked out. Rational 

change of structural characteristics of a biocomposite film is reached by regulation 

of the time and the value of the potential applied to the working electrode. It was 

demostarted an increasing of the content of electroactive protein on the electrode 

surface by 1.5-2 times in the presence of micellar concentrations of 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) in SiO2 sol. It was shown the synergistic 

effect of micellar additives of CTAB and nanoparticles such as: Au, Pt, MnO2, CuO, 

nanodiamonds or carbon nanotubes on the electrocatalytic properties of 

encapsulated enzymes, which is manifested in a decrease in the anodic / increase in 

the cathode potential of the catalytic current, enhancing of the life time of 

incapsulated  enzyme for  ≥6 times. The developed method of encapsulation is 

universal. It  allows to fix the various types of proteins into the silica film by quick 

one-stage  procedure. 

 The conditions for obtaining of 17 types of new sensitive coatings for optical 

and voltammetric sensors based on SiO2-PE films modified with analytical reagents 

have been developed.  

   Modified by analytical reagents hybrid SiO2-PE films were used in sorption-

spectrophotometric and sorption-luminescent determination of: Fe (II), Zn (II), Al 

(III), NO3
-, formaldehyde, tetracycline in waters of different categories, biological 

tissues, food,  cosmetics and pharmaceuticals. According to the metrological 

characteristics, the developed methods can be compared with those in solutions, they 

are characterized by better selectivity, minimal sampling, reduced reagent 

consumption. 

 There have been developed methods of voltammetric and amperometric 

determination of: Mo(VI), adenine, guanine, dissolved oxygen, hydrogen peroxide, 



11 

 

glucose, choline, sorbitol, sucrose, maltose, streptomycin using  electrodes modified 

with SiO2-PE and SiO2-protein films. The developed methods can be used outside 

the laboratory for "on-site" and "in vitro" analysis. There were obtained the sensitive 

elements of optical and voltammetric chemo- and biosensors for the determination 

of biologically active substances in natural, biological, pharmaceutical, food and 

perfumery-cosmetic objects. 

Methods of voltammetric determination of hydrogen peroxide and maltose 

were introduced into the work of the research and production company "Jodis"; 

methods of voltammetric determination of glucose, hydrogen peroxide, sucrose were 

introduced into the educational process of the Department of Analytical Chemistry 

of National Taras Shevchenko University of Kyiv. 

Key words: sol-gel synthesis, silica oxide, polyelectrolytes, hybrid film 

coatings, enzymes, chemical sensors, biosensors, spectrophotometry, luminescence, 

voltmaperometry, amperometry. 
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ККМ1 

ККМ2 
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Критична концентрація міцелоутворення циліндричних міцел 

кПАР 

нПАР 

аПАР 

Катіонна поверхнево-активна речовина 

Неіоногенна поверхнево-активна речовина 

Аніонна поверхнево-активна речовина 
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Тц Тетрациклін 

ХОД Холіноксидаза 

ЦВА Циклічна вольтамперометрія 

Ціан Ціаніновий барвник- заміщений тіакарбоціанін 

ЦПХ Цетилпіридиній хлорид 

ЦТАБ Цетилтриметил амоній бромід 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Важливим завданням сучасної аналітичної хімії є 

розробка доступних і надійних методів аналізу  мікрокількостей речовин у 

різноманітних  об’єктах без складних процедур пробопідготовки. Таким 

вимогам відповідають хімічні і біохімічні сенсори чутливими елементами 

яких є плівкові покриття на основі оксиду силіцію. Метод золь-гель синтезу 

дозволяє отримувати і направлено впливати на структурні і сорбційні 

характеристики  матеріалів на основі SiO2, у тому числі на плівкові покриття.  

Проблемою залишається мала сорбційна ємність та крихкість SiO2 плівок. Для 

покращення  механічних і сорбційних властивостей  таких покриттів 

перспективним є поєднання переваг неорганічної і органічної матриці, а саме 

введення у золь SiO2 органічних поліелектролітів (ПЕ). Такий підхід дозволить 

надати  плівковому покриттю  іонообмінних властивостей для збільшення 

інтенсивності аналітичного сигналу  за рахунок іонообмінного 

концентрування аналіту. Окрім того, це дозволить покращити 

електропровідність гібридних покриттів, що важливо при розробці 

електрохімічних сенсорів.  Ще одним шляхом покращення сорбційних 

характеристик і механічної стійкості плівкових покриттів є отримання 

мезопоруватих сорбентів. З цією метою нами пропонується використовувати 

у процесі золь-гель синтезу поверхнево-активні речовини та деякі аналіти як  

структуруючі темплати.   

В аналітичній хімії даний напрямок розвивається переважно   якісним 

шляхом.  Особливий інтерес представляє розробка загальних рекомендацій 

щодо можливості направлено впливати на сорбційні характеристики  

гібридних плівкових покриттів  шляхом варіювання умов золь-гель синтезу та 

складу золю SiO2. Систематичне дослідження процесів  отримання гібридних 

плівкових покриттів  на основі SiO2 та ПЕ органічної природи, їх 

модифікування органічними аналітичними реагентами, а також білковими 

молекулами  та  формулювання  загальних принципів  застосування таких 
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покриттів  в оптичних та вольтамперометричних методах аналізу є актуальним 

науковим завданням. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

проводилась у рамках тематики координаційних планів НДР кафедри 

аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, держбюджетні теми: № 01БФ037-06 

“Високодисперсні оксидні матеріали в адсорбції та екологічному каталізі“ 

(2001-2005 рр., номер держреєстрації 0101U002180); № 06БФ037-06 

“Комбіновані та гібридні методи аналізу із застосуванням адсорбентів, 

композиційних матеріалів та міцелярних екстрагентів“ (2006–2010 рр., номер 

держреєстрації 0106U005891); № 11БФ037-04П “Органомінеральні 

наноматеріали та супрамолекулярні системи для вилучення, концентрування 

та визначення аналітів різної природи“, (2011–2013 рр., номер держреєстрації 

0114U003554); № 14БП037-02 “Високочутливі зонди, супрамолекулярні 

системи, наноматеріали і сорбенти для екологічного моніторингу, контролю 

якості продуктів харчування і ліків, а також клінічного аналізу“, (2014–2015 

рр., номер держреєстрації 0114U003554); № 16БП037-05 “Новітні оптичні, 

електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для 

екоаналітичних та медикобіологічних цілей“ (2016–2017 рр., номер 

держреєстрації 0116U002555); № 18БП037-01 “Супрамолекулярні ансамблі в 

розчині і на поверхні твердих матриць, квантові точки і люмінесцентні 

реагенти спрямованої дії в хімічному аналізі“ (2018–2020 рр., номер 

держреєстрації 0118U001125). Роботу частково підтримано міжнародним 

проектом за програмою Марії Кюрі FP7-PEOPLE-2009-IRSES №247603 “Sol-

gel materials synthesis and characterization for optical sensing“ (2010–2013 рр.). 

Мета і  завдання дослідження: метою даної роботи є розробка 

науково-методологічних основ отримання модифікованих аналітичними 

реагентами гібридних плівкових покриттів SiO2-поліелектроліт методом золь-

гель синтезу та практичних рекомендацій щодо їх застосування як чутливих 
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елементів оптичних і вольтамперометричних сенсорів для аналізу складних 

об’єктів. 

Для досягнення  мети було необхідно вирішити наступні задачі: 

- виявити взаємозв’язки між природою компонентів золю SiO2 і 

структурними та сорбційними характеристиками гібридних покриттів SiO2-

ПЕ; 

- на основі встановлених залежностей розробити загальні прийоми 

одержання плівок SiO2-ПЕ, що характеризуються найкращою адгезією до 

поверхні, максимальною сорбційною ємністю за аналітом, міцністю 

утримування аналітичних реагентів, та забезпечують чутливий, 

селективний, стабільний і відтворюваний аналітичний відгук; 

- дослідити протолітичні, комплексоутворюючі, окисно-відновні та 

каталітичні властивості аналітичних реагентів і біолігандів, 

іммобілізованих  у гібридних покриттях SiO2-ПЕ; 

- розробити загальні підходи використання модифікованих аналітичними 

реагентами гібридних покриттів SiO2-ПЕ як чутливих елементів оптичних 

та вольтамперометричних сенсорів з метою розширення кола біологічно-

активних аналітів для аналізу природних, харчових, парфюмерно-

косметичних, фармацевтичних і біологічних об’єктів.  

Об’єкт дослідження: модифіковані аналітичними реагентами гібридні 

плівкові покриття SiO2-поліелектроліт на поверхні трасдьюсерів. 

Предмет досліджнення: хіміко-аналітичні властивості модифікованих 

аналітичними реагентами гібридних плівок SiO2-поліелектроліт та умови їх 

отримання. 

Методи дослідження: спектроскопія: рентгенівська дифракція, 

динамічне розсіювання світла, спектрофотометрія (СФ), люмінесценція 

(Люм), інфрачервона (ІЧ) та ЯМР; електрохімія: потенціометрія, 

вольтамперометрія (ВА), амперометрія; мікроскопія: оптична, люмінесцентна, 

скануюча електронна, атомно-силова, електрохімічна; хроматографія. 
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 Наукова новизна одержаних результатів. У роботі  вперше:  

-  розроблено науково-методологічні основи отримання і застосування в 

аналізі нового класу органо-мінеральних матриць _ гібридних плівкових 

покриттів SiO2-поліелектроліт методом золь-гель синтезу з керованими 

сорбційними характеристиками. Аналітичні реагенти закріплюються у 

гібридних плівках за рахунок електростатичних та специфічних 

міжмолекулярних взаємодій з іммобілізованими сильними ПЕ. Регулювання 

складу золю, природи і концентрації ПЕ та структуруючих темплатів дозволяє 

отримувати стійкі, однорідні плівкові покриття з покращеними хіміко-

аналітичними характеристиками; 

- на прикладі трифенілметанових, ціанінових, азореагентів, фенантролінатів 

перехідних металів та інших органічних сполук встановлено явище 

покращення спорідненості плівок SiO2-ПЕ до адсорбату варіюванням природи 

ПЕ. Серед досліджених параметрів найбільшою значимістю при оптимізації 

вмісту і природи ПЕ у золі характеризується площа молекули адсорбату; 

- методами мікроскопії, рентгенівської дифракції, ІЧ-спектроскопії 

встановлено утворення мікро- та мезопоруватих  рівномірних покриттів SiO2-

ПЕ у присутності неіоногенних поверхнево-активних речовин (нПАР) як 

структуруючих темплатів. Варіювання природи і концентрації нПАР у золі 

SiO2 дає можливість раціонально керувати поруватістю плівок. Зростання 

сорбційної ємності, скорочення часу встановлення сорбційної рівноваги та 

покращення вибірковості взаємодій з адсорбатом досягається використанням 

плівок SiO2-ПЕ з діаметром пор, що корелює з розміром молекули адсорбату і 

є проявом ефекту «гість-хазяїн»; 

- на прикладі  азобарвників встановлено підсилення кислотних властивостей 

іммобілізованих аніонних реагентів у плівках SiO2-катіонний ПЕ аналітичних 

реагентів. Встановлено підсилення основних властивостей катіонного 

барвника малахітового зеленого, іммобілізованого у плівках SiO2-аніонний 

ПЕ. Такі зміни протолітичних властивостей перевищують відповідні зміни у 
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розчинах. Встановлена інтенсифікація окиснення іммобілізованих на поверхні 

SiO2-аніонний ПЕ ди-, триарилметанових, родамінових та ціанінових 

барвників зі збільшенням розгалуженості їх молекул. Виявлені закономірності 

використані для покращення чутливості, контрастності і експресності 

спектрофотометричних визначень за допомогою іммобілізованих у SiO2-ПЕ 

аналітичних реагентів; 

- розроблено загальний підхід інкапсулювання білків у SiO2 плівках на 

поверхні електродів методом електроіндукованого осадження. Встановлено 

основні фактори регулювання електроаналітичних характеристик 

біокомпозитних плівок SiO2-білок, що включають варіювання складу золю, 

часу та величини прикладеного до електрода потенціалу. Виявлено 

синергічний вплив добавок міцелярних концентрацій ЦТАБ та наночастинок 

Au, Pt, MnO2, CuO, наноалмазів або вуглецевих нанотрубок у біокомпозитних 

плівках на електрокаталітичні властивості інкапсульованих ферментів, що 

проявляється у збільшенні катодного / зменшенні анодного потенціалу 

каталітичного струму, покращенні його стабільності та зростанні тривалості 

роботи модифікованого електрода без регенерації; 

- розроблено умови одержання 17 типів нових чутливих покриттів оптичних 

та вольтамперометричних сенсорів на основі модифікованих аналітичними 

реагентами плівок SiO2-ПЕ для визначення біологічно-активних речовин в 

об’єктах довкілля, фармацевтичних, харчових, парфюмерно-косметичних і 

медико-біологічних об’єктах.  

Практичне значення одержаних результатів. На основі аналізу 

отриманих даних розроблено загальні прийоми одержання гібридних 

плівкових покриттів SiO2-ПЕ з керованими сорбційними характеристиками 

методом золь-гель синтезу шляхом варіювання складових золю SiO2, природи 

та концентрації ПЕ і ПАР. Модифіковані аналітичними реагентами гібридні 

плівки використані для розробки методик сорбційно-спектрофотометричного 

і сорбційно-люмінесцентного визначення: Fe(II), Zn(II), Al(III), NO3
-, 
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формальдегіду, тетрацикліну у водах різних категорій, біологічних об’єктах, 

продуктах харчування, парфюмерно-косметичній та фармацевтичній 

продукції. Порівняно з методиками у розчинах, розроблені методики 

характеризуються покращеною вибірковістю, мінімальною 

пробопідготовкою, зменшеними витратами реагентів та межею виявлення, що 

є нижчою за ГДК відповідних аналітів. Розроблено загальні підходи 

закріплення білків у біокомпозитних SiO2-покриттях на поверхні твердих 

електродів різної геометрії методом електроіндукованого осадження. 

Регулювання складу золю SiO2, часу та величини прикладеного до електрода 

потенціалу дозволяє отримувати плівкові покриття із заданими хіміко-

аналітичними властивостями. Введення у біокомпозитну плівку катіонного 

ПАР – цетилтриметиламоній броміду (ЦТАБ) і наночастинок Au, Pt, MnO2, 

CuO, наноалмазів або вуглецевих нанотрубок на порядок підвищує чутливість, 

розширює концентраційні інтервали визначення аналітів, покращує 

вибірковість та відтворюваність аналітичного сигналу модифікованих 

електродів. Порівняно з розчинами, стабільність інкапсульованих у плівці SiO2 

ферментів зростає у 6-8 разів. Розроблено методики вольтамперометричного 

та амперометричного визначення: Мо(VI), аденіну, гуаніну, розчиненого 

кисню, гідроген пероксиду, глюкози, холіну, сорбітолу, сахарози, мальтози, 

стрептоміцину з використанням модифікованих плівками SiO2-ПЕ та SiO2-

білок електродів, які характеризуються мінімальною пробопідготовкою і 

можуть бути використані поза лабораторією для «on-site» та «in vitro» аналізу. 

На основі модифікованих аналітичними реагентами плівкових покриттів 

розроблено чутливі елементи оптичних та вольтамперометричних хемо- та 

біосенсорів для визначення біологічно-активних речовин в природних, 

біологічних, фармацевтичних, харчових та парфюмерно-косметичних 

об’єктах. 

Методики вольтамперометричного визначення гідроген пероксиду і 

мальтози впроваджено у роботу науково-виробничої компанії «Йодіс»; 



36 

 

методики вольтамперометричного визначення глюкози, гідроген пероксиду, 

сахарози, впроваджено в учбовий процес кафедри аналітичної хімії. 

Особистий внесок здобувача. Формулювання наукового напрямку, 

обґрунтування ідеї, постановка задач, вибір об’єктів дослідження, 

експериментальні дослідження, інтерпретація і узагальнення результатів 

складають особистий внесок здобувача. Частина експериментальних 

результатів з електрохімії та мікроскопії була отримана спільно з 

лабораторією фізичної хімії та мікробіології (Laboratoire de Chimie Physique et 

Microbiologie pour l’Environnement, LCPME(CNRS), Університет Лотарингії, 

Нансі, Франція), директор А. Валькаріус, а також в лабораторії біоаналітичної 

хімії Університету штату Коннектикут, керівник професор Дж. Раслінг 

(Сторрс, США). Частина досліджень з іммобілізації холіноксидази була 

проведена у лабораторії молекулярної біоелектроніки Інституту молекулярної 

біології та генетики НАН України, а їх результати обговорювалися спільно зі 

старшими науковими співробітниками цієї лабораторій к.б.н., с.н.с. 

О.А. Білоіван та к.б.н., с.н.с. Я. І. Корпаном. Люмінесцентні вимірювання та 

характеризація синтезованих матеріалів проводилися у співпраці з доктором 

наук, проф. М.Е. Діаз Гарсією, університет Ов’єдо, Іспанія, а також в 

лабораторії фотохімії інституту напівпровідникових матеріалів НАН України 

спільно з д.ф-м.н., с.н.с. Л.Л. Федоренком. ІЧ-спектри плівок та порошків 

матеріалів, а також спектри рентгенівської дифракції порошків одержані в 

Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського у співпраці з к.х.н., с.н.с.  

Г.М. Тельбізом. Поліелектроліт ОУТС одержано в лабораторії чл.-кор. НАН 

України, д.х.н. В.В. Шевченка, Інститут хімії ВМС НАН України, Київ.  

Частину результатів було одержано спільно з аспірантами 

(Дроздовою М.В., Рожанчук Т.С., Моторіною А.С. та Мазуренком Є.О.), які 

захистили кандидатські дисертації під керівництвом автора. Ряд 

експериментів проводився за участю студентів-дипломників кафедри. Автор 
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вдячний чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.М. Зайцеву за цінні поради та 

рекомендації, що були висловлені під час обговорення результатів роботи. 

 Апробація результатів  дисертації. Основні результати дисертації 

доповідалися і обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських 

конференціях та семінарах: конференції молодих вчених “Охорона водного 

басейну та контроль якості води” (Київ, 2004), Українському семінарі по 

мембранним процесам і технологіям, Києво-Могилянська академія (Київ, 

2008), Конференції молодих учених, студентів та аспірантів НУХТ (Київ, 

2008), VIII Українській конференції з аналітичної хімії (Одеса, 2008), Науково-

практичному семінарі «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу» (Львів, 

2008), Річних сесіях Наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН 

України (Гурзуф 2009, 2010, 2012 рр), Хімічні Каразинські читання (Харків, 

2010, 2012), Всеукраїнській конференції з аналітичної хімії (Донецьк, 2013), 

Київських конференціях з аналітичної хімії «Сучасні тенденції» (Київ 2014, 

2015, 2016, 2017, 2020), спільних наукових конф. з хімії КНУ імені Тараса 

Шевченка та університету Поля Сабатьє, Тулуза (Київ- Тулуза 2003, 2005, 

2007, 2009, 2011, 2013, 2019 рр), Міжнар. конференції зі спектроскопії (Київ, 

2003), Міжнар. конференції по аналітичної хімії AC&CA-2005 (Київ, 2005), 

Міжнар. конференції по аналітичним наукам, ICAS-2006 (Москва, Росія 2006), 

Міжнар. конференції «Мембранні та сорбційні процеси і технології» (Київ, 

2007), Міжнар. конференції по золь-гель наукам (Монплієр, Франція, 2007), 

Російсько-німецькому симпозіумі «Нано-аналітика» (Саратов, Росія, 2007), 

Міжнар. симпозиумі по супрамолекулярній та нанохімії (Харків, 2008), 

Щорічній сесії міжнародного товариства з електрохімії ( Ніцца, Франція, 

2010), Конференції країн СНД «Золь- гель синтез та дослідження неорганічних 

сполук» (Севастополь, 2012), Міжнар. семінарі «Сучасні проблеми мікро/нано 

сенсорів для одно- і багатокомпонентного аналізу» (Київ, 2013), Міжнародній 

конференції по електроніці та нанотехнологіям, ElNANO (Київ, 2018). 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 ПЛІВКОВІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ОКСИДУ СИЛІЦІЮ ЯК 

ОСНОВА ОПТИЧНИХ І ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ 

Розробка простих і доступних методів визначення неорганічних та 

органічних сполук в об'єктах довкілля, продуктах харчування, біологічних 

об’єктах, парфюмерно- косметичних препаратах, тощо  поза лабораторією 

безпосередньо на місці відбору проб без складної пробопідготовки – 

перспективний  напрямок розвитку аналітичної хімії. У зв'язку з цим в останні 

десятиліття велика увага приділяється  хімічним і біохімічним сенсорам [1, 2]. 

Перед хіміками- аналітиками стоїть завдання розробки чутливих елементів 

таких сенсорів, а також створення на їх основі більш складних сенсорних 

систем. Перспективні в цьому плані плівкові покриття. Вони зручні в роботі, 

їх можна наносити на поверхню різноманітних трансдьюсерів і модифікувати 

різними аналітичними реагентами. Важливо щоб сенсорні покриття мали 

механічну і хімічну стійкість, хорошу адгезію як до гідрофільних, так і 

гідрофобних поверхонь, міцно утримували на своїй поверхні модифікатор, 

характеризувалися швидким масообміном. Суттєвою характеристикою 

сенсора є селективність, широкий діапазон лінійності градуювального 

графіка, а також низька межа виявлення, що досягається направленим вибором  

аналітичного реагента,  іммобілізованого у хімічно- чутливому шарі сенсора, 

а також сорбційними властивостями чутливого сенсорного покриття. 

Одними з перспективних покриттів, що відповідає згаданим вимогам, є 

плівки на основі оксиду кремнію, отримані методом Золь-гель технології [3]. 

Варіюючи умови синтезу можна змінювати товщину, поруватість, 

впорядкованість структури плівкових покриттів, а також вносити різні 

органічні і неорганічні модифікатори в плівку. Крім того, виникає можливість 

отримання таких плівок за методом темплатного синтезу. Це дає широкі 



40 

 

можливості досліднику синтезувати плівку із заданими структурою і 

властивостями, селективну до конкретного аналіту. 

На основі плівок, отриманих методом золь-гель синтезу, запропоновано  

ряд чутливих елементів  оптичних та електрохімічних сенсорів для визначення  

неорганічних і органічних речовин. 

1.1. Синтез плівок на основі SiO2 золь-гель методом 

Золь-гель синтез, широко висвітлений у літературі [3,4,5], включає: 

гідроліз прекурсора (кремнієвої кислоти, або її естерів), утворення золю 

кремнієвої кислоти, подальшу конденсацію і поліконденсацію з утворенням 

гелю оксиду силіцію (схема 1.1.).  

Гідроліз:                   (1) 

 

Конденсація:                 (2)  

 

Поліконденсація                           (3) 

 

Схема 1.1. Основні стадії золь-гель синтезу оксиду силіцію з 

тетраетилортосилікату. 

Отриманий золь наносять на підложки, де він зазнає гелеутворення, 

висихає і перетворюється у ксерогель (стадія старіння гелю і висушування, 

видалення розчинників). Ксерогелі можна отримати в різних модифікаціях - 

порошки, монолітні скла, волокна, тонкі плівкові покриття. Останні мають 

особливий теоретичний інтерес, а також прикладну цінність як чутливі 

елементи хімічних та біохімічних  сенсорів.  
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1.2. Структуруючі агенти і темплати при синтезі плівок 

Важливою умовою отримання стабільної плівки є введення в золь 

структуруючих добавок. Такими добавками є поверхнево-активні речовини 

(ПАР), які уповільнюють випаровування води на стадії утворення ксерогелю, 

що запобігає розтріскуванню плівок. Крім того, ПАР утворюють в золі 

самоорганізовані системи _ міцели [6, 7], навколо яких відбувається 

конденсація полімерних ланцюжків оксиду силіцію за рахунок водневих 

зв'язків, електростатичних, і Ван-дер Ваальсових взаємодій. Утворюється 

силікатний каркас, що призводить до структурування плівок на основі SiO2. 

Після видалення темплатів ПАР в сорбентах утворюються пори, об’єм і 

геометрія яких залежить  від природи і концентрації ПАР. У роботі [8] описані 

кореляції між природою та довжиною алкільного радикала, концентрацією 

ПАР і розміром / геометрією пор, що утворюються у плівці SiO2. Застосування 

міцел ПАР, як темплатів дозволяє отримувати різноманітні матеріали чітко 

визначеної і послідовної структури [9].  У літературі описано такі матеріали 

для мезоструктурованих плівок SiO2: дво- та тримірні фази відповідно. 

Хробакоподібна невпорядкована структура плівок спостерігається,  коли 

швидкість конденсації силікатного скелету завелика (утворюється щільна 

структура), або концентрація ПАР замала. На структурованість плівок 

важливий вплив мають температура і тиск [9, 10].  Вважається [9, 10], що 

формування мезопоруватої  плівки на основі оксиду силіцію включає 

взаємодію між блоками силікату, міцелярними агрегатами ПАР в розчині, а 

також гемі-міцелами ПАР, локалізованими на межі розподілу повітря-вода. 

Ріст плівок регулюється тим як підходять по геометрії міцелярні агрегати і 

органосилікатний прекурсор на межі розподілу повітря-вода. 

Структуровані мезопористі матеріали мають істотні переваги в 

порівнянні з аморфними силікатами, в першу чергу, завдяки більшій 

доступності функціональних груп сорбенту для аналіту. Однорідна структура 
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таких сорбентів полегшує доступ до активних центрів поверхні порівняно із 

заблокованими центрами аморфних сорбентів [11]. 

Першими темплатами серед ПАР були досліджені катіонні (кПАР): 

цетилтриметиламоній бромид (ЦТАБ) або цетилпіридиній хлорид (ЦПХ). У  

розчинах кПАР при концентрації вище ККМ1 утворюють циліндричні міцели. 

Починаючи з 1992 р. група співробітників фірми "Mobil" запатентувала 

принципово новий тип пористих силікатних і алюмосилікатних матеріалів 

[12]. Після видалення органічної частини випалюванням, вимиванням 

органічним розчинником, або опроміненням ультрафіолетом утворюється 

порошок з регулярною поруватою структурою (рис 1.1., 1.2 а). Залежно від 

режиму синтезу, типу і концентрації ПАР розмір і геометрію пор можна 

варіювати. Такі матеріали, подібно цеолітам, можуть розділяти молекули за 

розмірами і відносяться до молекулярних сит. 

 

Рис. 1.1  Схема синтезу  гексагонального МСМ-41 силікатного матеріалу з 

використанням молекул  ЦТАБ і  тетраетилортосилікату [6].  

При використанні високих концентрацій ПАР (вище ККМ2) в золях  

утворюються міцели більш складної геометрії, що призводить до утворення 

кубічної упаковки МСМ-48 (рис 1.2б). При дуже високих концентраціях ПАР 

(молярне співвідношення ТЕОС: ЦТАБ = 1: 0,65), в розчині формуються рідко-

кристалічні ламеллярні структури ПАР. Таким чином отримують сорбенти, що 

мають шарувату, тобто стабілізовану ламелярну структуру (рис 1.2в) [13] .   
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Рис. 1.2.  Структура мезопоруватих силікагелей: МСМ 41 (а); МСМ 48 

(б); ламелярна  (в). 

 

Важлива не лише концентрація ПАР в золі, а також структура молекул 

темплату, зокрема довжина вуглеводних радикалів. Середній радіус пор 

мезоструктурованих сорбентів, отриманих в присутності кПАВ, пропорційний 

числу атомів вуглецю алкільного радикала ПАР [14, 15]. Для плівок, 

отриманих за допомогою лужного гідролізу ТЕОС у присутності солей 

хлориду алкілтриметиламонію  (CnTAС), діаметр пор  збільшувався при 

зростанні довжини алкільного радікалу ПАР у ряду, нм: 2 (С12TAC), 2,25 

(C14TAC); 2,4 (C16TAC)  i  2,8 (C18TAC) [16] .  

Для збільшення розміру пор в золь SiO2 можна додавати агент набухання 

- бензол та його алкільні похідні (мезітілен, триетилбензол, 

триізопропілбензол та ін.) [17],  Ці речовини захоплюються всередину міцел 

ПАР, «розширюючи» їх (рис. 1.3). Показано, що змінюючи природу 

ароматичних агентів набухання, можна отримати матеріали типу МСМ41 з 

діаметром пор від 3 до 11 нм і питомою площею поверхні 1000 м2/г.  Аніонні 

ПАР значно рідше застосовують як темплати у золь-гель синтезі силікатних 

Шари 

силіка-

гелю 
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матеріалів, ніж кПАР. У літературі є лише кілька подібних прикладів [18],  

відзначається, що такі сорбенти малостійкі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Проникнення агентів набухання в органо- неорганічну мезофазу і їх 

вплив на геометрію міцел та структуру сорбенту [17]. 

Окрім кПАР роль темплатів в золь-гель синтезі  виконують неіоногенні 

ПАР, а також  блоксополімери [19, 20].   Описано методи отримання 

структурованних матеріалів на основі оксиду cиліцію та оксиду алюмінію з 

великою площею поверхні у присутності комерційно доступних 

оксиетильованих неіоногенних ПАР лінійної структури типу: Brij, 

оксиетильованих етерів алкілфенолів (Тriton), а також ПАР розгалуженої 

структури, зокрема етерів на основі сорбітану (Tween або Montanox). Можливі 

механізми структуруючої дії нПАР реалізуються за рахунок взаємодії 

протиіонів чи Ван-дер- Ваальсової взаємодії або ж через утворення водневих 

зв'язків за типом: S+ X-I+, де S+ - протонована молекула нПАР, X- - протиіон 

(наприклад Cl-), I+ - протонований неорганічний полімер (за умови взаємодії у 

кислих розчинах силікату або алюмінату, рН ˂ 2,0). Для нПАР можливий 

також механізм взаємодії нейтральних часток: S0I0, де S0 - нПАР, а I0- 

нейтральний неорганічний полімер (за умов взаємодії у нейтральних або 

слабко-лужних розчинах) [21].   В останньому випадку отримані мезопоруваті 

силікатні матеріали зі стрижнеподібною структурою. Відмічається, що нПАР 

мають менший структуруючий ефект, ніж кПАР по відношенню до 

Ламелярна фаза 

Стрижнеподібні пори 

Глобулярні  пори Міцела ПАР 

Агент набухання 
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неорганічних сорбентів.  Після  видалення нПАР у полімерній кремнеземній 

матриці утворюються товстіші стінки, ніж у випадку кПАР. Зазвичай тонкі 

SiO2-плівки нестабільні через свою крихкість. Товстостінні мезопоруваті 

матеріали мають  високу хімічну і термічну стабільність, що важливо для 

отримання стійких сруктурованих плівок. Отже, нПАР перспективно 

використовувати як темплати при отриманні стійких мезоструктурованих 

тонких плівок SiO2. Розмір пор сорбентів збільшується в діапазоні 2-4 нм зі 

збільшенням довжини гідрофобного радикалу досліджених нПАР, аналогічно 

кПАР, а також залежить від кількості оксиетиленових груп в молекулі ПАР 

(збільшується зі зменшенням їх кількості) [22]. Утворення пор діаметром до 4 

нм спостерігається при переході від лінійних темплатів типу Brij до більш 

розгалужених на основі етеру сорбітану. Площа поверхні таких сорбентів за 

БЕТ зменшується від 1118 м2/ г (Brij) до 767 м2/г (Montanox). Введення агентів 

набухання, зокрема триметилбензола (мезитилена), в золь SiO2 разом з нПАР 

лінійної структури (Brij 30) дозволяє отримати мезопористі матеріали з 

діаметром пор до 6 нм і питомою площею поверхні близько 500 м2/ г [21, 22]. 

Розміри пор сорбенту пропорційні концентрації агентів набухання в золі.  

Отримання мезопоруватих матеріалів із застосуванням триблоксо-

полімерів (ТБК) описано ще у 1990 р. [23]. Синтез проводять за рН ≤ 2, коли в 

розчинах взаємодія між ПАР і неорганічним полімером відбувається за 

схемою: S+X-I+ (див. вище). В результаті синтезу утворюються SBA-матеріали. 

Як темплати в таких матеріалах найчастіше використовують триблоксо-

полімери, до складу яких входять як гідрофобні молекули, 

поліпропіленоксиди (ППО), поліаміди, полістироли, так і гідрофільні 

полімери: поліетиленоксиди (ПЕО), поліакрилова кислота. Найбільшу 

популярність набули триблоксо-полімери: (ПЕО)20 (ППО)70 (ПЕО)20 - 

Pluronic Р-123 і  (ПЕО)106 (ППО)70 (ПЕО)106 - Pluronic F-127. Відрізняє SBA 

сорбенти від МСМ-матеріалів більша поруватість (діаметр пор SBA-15 

матеріалів 5-15 нм) і менша питома площа поверхні (400 - 800 м2/ г). Завдяки 
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особливості структури триблок ко-полімерів SBA-15 матеріали мають значно 

товстіші стінки (4-7 нм), так само як матеріали, отримані при використанні 

інших нПАР, що робить їх термічно і механічно стабільними. Товщина стінок 

сорбенту залежить від довжини ланцюга поліоксидних груп. На відміну від 

МСМ- матеріалів, такі сорбенти мають досить багато мікропор за рахунок 

особливості будови темплату Pluronic (проникнення гідрофобних 

поліоксидних груп сополімеру в матрицю оксиду кремнію). Мікропори 

з'єднують каналами мезопори. Таким чином, триблок сополімери є  

перспективними темплатами при отриманні плівок. 

Введення агентів набухання разом з ТБК допомагає ще збільшити 

діаметр пор сорбентів. Зокрема, при синтезі SiO2 у присутності Pluronic P-123 

і рідкого парафіну вдається отримати мезопоруваті матеріали, які містять пори 

двох розмірів: близько 30 нм, а також менші 5-10 нм. Такі матеріали знаходять 

широке  застосування  в сорбції та каталізі [24]. Вплив ко-полімерів на 

поруватість плівкових покриттів у літературі розглядався менше. 

Окрім ПАР як темплати використовують біомолекули, антитіла, а також 

самі аналіти. Наприклад, для отримання мезоструктурованого оксиду силіцію 

запропоновано застосовувати концентровані розчини глюкози [25].  Описано 

синтез сорбенту SiO2 в присутності молекули- аналіту, яку потім на стадії 

перетворення у  ксерогель видаляють. При цьому в об’ємі сорбенту 

утворюються порожнини - відбитки молекули аналіту. При контакті такого 

сорбенту з розчином аналіту сорбція останнього сорбентами, отриманими за 

принципом темплатного синтезу, значно більша в порівнянні з аналогічними 

сорбентами, отриманими без темплату. У літературі відсутні відомості 

стосовно отримання тонких плівок у присутності аналіту як темплату. У той 

же час це перспективний напрямок  підвищення вибірковості і чутливості 

сенсорів на основі SiO2. 

Cлід відзначити відсутність систематизованої інформації про вплив 

різних типів структурючих темплатів на структурованість і впорядкованість 
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тонких плівок на основі оксиду силіцію, зокрема гібридних SiO2- 

поліелектроліт. Це ускладнює процес  отримання плівок з контрольованими і 

відтворюваними характеристиками (поруватість, орієнтація і діаметр пор, їх 

впорядкованість, рівномірність плівок). 

Структуручі темплати ПАР зазвичай видаляють із сорбенту перед 

використанням [6, 26]. Це забезпечує необхідну поруватість сорбенту і 

призводить до прискорення процесу масопереносу.  Найчастіше 

використовують випалювання темплату при  Т = 400 – 600 оС [6]. У випадку 

тонких  плівок випалювання може привести до їх розтріскування. Більш 

м’який спосіб включає вимивання темплату водно-органічними розчинами. 

Такий спосіб більш придатний для видалення темплатів з крихких плівок і 

гібридних органо-мінеральних матриць. Залежно від природи темплату 

підбирають відповідний промивний розчин. Зокрема, для ПАР 

використовують кислий водно-етанольний розчин, у якому молекули ПАР 

краще розчиняються порівняно з водою. При цьому відбувається витіснення 

протонами кПАР з сорбенту, або ж утворення протонованої форми нПАР і її 

подальше вимивання з протонованого оксиду силіцію [26].  При вимиванні 

важко забезпечити повне видалення темплату з сорбенту, за цих умов 

видаляється найменш зв’язана з сорбентом частина темплату [27]. Водночас, 

при роботі з гібридними органо- мінеральними сорбентами за такого способу 

видалення темплату органічні молекули, капсульовані в матриці SiO2, 

залишаються неушкодженими. Якщо модифікатором є білкова молекула - для 

вимивання темплату доцільніше використовувати воду або буферний розчин 

[28].  

У деяких випадках ПАР видаляти не доцільно. Гідрофобну природу 

включень міцелярної фази ПАР в структурі SiO2 можна використовувати для 

солюбілізації і концентрування гідрофобних органічних молекул [29, 30]. 

Міцели ПАР, капсульовані в полімерній матриц SiO2, діють подібно їх водним 

розчинам. Так, для капсульованих в оксиді силіцію, що містить 
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цетилтриметиламоній бромід (ЦТАБ), молекул органічних протолітів 

спостерігається зміна уявних значень констант дисоціації цих реагентів, 

аналогічно їх водно міцелярним розчинам. Таке явище описано на прикладі 

кислотно-основних індикаторів метилового оранжевого і фенолфталеїну [31], 

що було використано для розробки чутливих елементів оптичних рН-чутливих 

сенсорів [32].  

Сорбенти, синтезовані за золь-гель технологією, можуть бути 

модифіковані аналітичними реагентами або аналітичними  угрупуваннями. Це 

розкриває можливості  отримання нової групи мезопористих композиційних 

органо-мінеральних гібридних матеріалів, які знаходять широке застосування 

в хімії і хімічному аналізі [33].    

1.3. Модифікування плівкових покриттів аналітичними 

реагентами або аналітичними  функціональними групами 

Для підвищення вибірковості чутливого елемента сенсора, плівкові 

покриття модифікують аналітичними реагентами або органічними 

функціональними групами. Відомі плівки на основі SiO2, модифіковані 

органічними, неорганічними функціональними групами і аналітичними  

реагентами, включаючи біомолекули [34, 35]. Одним з найбільш поширених 

способів модифікування плівок є капсулювання модифікатора в полімерній 

матриці SiO2. У цьому випадку модифікатор вводять в реакційну суміш на 

стадії золеутворення. Молекули модифікатора захоплюються полімерною 

сіткою оксиду силіцію і утримуються в матриці SiO2 після перетворення золю 

в ксерогель. Це один з перших способів модифікації золь-гель матеріалів [36, 

37, 38]. Такий спосіб найбільш перспективний для капсулювання 

малорозчинних у воді молекул, а також полімерів і біолігандів [39,40,41]. 

Наприклад, капсульовані в плівці SiO2 гемопротеїни знайшли застосування в 

електрохімічних та оптичних сенсорах [42, 43]. Проте, малі за розміром 

молекули, наприклад хромофорні органічні реагенти, вимиваються з оксидної 

матриці. Іммобілізацію таких речовин більш перспективно здійснювати за 
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рахунок електростатичної взаємодії модифікатора з сорбентом або ж їх 

ковалентного прищеплення до поверхні.  

У разі електростатичного закріплення в золь SiO2 попередньо вводять 

органічний поліелектроліт, наприклад, позитивно заряджений хлорид 

полідіметілдіалліламонія (ПДМДА) або негативно заряджені 

полі(вінілсульфокіслоту), полі (стіролсульфокіслоту), нафіон та ін. [44]. Таким 

чином отримують органо-мінеральні гібридні плівкові покриття, що мають 

іонообмінні властивості і характеризуються тривимірною структурою. 

Низькомолекулярний модифікатор зв'язується з сорбентом за рахунок 

електростатичної взаємодії. Присутність органічного поліелектроліту 

збільшує в'язкість золю і веде до потовщення плівок. Це покращує їх 

механічну і хімічну стабільність. Поліелектроліти також підсилюють 

струмопровідні характеристики плівок, що перспективно при їх використанні 

в якості сенсорних покриттів електродів [45].  Однак, введення в золь 

поліелектролітів призводить до погіршення структурованості плівок.  

Цей вид гібридних органо- мінеральних плівок – одни з найбільш 

перспективних  і універсальних для розробки чутливих елементів оптичних та 

електрохімічних сенсорів. Проте, у літературі відсутні систематичні 

дослідження і рекомендації  щодо отримання  на основі оксиду силіцію та 

органічних полімерів плівкових покриттів з наперед заданими структурними і 

сорбційними властивостями. Окрім того, не проведено досліджень щодо 

впливу природи мономерного радикалу ПЕ на сорбційні характеристики 

гібридних плівок SiO2-ПЕ. 

Іншим перспективним способом модифікування плівок SiO2 є введення 

в золь органічно модифікованих силікатів (ОРМОСИЛІВ), що містять хімічно 

прищеплені функціональні аналітичні угрупування. Отримані таким чином 

гібридні матеріали поєднують переваги силікатної матриці і функціональних 

груп модифікаторів. У плівках на основі ОРМОСИЛІВ функціональні групи 

міцно утримуються на відміну від капсульованих органічних реагентів. 
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Недоліком ОРМОСИЛІВ є більш складний синтез і необхідність використання 

малодоступних кремнійорганічних сполук. 

Цікавим способом підвищення вибірковості плівкових покриттів по 

відношенню до аналіту є імпринтинг (друк) аналіту в якості темплату в плівку 

SiO2. При цьому полімерна сітка матриці-підкладки утворюється навколо 

цільової молекули «темплату». Після видалення темплату в матеріалі-

господаря утворюється пора специфічної форми і розміру. На відміну від 

тривимірних покриттів, отриманих в присутності структуруючих темплатів, в 

методі імпринтинга активною є лише поверхня плівки. Отриманню і 

застосуванню в аналізі таких матеріалів присвячено ряд оглядів [46, 47, 48]. 

Як імпринти в золь-гель синтезі були успішно використані невеликі органічні 

молекули плоскої геометрії, а також білки, дріжджі і бактерії [47-49]. При 

контакті такого сорбенту з розчином аналіту сорбція останнього проходить 

значно ефективніше в порівнянні з вихідним сорбентом. Матеріали на основі 

оксиду силіцію, отримані методом імпринтингу, знайшли застосування у 

флуоресцентних [50], п’єзоелектричних [51], електрохімічних [52, 53]  

сенсорах. 

1.4. Оптичні сенсори на основі плівок оксиду силіцію 

Прозорі у видимому діапазоні довжин хвиль плівки, отримані методом 

золь-гель синтезу, є перспективними чутливими елементами оптичних 

сенсорів - оптодів [54]. Найчастіше такі сенсори використовують 

випромінювання в УФ, видимому та ІЧ спектральному діапазонах. Чутливий 

елемент в оптодах  складається з нанесеного на  оптоволокно або планарний 

світловод плівкового покриття SiO2 з інкапсульованими аналітичними 

реагентами. Cенсори, що працюють на оптодах, дешеві і мініатюрні [55].  

Існує кілька типів плівкових сенсорів в залежності від області їх 

застосування: для визначення рН, іонів металів і неметалів в розчинах, 

органічних сполук і газів. Окремо слід виділити оптичні біосенсори для 
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аналізу об'єктів навколишнього середовища, харчових продуктів, медичної 

діагностики, а також для потреб біотехнології [54]. 

Найбільш поширеними є сенсори для вимірювання рН, оскільки вибір 

рН-чутливих барвників, які можна помістити в плівку SiO2, досить широкий. 

Крім того, протон легко дифундує крізь пористе плівкове покриття до 

інкапсульованих барвників. Такі сенсори характеризуються оборотним і 

швидким відгуком, стабільністю в роботі, невисокою вартістю [56].  

Істотно збільшилася кількість робіт, присвячених отриманню сенсорів 

на основі оптичних волокон і хвилеводів, покритих плівками SiO2 з 

інкапсульованими рН індикаторами. Такий підхід дає можливість отримувати 

мініатюрні рН сенсори, що дозволяють контролювати величину рН in-vivo.  

Більшість оптичних волоконних сенсорів мають невеликий час відгуку, 

близько 10-15 с. На увагу заслуговує сенсорна система на основі 

бромфенолового синього, іммобілізованого у присутності ЦТАБ на поверхні 

світловода [57]. Такий сенсорний елемент використовується для визначення 

рН в діапазоні від 3,0 до 8,0. Сенсор на основі оптоволокна, субмікронний 

торець якого модифікований флуоресцеїном, запропонований для 

моніторингу рН в біологічних середовищах в діапазоні рН 7,0 -11,0 [58].  

Світлові волокна, модифіковані тонкими плівками, що містять 

інкапсульовані кислотно основні індикатори, були використані для отримання 

оптичних сенсорів для контролю вмісту парів кислот, основ і кислотних 

оксидів у повітрі. Для визначення парів HCl в повітрі описано оптичний сенсор 

на основі фенолового червоного, капсульованого в плівку, отриману з  

тетраетоксисилану і фенілтриетоксисилану. Діапазон лінійності 

градуювального графіка становить 0,01 - 6 М HCl, межа виявлення дорівнює 

12 г/м3 [59]. Для моніторингу зміни рН атмосфери, а також вмісту SO2 в повітрі 

запропоновано сенсор на основі інкапсульованої в плівці 2-[4-

диметиламінофенілазо]бензойної кислоти [60].  Точність вимірювання складає 

0,05 одиниць рН. 
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Описано декілька сенсорів для моніторингу розчиненого амоніаку, 

чутливим елементом яких був амінофлуоресцеін, капсульований в плівку SiO2, 

отриману полімеризацією ТМОС і діфенілдіметоксисилану. Лінійність 

градуювального графіка для визначення амоніаку становить 1- 20 г/м3 [61].  

Компактний планарний сенсор на амоніак використано для контролю 

забруднення об'єктів навколишнього середовища [62].  Для визначення 

амоніаку в повітрі запропонований сенсор на основі нанесеної на світловод 

плівки, що містить інкапсульований бромкрезоловий пурпурний [63].   

Таким чином, плівки на основі SiO2 з інкапсульованими органічними 

реагентами набули широкого використання  як чутливі елементи оптичних 

сенсорів для визначення  рН у повітрі та у водних розчинах. Чутливі елементи 

таких сенсорів можуть бути регенеровані і використані багаторазово. 

Проблемою є поступове вимивання капсульованого рН-чутливого реагенту з 

плівки у водний розчин. 

 Широкого поширення набули оптичні сенсори для аналізу газів. Такі 

прилади прості у виготовленні, мають швидкий аналітичний відгук і можуть 

працювати тривалий час без отруєння заважаючими компонентами. 

Нещодавно запропоновані нанокомпозити мають в своєму складі 

напівпровідникові матеріали - оксиди перехідних елементів. Електричний опір 

таких матеріалів змінюється при адсорбції газів і протіканні каталітичних 

реакцій на поверхні. Оскільки електрохімічний відгук різних газів залежить 

від площі поверхні, на якій вони сорбуються, велика площа поверхні 

мезопористих плівок SiO2 сприяє збільшенню аналітичного відгуку таких 

сенсорів. Описано нанопоруваті композитні плівки на основі SiO2-NiO і SiO2-

Co3O4, електрохімічний опір яких істотно змінюється після сорбції CO і H2. 

Зміни оборотні і залежать від природи і концентрації сорбованих газів [64,65]. 

Крім того, після сорбції СО на поверхні нанокомпозитних плівок 

спостерігалася зміна інтенсивності пропускання світла у видимому і 
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ближньому ІЧ-діапазонах, що дозволило розробити оптод для визначення СО 

з межею виявлення 10 мг/м3.    

Оптичні сенсори для визначення СО2 використовують в ряді виробничих 

процесів, при контролі забруднення об'єктів навколишнього середовища, а 

також у біохімічніх процесах. Принцип роботи оптичних сенсорів на СО2 

грунтується на використанні іммобілізованих флуоресцентних або 

хромофорних рН індікаторів. Визначенню заважають інші кислотні або 

основні оксиди. Описано чутливі елементи оптичних сенсорів на СО2 на основі 

плівок ОРМОСІЛ з іммобілізованим флуоресцентним індикатором піраніном 

[66]. Плівки, модифіковані гідроксипірен трисульфоновою кислотою і 

тимоловим синім також запропоновані для визначення СО2 [67, 68]. 

Широке застосування в аналізі промислових, біотехнологічних і об'єктів 

навколишнього середовища знайшли газові сенсори на оксиди азоту. У 

літературі описані сенсори на NO2 на основі плівок SiO2 з інкапсульованим 

азобензолом [69], які характеризуються достатньою стабільністю і 

задовільною відтворюваністю сигналу. Грант з співр. запропонували сенсор на 

NO2 на основі інкапсульованого в плівку флуоресцентного барвника 

акридинового оранжевого [70].  Сенсор характеризується достатньою 

чутливістю (межа виявлення знаходиться на рівні мг/м3), проте його не можна 

регенерувати, що  обмежує використання  такого сенсора для екомоніторингу. 

Для дистанційного визначення оксиду азоту в об'єктах довкілля 

запропонований сенсор на основі нанесеної на торець оптоволокна плівки SiO2 

з інкапсульованими сульфаніловою кислотою і 1-нафтиламіном [71]. 

Недоліком такого сенсора _  невисока чутливість, внаслідок неоднорідності 

пор плівки. 

Одними з найбільш поширених газових сенсорів, безумовно, є сенсори 

на кисень. Більшість з них грунтуються на флуоресцентних методах 

детектування, а саме, гасінні флуоресценції молекулами кисню [72]. Описано 

мініатюрні сенсори на кисень на основі оптодів, придатних для визначення як 
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газоподібного, так і розчиненого кисню [72, 73, 74, 75, 76,]. Чутливими 

елементами таких сенсорів є ОРМОСИЛИ, отримані шляхом гідролізу етил- і 

метилтриетоксисилану. Такі плівки міцно утримували комплекси рутенію (II) 

з 4,7- дифеніл 1,10-фенантроліном а також з 2,2'- дипіридилом. Флуоресценція 

комплексів Ru(II) гаситься в присутності молекулярного кисню. Час відгуку 

сенсора становить 5 с, межа виявлення - 6 мкг/л. Досить дешева волоконна 

оптика в поєднанні з таким чутливим елементом дала можливість розробити 

недорогий портативний сенсор для визначення кисню в природних об'єктах, 

зокрема, при аналізі атмосфери і природних вод [72]. Отриманий компактний 

сенсор дозволяє визначати кисень в діапазоні концентрацій 0,6 - 9,2 мг/л (межа 

виявлення склав 0,46 мг/л). Вважається, що застосування золь гель техніки при 

виготовленні такого сенсора дозволяє регулювати чутливість сенсорного 

елемента за рахунок варіювання умов полімеризації плівки SiO2 [77, 78, 79, 80, 

81].  

1.4.1. Оптичні сенсори для визначення іонів металів і аніонів 

Плівки на основі оксиду кремнію знаходять застосування в оптичних 

сенсорах на іони металів [34, 35, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88]. Деякі приклади 

наведені в табл. 1.1. В основі дії таких сенсорів, як правило, лежить утворення 

забарвлених продуктів при взаємодії іонів металів з органічними реагентами, 

інкапсульованими в кремнеземній плівці, зокрема: морін, еріохромціанін, 

ксиленоловий помаранчевий, 8-гідроксихінолін-5 сульфокислота, порфірин, 

піридилазорезорцин (ПАР) та ін [84-88]. Мезоструктуровані плівки 

дозволяють визначати низькі концентрації іонів металів, оскільки вони діють 

одночасно  як чутливий елемент, і як адсорбент для концентрування 

мікроелементів. Розроблені сенсори використовують для аналізу різних 

об'єктів, наприклад для визначення мікрокількостей іонів купруму в сечі [85],  

цинку в інсуліні [88]. Запропоновано сенсор для визначення калію на основі 

інкапсульованого іонофору: біс [4N-(1-аза-4,7,10,13,16-

пентаоксциклооктадецил)-3,5-дигідроксифеніл]скуараніну [89]. Сенсор  
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Таблиця 1.1 

Оптичні сенсори для визначення іонів металів на основі плівок SiO2, 

модифікованих органічними реагентами, флуоресцентним (Фл) і 

спектрофотометричним (СФ) методами 

 

Умовні позначення:  МВ – межа виявлення; L - 2-(5-аміно-3,4-диціано-2H-

пірол-2-іліден)-1,1,2-триціаноетанід; ТППС - 5,10,15,20-тетра(p-сульфонато-

феніл) порфірин; ПДМДА – полідиметилдіаліламоній хлорид. 

чутливий до зміни концентрації калію в діапазоні 10-9 - 10-6 М, час відгуку 

складає 2 хв. Сенсор регенерується і може бути використаний багаторазово.  

Ана-

літ 

Реагент Прекур-

сор 

Діапазон 

ліній-

ності/ МВ 

Час 

відгуку 

Метод 

детекту-

вання 

Об’єкт 

аналізу 

Літ-ра 

Al(III) Морин ТМОС 0,4 - 2,0 

мг/л 

 Фл модельний 

розчин 

[82] 

Bi(III) ксилено-

ловий 

оранже-

вий 

ТМОС 125-875 

мкг/л/ 7,0 

мкг/л 

40с СФ фарм. 

об’єкти, 

проточна 

система 

 

[83] 

Cd(II) 8-гідро-

ксихіно-

лін-5- 

сульфо-

кислота 

  

<мг/л 

 СФ модельний 

розчин 

[84] 

Cu(II) эріохром-

ціанін R 

ТМОС 0,1 мг/л  СФ модельний 

розчин 

[82] 

Сu(II) ПАР ТЭОС+ 

АПТЭС 

5,0 – 80 

мкг/л / 

3,0 мкг/л 

100с СФ сеча, 

проточна 

система 

[85] 

Hg(II) ТППС ТМОС 1,4 мкг/л 15 хв Фл  [86] 

 

Hg(II) 

 

L 

 

ТМОС/П

ММА 

   

СФ 

визначення 

CN- або NH3 

 

[87] 

Pb(II) ксилено-

ловий 

оранже-

вий 

МТЕС 0,01-10,40 

мг/л / 

1,0 мкг/л 

240 с СФ модельний 

розчин 

[35] 

Zn(II) ПАР ТЭОС+ 

АПТЭС 

5,0 – 25 

мкг/л/ 

2,0 мкг/л 

100 с СФ інсулін, 

проточна 

система  

[88] 
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Проблемою сенсорів на основі плівок SiO2  є крихкість самих плівок та 

складність отримати покриття з відтворюваними характеристиками. 

Крім оптичних сенсорів на іони металів розроблені також сенсори на 

аніони. Запропоновано сенсор на галогенід-іони (Cl-; Br-; I-), чутливим 

елементом якого є плівка SiO2 з інкапсульованим флуорофор - N-додецил- 6 

метоксихінолін йодидом, нанесення на торець оптоволокна [90].Такий сенсор 

можна використовувати для контролю хлориду в фізіологічних розчинах при 

його вмісті на рівні і нижче 100 мМ, час відгуку сенсора - 1 с, межа виявлення 

для броміду і йодиду становить 7,5 і 0,5 мМ відповідно. 

1.4.2. Оптичні сенсори для визначення води і органічних речовин 

Золь гель технологія дозволяє розробляти оптичні сенсори для 

моніторингу деяких розчинників, які є перспективними для використання в 

харчовій промисловості і контролі об'єктів навколишнього середовища. 

Оптичні сенсори для контролю органічних розчинників, що  змішуються з 

водою, запропоновані як альтернатива широко вживаним методам мас-

спектрометрії. Принцип дії таких сенсорів базується на зміні 

спектрофотометричних або  флуоресцентних характеристик  інкапсульованих 

органічних реагентів при контакті  з органічними розчинниками. 

Описано використання сольватохромних барвників (аміно-N- 

метилфталіміда і малахітового зеленого), інкапсульованих у мезопоруватій 

плівці SiO2, для визначення етанолу у воді [54].  Взаємодія іммобілізованих 

барвників  з етанолом призводить до зміни їх флуоресцентних характеристик. 

Плівки стабільні більше п'яти тижнів при постійному використанні. Нижня 

межа виявлення становить 0,6 об%, верхня межа визначення - 50 об% етанолу 

у воді, час відгуку складає 2-4 хв. Для визначення ізопропілового спирту в 

розчинах запропонована  інтегрована сенсорна ситема на основі планарного 

хвилеводу, покритого плівкою SiO2 з капсульованим метиловим червоним 

[91]. Цей сенсор перспективний для on-line моніторингу концентрації 
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розчинника, оскільки час його відгуку і подальшої регенерації не перевищує 1 

хв. Чутливість визначення дорівнює 0,7 об%, діапазон вимірюваних 

концентрацій: 1 - 99 об% ізопропанолу в воді. Стабільність сенсора становить 

6 місяців за умови зберігання в темряві.  

Для визначення органічних розчинників описано оптичний сенсор на 

основі поверхневого плазмонного резонансу [92]. Для отримання чутливого 

елементу сенсора срібні частинки покривали  тонкою плівкою SiO2. 

Чутливість сенсора перевірялася за етанолом та іншими рідинами з різними 

коефіцієнтами заломлення. У присутності відповідного розчинника 

змінювався резонансний кут збуджуючого променя пропорційно кількості 

розчинника.  Циклодекстрин, що містив флуоресцентну мітку в ліпофільній 

порожнині, було інкапсульовано у поруватому покритті  SiO2 і використано як 

чутливий елемент флуоресцентного сенсора на неполярні розчинники [93]. 

Прицип дії сенсора полягає у витісненні флуоресцентного барвника з 

порожнини циклодекстрину парами неполярного розчинника, наприклад 

циклогексана або толуолу. Це призводить до зменшення інтенсивності 

флуоресценції плівки. Залежність між зменшенням люмінесценції плівки і 

концентрації парів розчинника спостерігається в діапазоні 40 - 100 мг/м3. 

Сенсор оборотний, визначенням не заважають такі полярні розчинники як 

ацетон та ін. Сенсор може працювати безперервно тиждень і зберігатися до 2 

місяців. Плівки на основі SiO2, модифіковані фенільними групами, були 

нанесені на поверхню оптоволокна і використані для отримання 

високочутливих сенсорних елементів для визначення парів ароматичних 

вуглеводнів: бензолу, толуолу, ксилолу [94]. 

На основі нанесених на поверхню планарних   світловодів  плівок SiO2 з 

інкапсульованим эритрозином розроблено сенсор, чутливий до парів води  

[95].   У присутності парів або рідкої води світлопоглинання барвника 

пропорційно зростало. Сенсор використовували для визначення концентрації 

парів води в потоці інертного газу на рівні мг/м3, час відгуку складав 1 хв. 
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Запропоновано сенсор для безперервного контролю вмісту гідроген перокисду 

в розчині. Чутливим елементом такого сенсора був барвник мелдола 

блакитний, інкапсульований в плівку оксиду силіцію [96].  Сенсор 

характеризувався гарною селективністю і оборотністю. Час відгуку 120 с, 

діапазон визначуваних концентрацій 10-8 - 0,1 М пероксиду. 

Оптоволоконний сенсор для in-vivo моніторингу антибіотика 

адріаміцину описано в роботі [97].  Чутливим елементом такого сенсора була 

поміщена на торець оптоволокна плівка SiO2 з інкорпорованим 

флуоресцентним барвником 4- (N, N-діоктіл) аміно -7-нітробенз-2-окса-1,3-

діазол. Флуоресценція барвника гаситься в присутності антибіотика. Сенсор 

дозволяє проводити безперервний моніторинг адріаміцину з межею виявлення 

0,057 мкг/мл. 

У роботах [98, 99] описано сенсор для визначення органічних 

нітросполук в розчинах, який діє на основі згасаючих хвиль в ближньому ІЧ-

діапазоні. Плівки SiO2 наносили на Zn-Se хвильоводи. Час життя одного 

сенсорного елементу становить 2 місяці, результати визначення 

характеризуються задовільною відтворюваністю. Сенсорні покриття успішно 

застосовані для визначення фосфорорганічних пестицидів: паратіона, 

фенітротіона, параоксон, а також нітробензола в річковій воді на рівні і нижче 

мг/л. Для вимірювання критичної концентрації міцелоутворення (ККМ) ПАР 

розроблений волоконний оптичний сенсор на основі поруватої плівки SiO2, 

нанесеної на поверхню оптоволонка [100]. На прикладі 

додецилбензолсульфонату натрію показано, що при концентрації ПАР на рівні 

ККМ в досліджуваному розчині різко збільшується поглинання світла, що 

проходить через оптоволокно. Це пов'язано з інтенсивною сорбцією міцел 

ПАР поруватою плівкою SiO2, що супроводжується збільшенням поглинання 

світла поверхнею плівки при λ=630 нм. Метод дозволяє просто, швидко і 

надійно визначити одну з найбільш важливих характеристик ПАР.  
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Отже, плівки оксиду силіцію – перспективні чутливі елементи оптичних 

сенсорів, у першу чергу для визначення рН, а також іонів металів, неметалів 

та ряду органічних сполук. В той же час, інкапсульовані барвники можуть 

вимиватися з плівок у розчині, для покращення сорбційної ємності плівок і 

діапазону лінійності градуювальних графіків важливо використовувати 

мезотруктуровані поруваті плівки. Тому прерспективним є розробка 

гібридних органо- мінеральних плівок на основі окисду силіцію та органічних 

поліелектролітів. Це забезпечать поєднання переваг неорганічної 

структурованої матриці та іонообмінних властивостей органічного ПЕ. 

Використання структуруючих темплатів дозволить направлено контролювати 

структурованість  і діаметр пор плівок.  

1.5. Оптичні біосенсори 

Висока спорідненість силікагелю до біомолекул і м'які умови золь-гель 

синтезу дозволяють інкапсулювати в плівку оксиду кремнію різні біополімери, 

наприклад: ферменти, антитіла, нуклеїнові кислоти [101, 102]. Найчастіше 

біомолекули вводяться в золь в процесі гідролізу алкоксисилану. В результаті 

поліконденсації порувата матриця SiO2 формується навколо молекули білка, 

інкапсулюючи його в середині. Такий спосіб закріплення дозволяє ізолювати 

біомолекули один від одного і від впливу зовнішніх факторів, що забезпечує 

значне підвищення стабільності капсульованих біомолекул  порівняно з їх 

розчинами без втрати біокаталітичної активності. Зазначені особливості 

сприяють широкому поширенню біокомпозитних матеріалів на основі SiO2 в 

оптичних і електрохімічних біосенсорах [103, 104, 105, 106]. 

Слід зазначити, що на відміну від порошків, капсулювання білків в 

тонких плівках здійснити складніше через значне посилення внутрішнього 

тиску і порушення цілісності структури SiO2. Для подолання цієї проблеми 

перспективно додатково вводити в золь SiO2 органічний полімер, який сприяє 

зменшенню щільності структури і тиску всередині плівки. У таких плівках 
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молекули білка закріплені міцніше внаслідок додаткових гідрофобних і 

електростатичних взаємодій, а також мають велику конформаційну 

рухливість, завдяки меншій щільності матриці. В якості таких органічних 

полімерів використані молекули гліцерину, органічні полімери [107], ПАР 

[108, 109, 110].   

Композитні плівки SiO2 c інкапсульованими біомолекулами 

запропоновані як чутливі елементи оптичних біосенсорів [111,112,113].  На їх 

основі сконструйовані різноманітні  біосенсори, а також сенсорні системи 

[114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 133], табл.1.2. 

Таблиця 1.2 

Оптичні біосенсори на основі плівок SiO2, з інкапсульованими біомолекулами. 

Інкапсульована 

біомолекула (орга-

нізм) + медіатор 

Аналіт Прекур

сор 

Діапазон 

лінійності/ 

МВ 

Час 

відгу-

ку 

Метод 

детекту

вання 

Літ-ра 

1 2 3 4 5 6 7 

Ацетилхолінестера

за+ ФІТЦ-декстран 

Параокс

он 

ТМОС 152 мкг/л 30 хв Фл [114] 

Bacillusubtilis+ 

Ru(dpp)3 
2+ 

 

БСК ТМОС 

+ПВА+

ПВП 

0-25 мг/л 20 хв Фл [115] 

Холестерол 

оксидаза+ 

пероксидаза 

Холесте

рол 

ТЕОС 2-10 мМ 10-

100 хв 

СФ [116] 

 

Холінестераза + 

бромкрезоловий 

пурпуровий 

Карбари

лдихлоф

ос 

ТЕОС 

+ 
ФТМОС 

0,11-0,8 

мг/л / 108 

мкг/л 

12 хв СФ [117] 

Конканавалін-А, 

мічений ФІТЦ 

Бактеріа

льні 

ендоток-

сини 

ТЕОС 

+ 
АПТЕС 

  Фл [118] 

Цитохром С NO  ТМОС 1-25 мг/л / 

1мг/л 

 

 

 

6 хв СФ [119] 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Цитохром С + 

нітрит редуктаза 

NO2
- ТМОС 3,4 – 57 

мкг/л / 3,4 

мкг/л 

5 хв СФ [120] 

Escherichia coli 

(рекомбінант) 

 

ДДТ, 

мала-

тіон 

ТМОС  > 1год СФ [121] 

Глюкозооксидаза Глюкоза ТЕОС 5 - 35 мМ 

/0,2мМ 

30 с СФ [122] 

Глюкозооксидаза + 

флуоресцеїн 

Глюкоза ТМОС 0,55-55 

мМ 

 Фл [123] 

Глюкозокосидаза + 

Ru(dpp)3 
2+ 

Глюкоза ТМОС

+ 

ФТМО

С/МТ

МОС 

0,1 – 15 

мМ 

50 -

150 с 

Фл [124] 

Глюкозооксидаза + 

ДФО 

Глюкоза ТЕОС/ 

ТЕОС+ 

АПТЭ

С 

0,1 – 15 

мМ 

40 с Фл [125] 

Глутатіон S–

трансфераза 

+бромкрезоловый 

Зелений 

Атразин ТЕОС 

+ФТМ

ОС 

2,25 – 125 

мкМ / 0,84 

мкМ 

200 с СФ [126] 

Гемоглобін NO + CO ТМОС   СФ [119] 

Пероксидаза хрону Н2О2 ТЕОС 0,008 – 2 

мМ  

30 с ХЛ [127] 

Лактатдегідроге-

наза + НАДН 

L- 

лактат 

ТМОС 0,1 – 1,0 

мМ 

1 хв Фл [128] 

Лактатдегідроге-

наза + НАД+ 

Піруват ТЕОС 0 -1,5мМ 

/50мкМ 

1 хв СФ [129] 

Нітрат редуктаза NO3
- ТМОС 0 -1,5мкМ/ 

0,125мкМ 

 СФ [130] 

Pseudomonas 

fluorescens 

 

нафта-

лін, 

саліци-

лат 

ТМОС 1,2 мг/л; 

0,5 мг/л 

 БЛ [131] 

Уреаза Сечови-

на 

ТЕОС 0,05 мМ 10 с СФ  [132], 

[133] 

Умовні  позначення: БСК – біологічне споживання кисню; ДМДМОС-

диметилдиметоксисилан; ПВА- полівінілацетат; ПВП-полівінілпіридин; 
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ФІТЦ-флуоресцеїн ізотіоціанат; МТМОС – метил-триметоксисилан; НАД- 

нікотинамидаденін динуклеотид; ГГК – розчин глюкози і глутамінової 

кислоти; ФТМОС- фенілтриметоксисилан; АПЕТС – 

амінопропілтринетоксисилан; ДФО - 4-[p-NN-диметиламіно) бензиліден]-2-

фенілоксазол-5-он; Фл – флуоресценція; СФ- спектрофотометрія, ХЛ- 

хемілюмінесценція; БЛ - біолюмінесценція 

 

Більшість робіт по золь-гель біосенсорам присвячено іммобілізації 

ферментів. В основу  систем «впізнавання» покладені властивості ферментів 

до вибіркового розпізнання аналіту в складній матриці. Для визначення 

концентрації аналіту, окрім ферментативної, використовують індикаторні 

реакції, аналітичний сигнал яких пропорційний кількості аналіту. Найбільш 

поширені індикаторні речовини - це продукти ферментативних реакцій: 

гідроген пероксид, кисень, амоніак, CO2, кофактор і коферменти реакцій 

(НAД+/НAДH; ФAД/ФAДH2). У більшості ферментативних сенсорів 

реєструється концентрація саме цих речовин. Крім того, у багатьох випадках 

ферментативна реакція супроводжується зміною кислотності реакційного 

середовища. Використання рН - чутливих індикаторів дозволяє стежити за 

проходженням таких реакцій. 

Найбільшу кількість біосенсорів розроблено для визначення глюкози. 

Чутливим елементом таких сенсорів є плівка SiO2 з інкапсульованим 

ферментом глюкозооксидазою (ГО), що каталізує окиснення глюкози киснем 

повітря з утворенням глюконолактону  і гідроген пероксиду. Цей фермент 

зберігає свою конформацію і каталітичну активність у силікатній матриці 

[101]. У роботі [122] показано, що найкраща конфігурація чутливого елемента 

оптичного сенсора на глюкозу має тип «сендвіча» (SiO2 -ГО - SiO2). Аналіт в 

такому випадку дифундує крізь зовнішню золь-гель мембрану сенсора до 

інкапсульованого ферменту. Час відгуку такого сенсора не перевищує 30 с. 

Окрім сенсорів на глюкозу запропоновані сенсори на молочну і 

піровиноградну кислоти, чутливим елементом яких є плівка SiO2 з 

інкапсульованим ферментом лактат дегідрогенази [128, 129]. Аналітичним 
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сигналом таких сенсорів служить зміна оптичної густини або флуоресценції 

розчину при зміні концентрації відновленої форми коферменту НАДН, який 

бере участь в ферментативній реакції. Автори відзначають невеликий час 

життя сенсора внаслідок вимивання ферменту з плівки SiO2. 

Заслуговують на увагу оптичні біосенсори для визначення інгібіторів 

ферментів ацетилхолінестерази і холінестерази. Такі сенсори запропоновані 

для скринінгу фосфорорганічних пестицидів і карбаматів. Оптиковолокно, що 

містить на поверхні плівку SiO2 з капсульованою холінестеразою і рН 

чутливим флуоресцентним барвником флуоресцеїном, зв'язаним з декстріном, 

було інтегровано в проточну систему і використано для безперервного 

моніторингу пестицидів [114].  У роботі [117] описаний портативний 

оптичний біосенсор для визначення карбаріла і дихлофосу в природній воді на 

місці відбору проби. Чутливий елемент такого сенсора складається з трьох 

шарів: фермент холінестерази іммобілізованої на зовнішньому шарі 

гідрофільної полівініліденфторидній мембрани, яка нанесена на SiO2-плівку, з 

рН-чутливим індикатором бромкрезоловим  пурпурним. Плівка, в свою чергу, 

нанесена на внутрішній скляний диск. Використаний сенсорний елемент може 

бути легко замінений на новий. 

Отримано сенсорні елементи на основі двох ферментів: холестерин 

оксидази і пероксидази хрону, закріплених в плівці SiO2 [116].  Найкращий 

спосіб закріплення ферментів, як вказувалося і в попередніх роботах, _ сендвіч 

- структура: SiO2 - ферменти SiO2. Сенсор був використаний для 

спектрофотометричного визначення холестерину. Гідроген пероксид, що 

утворюється в результаті ферментативного окислення холестерину, 

детектували фотометрично за реакцією утворення  хінонімінового барвника - 

продукту взаємодії 4-аміноантипірину, фенолу і гідроген пероксиду. 

Каталізатором реакції була пероксидаза хрону. Сенсор характеризувався 

швидким відгуком, гарною відтворюваністю і тривалим часом життя (до 12 

тижнів). 
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 Найпоширеніший шлях отримання біосенсорів - використання цілих 

клітин замість очищених ферментів. Такий підхід успішно реалізований при 

розробці оптичних сенсорів для визначення біохімічного споживання кисню 

(БСК). Наприклад, в роботі [115]  запропоновано люмінесцентний сенсор для 

визначення БСК природних вод, чутливим елементом якого була плівка на 

основі SiO2, модифікована чутливим до кисню три (4,7-дифеніл-1,10-

фенантролінатом) рутенію (II) і трьома видами морських мікроорганізмів. 

Інкапсульовані мікроорганізми зберігають свою активність протягом 1 року за 

умови зберігання при температурі +4 °С. Сенсор можна повторно 

використовувати після регенерації. Описано інкапсулювання у плівці SiO2 

біолюмінесцентних бактерій Escherichia coli, чутливих до органічних 

пероксидних сполук [121]. Такі плівки відзначалися  стабільністю до 8ми 

місяців, відтворюваністю аналітичного сигналу, високою чутливістю до 

аналіту і широким діапазоном відгуку в присутності різних класів органічних 

пероксидних сполук. У літературі мало інформації стосовно застосування в 

оптичних сенсорах гібридних плівок на основі SiO2-органічний полімер. 

1.6. Електрохімічні сенсори на основі електродів, модифікованих 

плівками оксиду силіцію 

Плівки SiO2 знаходять широке застосування в електрохімії як 

модифікатори  електродів. Оскільки сам оксид силіцію  не проводить струм, 

перспективним є використнання гібридних плівок, що містять окрім SiO2 ще 

органічні або неорганічні електропровідні речовини [134, 135]. Порувата  

структура таких матеріалів забезпечує швидкий доступ аналіту до 

функціональних груп на межі фаз електрод/розчин, що дозволяє отримати 

високу чутливість електрохімічного відгуку, оскільки більшість процесів 

переносу електронів є дифузійно залежними [136]. Вибір відповідних 

аналітичних реагентів або функціональних груп, іммобілізованих  в плівках 

SiO2, забезпечує селективне виділення і концентрування цільового аналіту зі 
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складних сумішей на поверхні модифікованих електродів  [137, 138]. Введення 

в плівку SiO2 медіаторів переносу електронів дозволяє значно підвищити 

чутливість, а також вибірковість визначення [139]. Відносно простий  процес 

модифікування відкриває широкі перспективи отримання чутливих елементів 

електрохімічних, зокрема вольтамперометричних, сенсорів на основі золь-

гель модифікованих електродів [140]. Модифіковані таким чином електроди 

не потребують використання токсичного меркурію.  

Одним з перспективних напрямків використання SiO2 модифікованих 

електродів є розробка чутливих елементів сенсорів на гази. Аналітичним 

сигналом таких сенсорів є сила струму, що змінюється в результаті реакцій 

окиснення- відновлення, адсорбованих поверхнею модифікованих електродів, 

газів. Для поліпшення процесу перенесення електронів між молекулами 

адсорбованого аналіту і поверхнею електрода в плівку оксиду силіцію вводять 

органічні поліелектроліти, наприклад, нафіон [141].  Збільшення поруватості 

плівок SiO2 суттєво полегшує процес переносу електронів. З цією метою золь-

гель синтез проводять шляхом лужного гідролізу ТЕОС в присутності аміаку 

як каталізатора і нПАР _ тритону Х-114 як структуруючого темплату. Такий 

підхід був застосований для отримання чутливих елементів амперометричних 

сенсорів на основі плівок, нанесених на платинові електроди для визначення 

СО, гідроген пероксиду [142], монометилгідразину [143] у газовій фазі. 

Сенсори характеризувалися стабільним і відтворюваним аналітичним 

сигналом. Недоліком газових сенсорів є їх низька вибірковість. Такі сенсори 

перспективно застосовувати як детектори в хроматографах після 

попереднього розділення речовин [140]. Вибірковість газових сенсорів на 

основі золь-гель модифікованих електродів підвищується при введенні в шар 

SiO2 медіаторів електронів.  У роботі  [152] описані амперометричні сенсори 

для визначення розчиненого кисню на основі електродів, модифікованих 

композитною плівкою SiO2 і комплексом Ru(III) з ЕДТА. Аналітичним 

сигналом сенсора є каталітичний струм відновлення кисню. Сенсор не 
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поступається за чутливістю електроду Кларка і не вимагає використання 

захисної мембрани. 

Золь-гель модифіковані електроди знаходять широке застосування для 

визначення електрохімічно активних металів. Модифікаторами у таких 

сенсорах є мезоструктуровані  плівки SiO2 [144]. Концентрування аналіту 

відбувається за рахунок його фізичної адсорбції на поверхні плівок. Для 

покращення вибірковості вилучення і подальшого визначення аналіту 

застосовують  плівкові покриття SiO2 з іммобілізованими функціональними 

групами, або аналітичними реагентами [145].  Для амперометричного 

визначення іонів Fe(II) використовують електроди, модифіковані плівками з 

інкапсульованими 4,7-диметил-1,10-фенантроліном [146], 1,10-

фенантроліном або 2,2 'дипіридилом  [147]; для визначення Ni(II) – плівки, що 

містять  диметилгіоксим [148], для детектування Pb(II) – плівки з 

дифенілтіокарбазоном [149].  

  Особливу увагу слід приділити електродам, модифікованим 

гібридними плівками на основі SiO2 і органічних поліелектролітів. Такі плівки 

мають кращу провідність і, отже, забезпечують більшу силу струму і 

чутливість визначення. Крім того, поліелектроліти за рахунок 

електростатичної взаємодії сприяють концентруванню аналіту з розчину, а 

також утримуванню на поверхні електродів протилежно заряджених молекул 

аналітичних реагентів. Електроди, модифіковані плівками SiO2 - 

поліелектроліт, були використані для визначення іонів металів, а також їх  

комплексів, наприклад: Fe(CN)6
4- и Ru(bpy)3

2+) [150, 151].  

У роботі [152] вивчено електрокаталітичні властивості вугільно-

пастових електродів, модифікованих  SiO2, з адсорбованими медіаторами 

електронів зокрема, фталоціаніновими комплексами нікелю і феруму [153], 

фенотіазином  [154], порфіриновими комплексами кобальту [155], мельдолою  

синьою [146]. Отримані на їх основі сенсори були використані для визначення 

цистеїну, гідразину та саліцилат-іонів. Застосування модифікованих 
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електродів  як сенсорних елементів дозволяє підвищити чутливість, 

вибірковість визначення, а також визначати електрохімічних неактивні 

речовини. 

Як медіатори електронів останнім часом широко використовуються 

наночастинки металів. Застосування таких частинок, як модифікаторів 

поверхні електродів, дозволяє підвищити чутливість визначення 

мікрокількостей аналіту. Плівки SiO2 є перспективною матрицею для 

закріплення таких частинок на поверхні. Описано сенсори для визначення 

нітрит-іонів на основі скловуглецевих електродів, модифікованих 

наноструктурованих плівкою ОРМОСІЛ (SiO2 з прищепленими тіольними 

групами) з адсорбованими  наночастинками срібла [156]. Аналітичним 

сигналом у такому сенсорі був каталітичний струм відновлення нітриту. 

Сенсор характеризувався стабільним відгуком і високою селективністю. 

Скловуглецевий електрод, модифікований мезоструктурованою плівкою SiO2, 

що містила в порах фосфоромолібдат родію (II) і наночастинки золота, був 

використаний як чутливий елемент проточного амперометричного сенсора на 

бромат-іон [157]. Визначення BrO3
- проводили за каталітичним струмом 

відновлення бромату. У присутності наночастинок золота чутливість 

визначення бромата збільшилася у 2 рази і склала 4.10-8 М. 

Для визначення деяких неорганічних сполук, зокрема NO2
- і Н2О2, 

використовують їх каталітичне відновлення 12-молібдофосфорною кислотою 

на SiO2 модифікованих електродах [158, 159]. Органічні сполуки визначають 

також за допомогою електродів, модифікованих плівками, що містять 

каталізатори окиснення-відновлення відповідних аналітів [160, 161]. Так, 

вуглеводні визначають за каталітичним  струмом окиснення оксиду 

купруму(II),  інкапсульованого у плівку SiO2 на поверхні вуглецевого 

електроду [160]. Інший приклад _ амперометричний сенсор на основі 

іммобілізованого у порошку SiO2  комплексу двовалентного рутенію: 

Ru(bpy)3
2+ [161]. Порошок був закріплений на поверхні вуглецевого електрода 
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за допомогою поліетилметакрилатної мембрани. Такий сенсор, що поєднував 

електрохімічне і люмінесцентне детектування,  використано для визначення 

кодеїну у фармацевтичних препаратах. 

Перспективним способом отримання сенсорного покриття для 

визначення органічних речовин є метод молекулярного імпринтингу. Для 

отримання чутливого покриття на основі молекулярних відбитків потрібно, 

щоб темплати були електроактивні і мали доступ до поверхні електрода. 

Таким чином визначають, як правило, невеликі за розміром органічні 

молекули, що мають плоску геометрію. Плівки SiO2, отримані у присутності 

молекул аналіту, _ новий перспективний напрямок розробки амперометричних 

сенсорів на основі золь-гель модифікованих електродів. В роботі [53] як 

темплат був використаний допамін. Модифікований такою плівкою 

вуглецевий електрод виявляв кращу селективність до допаміну в розчині у 

присутності інших  катехоламінів та аскорбінової кислоти порівняно з 

електродом, модифікованим плівкою без імпринтингу. Розроблено 

амперометричні сенсори на фосфорорганічний пестицид паратіон, чутливим 

елементом якого був вуглецевий електрод, модифікований плівковими 

покриттями SiO2, отриманими в присутності темплату паратіону [52]. Такі 

сенсори продемонстрували кращу вибірковість по відношенню до паратіону  

порівняно з електродами, модифікованими плівками без темплату.  

Приклади амперометричних сенсорів на основі золь-гель 

модифікованих електродів приведені в табл. 1.3. Плівкові покриття на основі 

SiO2 
_ перспективні   чутливі елементи вольтамперометричних сенсорів. 

Проблемою їх використання є невисока стабільність  покриттів. Час існування 

таких сенсорів  від кількох днів до кількох тижнів. Окрім того, щоб плівка 

краще проводила струм необхідно її модифікувати електропровідними 

матеріалами, що дещо ускладнює процес одержання плівкових покриттів на 

основі SiO2  і призводить до зменшення їх структурованості. 
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Таблиця 1.3  

Амперометричні сенсори на основі золь-гель модифікованих електродів 

Аналіт Модифікатор Електрод Діапазон лінійності/ 

 МВ, М 

Літ-ра 

Ag(I) СГ ВПЕ / 10-8 [144] 

Cu(II) АП–SiO2 ВПЕ 1·10-5-5·10-4 [145] 

Cu(II), Hg(II) МСМ-41 ВПЕ /5·10-8 [144] 

Fe(II) 
SiO2+ПЕГ 

+Ме2phen 
КВКЕ 1·10-5-5·10-4 [146] 

Fe(II) 
SiO2+phen 

SiO2+bpy 
ВПЕ 9·10-7-5·10-6 [147] 

Fe(CN)6
4- SiO2+ПДМДА ВЕ 2,8·10-7-2,8·10-4  [150] 

Ni(II) SiO2+ДМГ ВЕ 2·10-6-2·10-5 [148] 

Pb(II) SiO2+ДФТ КВКЕ 1·10-6-1,5·10-5 [149] 

Ru(bpy)3
2+ SiO2+ПВСК ВЕ 2,8·10-7-2,8·10-4 [151] 

NO2
- SiO2+PMo12 СВЕ 5·10-5-6·10-2 [156] 

H2O2 SiO2+PMo12 Pt 2·10-5-3·10-2 [142] 

Нітрофеноли С18-СГ ВПЕ ПрО =10-8 [144] 

Фенол СГ ВПЕ 5·10-7-7·10-4 [144] 

Вуглеводні SiO2+Cu2O 
КУКЭ 

 
2·10-6-4·10-4 [160] 

Кодеїн SiO2+Ru(bpy)3
2+ Pt 2·10-5-4·10-3 [161] 

Допамін SiO2 імпринт. СВЕ 1·10-4-5·10-4 [53] 

Паратіон SiO2 імпринт. ВЕ 1·10-4 [52] 

Умовні позначення: bpy – 2,2'-дипіридил, СГ – силікагель, АП-SiO2 – 

амінопропіл- SiO2, ПЕГ – поліетиленгліколь, Ме2phen – 4,7-диметил-1,10-

фенантролін, phen – 1,10-фенантролін, ПДМДА – полідиметилдіаліламоній 

хлорид, ДМГ – диметилгліоксим, ДФТ – дифенілтіокарбазон, ПВСК – 

полівініл сульфокислота, PMo12 – 12-молібдофосфорна кислота, SiO2 імпринт. 

– SiO2, отриманий за методом молекулярного імпринтингу; ВПЕ – вуглецево-
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пастовий електрод, КВКЕ – керамічний вуглецевий композитний електрод, ВЕ 

– вуглецевий електрод, СВЕ – скловуглецевий електрод, Pt – платиновий 

електрод; ЛГ – люмогаліон. 

1.7. Амперометричні біосенсори на основі плівок з 

інкапсульованими біомолекулами 

Широке застосування в амперометричному  аналізі знаходять електроди, 

модифіковані плівками SiO2 з інкапсульованими біомолекулами, зокрема 

ферментами. Серед електродів у вольтамперометричних біосенсорах 

найбільш популярні вуглецеві, золоті, платинові. Використовують як 

тримірні, так і планарні  електроди. Чутливі елементи біосенсорів на основі 

планарних друкованих електродів набувають широкого розповсюдження як 

одноразові сенсори для проведення вимірювань поза лабораторією [162]. Вони 

суттєво дешевші за тривимірні сенсори, їх простіше модифікувати і можна 

використовувати при аналізі малих об’ємів проби (5-10 мкл) у біохімічних і 

медичних аналізах, контролі якості харчових продуктів, об’єктів довкілля, 

тощо. Планарні електроди можуть бути поєднані зі смартфоном, який відіграє 

роль блока обробки інформації [163]. Найчастіше молекули білків змішують з 

золем SiO2 перед нанесенням на поверхню електродів. Серед способів 

нанесення біокомпозитних плівок на поверхню електродів можна виділити  

диспергування золю SiO2 з білковими молекулами та вугільною пастою [164] 

або нанесення біокомпозитних плівок SiO2 - білок на поверхню електродів 

різного типу [165].  Органо - силікатні плівки наносять, зазвичай, трьома 

способами: спін-коатінг (обертання) [166], дип-коутинг (занурення) [167] або 

розпилення [168]. Недоліком таких методів є можливість роботи лише з 

гладкими плоскими поверхнями, а також незадовільна відтворюваність 

отриманих покриттів. Згадані проблеми можуть бути вирішені при 

використанні методу електрохімічно індукованого осадження (далі 

електроосадження). Суть методу полягає в тому, що робочий електрод 

занурюють в золь SiO2 і прикладають до нього негативний потенціал. 
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Гідроксил-іони, які утворюються в результаті електрохімічної реакції 

відновлення води в безпосередній близькості від поверхні електрода, є 

каталізаторами синтезу плівки [169, 168].  Товщину і структуру плівок, 

отриманих подібним чином, можна контролювати змінюючи потенціал або 

силу струму, прикладені до електрода, а також час їх дії. Плівка наноситься 

тільки на провідну поверхню, не зачіпаючи інші частини сенсора, що 

відкриває шляхи модифікування  плівками SiO2 електродів складної геометрії, 

наприклад  планарних друкованих, або отриманих методом мікролітографії та 

ін. 

За допомогою методу електроосадження в плівках можна закріплювати 

біологічні молекули, зокрема, білки і ферменти на поверхні електродів. Для 

ферментів цей підхід вперше описано у [170]. В роботі отримано 

амперометричний біосенсор на глюкозу, де як чутливий елемент 

використовували плівки на основі SiO2, що містили хітозан, глюкозооксидазу 

і золоті наночастинки, нанесені на золотий електрод шляхом 

електроосадження Біосенсор характеризувався швидким відгуком та 

задовільною стабільністю аналітичного сигналу. Водночас методика була 

недостатньо чутлива (межа визначення 2,7 мМ), а також мала вузький лінійний 

діапазон градуювального графіка 2,4 - 5,0 мМ.  

Для поліпшення аналітичних характеристик електродів, модифікованих 

біокомпозитними плівками, в золь SiO2 перспективно вводити 

електропровідні речовини, а також медіатори переносу електронів. З цією 

метою в плівки вводять нанорозмірні частинки графіту [171], наночастинки 

металів [172, 173], берлінську лазур [174] та ін., які відіграють роль 

нанопровідників і медіаторів електронів між молекулами інкапсульованого 

білка і поверхнею електрода, збільшуючи кількість електроактивних молекул 

білка.  

Електропровідність плівок SiO2 з інкапсульованими молекулами білків 

може бути збільшена шляхом введення в плівки поліелектролітів, зокрема, 
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нафіона [175], полі(етиленоксида)-фосфорвольфраматів [176], 

полістиролсульфокислоти  (ПССК) або полідиметилдиалліламоній хлориду 

(ПДМДА) [177] та ін. Такі біокомпозитні матеріали більш стабільні і 

пластичні, а також мають кращу  спорідненість до поверхні електродів. 

Завдяки тому, що ферментативні реакції характеризуються високою 

вибірковістю, а вольтамперометричний метод забезпечує високу чутливість, 

вольтамперометричні ферментативні біосенсори на основі біокомпозитних 

плівок SiO2 знаходять широке застосування в аналізі [101-105, 113, 178, 179, 

180, 181].  У той же час, описані у літературі методики отримання таких плівок 

трудомісткі і характеризуються недостатньою відтворюваністю. Приклади 

амперометричних ензимосенсорів, де чутливим елементом є біокомпозитні 

плівки SiO2 – фермент, наведені в табл. 1.4. Сенсори використовують як для 

визначення субстратів, так і інгібіторів ферментів (пестицидів, іонів важких 

металів, хімічних отруйних речовин) в харчових продуктах, об'єктах 

навколишнього середовища та біологічних об'єктах [182]. Крім ферментів для 

інкапсулювання використовують більш доступні гемопротеїни, які в 

іммобілізованому стані виявляють значну каталітичну активність по 

відношенню до кисню, а за відсутності кисню проявляють пероксидазну 

активність [183]. Гемоглобін значно дешевший за пероксидазу і може були 

гарною альтернативою описаним у літературі біосенсорам з використанням 

іммобілізованої пероксидази, а також для визначення розчиненого у воді 

кисню. У роботах [184, 185] запропоновано електроди, модифіковані 

гемоглобіном (Hb), для визначення противірусних препаратів, що 

пригнічують  здатність Hb зв'язуватися з киснем. 

Особливий інтерес представляють біосенсори другого покоління з 

використанням медіаторів електронів, а також безмедіаторні біосенсори 

третього покоління. В останніх  перспективно застосовувати 

наноструктуровані плівки SiO2 з інкапсульованими наночастинками 

вуглецевих матеріалів, металів або їх оксидів. Наночастиники діють як  
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нанопровідники, що зв’язують активні центри іммобілізованих білків з 

поверхнею електродів. Такі сенсори дозволяють значно збільшити 

співвідношення сигнал / шум і підвищити таким чином чутливість визначення 

аналітів [186, 187]. Завдяки електрокаталітичній природі аналітичного відгуку 

сенсор характеризуюється високою вибірковістю, а також не потребує 

регенерації. Метод електроосадження дозволяє максимально наблизити білки 

до поверхні електрода і відкриває широкі можливості створення чутливих 

елементів безмедіаторних біосенсорів третього покоління.  

Серед наночастинок металів, які перспективно використовувати для 

модифікування поверхні електродів в біосенсорах третього покоління, слід 

зазначити наночастинки золота, що мають спорідненість до молекул білків 

[170, 171]. Окрім наночастинок золота, в амперометричних сенсорах  широке 

застосування знаходять наночастинки платини і вуглецеві наноматеріали. 

Наночастки Pt проявляють каталітичну активність по відношенню до 

пероксиду водню, продукту багатьох ферментативних реакцій. Застосування 

вуглецевих матеріалів дозволяє суттєво збільшити площу електроактивної 

поверхні сенсора. Окрім того, вуглецеві матеріали мають гарну спорідненість 

до біомолекул [188]. Приклади використання чутливих елементів на основі 

плівок оксиду кремнію з інкапсульованими білками в амперометричних 

біосенсорах наведен в табл. 1.4. Вуглецеві наноматеріали, зокрема нанотрубки, 

є каталізаторами окислення коферменту НАДН в НАД+ -залежних 

ферментативних реакціях.  

Таблиця 1.4 

Амперометричні біосенсори на основі електродів, модифікованих 

композитними плівками SiO2 - фермент 

Аналіт Фермент Прекурсор/додат-

кові речовини 

Діапазон 

лінійності/МВ 

Літ-ра 

1 2 3 4 5 

Н2О2 

 

пероксидаза ТМОС, ЦТАБ/ 

Фероцен 

3,0 - 55 мкМ/ 

0,6 мкМ 
[178] 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 4 5 

Н2О2 

 

пероксидаза ТМОС, хітозан/ 

K3[Fe(CN)6] 

0,25-3,4 мМ/ 

3 мкМ 
[178] 

Н2О2 

 

пероксидаза МТЕОС/ Os-

полімер 

0,01-2,7 мМ/ 

0,005 мМ 
[178] 

Ацетил 

холін 

ацетилхоліне

стераза 

Ормосил/графіт 0,5-20 мМ [178] 

Галактоза галактозо- 

оксидаза 

ТМОС 0,02 – 4,0 мМ 
[178] 

Глюкоза глюкозо- 

оксидаза 

МТМОС, нафіон/ 

 фероцен 

берлінська лазур 

0,3-80 мМ 

0,05-10 мМ/  

0,02 мМ 

[177, 

181, 

180] 

МТЕОС, хітозан/ 

 берлінська лазур 
0,05 – 25 мМ [179] 

Допамін тирозиназа Pd-ормосил/ 

        Фероцен 
0 - 1 мМ /50мкМ [171] 

Етанол алкоголь-

дегідрогеназа 
Pd-ормосил/ 

фероцен 0,04 мМ 
[171] 

Лактат лактат-

оксидаза 

МТЕОС/  Os-

полімер 

0,1-9 мМ/ 

0,05мМ 
[171] 

Ормосил/графіт-

Pd 
0,25-2,5 мМ [171] 

Фосфор 

органічні 

пестициди 

ацетилхолін-

естераза 

Силікагель  ВПЕ 0,0025-0,1 мМ [101] 

бутирил-

холінесте-

раза 

Силікагель ВПЕ 
0,005-0,1мМ [101] 

Фенол фенолгідрок-

силаза 

ТМОС 2,5-400 мкМ [171] 

тирозиназа ТЕОС/ КПСПП 0,1- 100 мкМ/ 

0,04 мкМ 
[171] 

Ормосил/ КПСПП 0,2-0,6мкМ/ 

0,2мкМ 
[171] 

Силікагель  ВПЕ 0,4-20 мкМ [144] 

пероксидаза 

хрону 

Силікагель  ВПЕ 10-50 мкМ [188] 
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Продовження табл. 1.4. 

1 2 3 4 5 

Фруктоза Фруктозо-

дегідроге-

наза 

Силікагель  ВПЕ 
0,1-0,8 мМ [144] 

Холесте-

рин 

холестерол-

оксидаза 

ТМОС 0,06 -3 мМ [171] 

холестерол- 

оксидаза/ 

пероксидаза 

ТЕОС 
2-8 мМ [101] 

Холін, 

тіохолін 

холін-

оксидаза 

Ормосил/ 

графіт 
0,5-20 мМ [171] 

Ціанід пероксидаза 

хрону 

МТЕОС/ 

медіатор Os-

полімер 

0,004-0,04 мМ/ 

0,5 мкМ 
[144] 

Н2О2 Hb СВЕ, 

мезопоруватий 

кремнезем  

0,4-6,0 мкМ/ 

1,86·10−3 мкM 

[189] 

NO2
- Hb СВЕ, 

мезопоруватий 

кремнезем 

0,6-3,8 мкМ/ 

0,6 мкМ 

[189] 

Умовні позначення ТМОС– тетраметоксисилан, МТЕОС – 

метилтриетоксисилан, МТМОС – метилтриметоксисилан, ТЕОС – 

тетраетоксисилан, ЦТАБ – цетилтриметиламоній бромід, КПСПП – кополімер 

полівінілового спирту з полівінілпиридином, ВПЕ – вугільно-пастовий 

електрод, СВЕ– скловуглецевий електрод, Hb – гемоглобін. 

Перспективним напрямком розвитку вольтамперометричних сенсорів на 

основі оксиду кремнію є створення наноструктурованих покриттів на поверхні 

електродів, що містять окрім білкових молекул нанорозмірні частки 

благородних металів, їх оксидів або вуглецю. Вони відіграють роль 

електрокаталізатора і нанопровідників між молекулами інкапсульованого 

білку і поверхнею електрода. Це дасть можливість розробити чутливі 

елементи безмедіаторних  біосенсорів третього покоління.  Товщину і 

впорядкованість плівкових покриттів SiO2 можна контролювати на нанорівні. 

Такі плівки об'єднують переваги упорядкованих моношарів і традиційної 
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полімерної плівки, зокрема, забезпечують швидке перенесення маси і зарядів, 

а також дозволять створювати інтегровані наноаналітичні прилади. 

Модифікування поверхні планарних друкованих електродів і оптодів за 

допомогою плівок SiO2 можна автоматизувати, що дає можливість масового 

виробництва популярних останнім часом одноразових сенсорних елементів 

для повсякденного використання. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 

Плівкові покриття на основі оксиду силіцію, отримані за методом золь- 

гель синтезу, є перспективними чутливими елементами  оптичних та 

вольтамперометричних сенсорів. Проблемою сенсорів на основі плівок SiO2  є  

складність отримання покриттів з відтворюваними характеристиками, а також 

їх низька механічна стійкість.  Варіюючи умови синтезу можна впливати на 

структурні характеристики таких матеріалів. Перспективними у цьому плані є 

структуруючі агенти- темплати. Найпоширеніші серед них _ молекули ПАР, 

використання яких дозволяє  впливати на стійкість і  структурованість 

отриманих плівок.   

Гібридні органо-мінеральні плівки на основі SiO2 і органічних 

поліелектролітів (ПЕ) мають кращу механічну стійкість. Вони поєднують 

переваги структурованої неорганічної матриці і пластичного органічного 

полімеру. Гібридні покриття (SiO2-ПЕ) мають  іонообмінні властивості і 

можуть бути використані для концентрування протилежно заряджених 

молекул. На поверхні таких плівок перспективно закріплювати аналітичні 

реагенти за рахунок електростатичної взаємодії. Плівки, що містять ПЕ, мають 

також електропровідні властивості, що робить їх перспективними 

модифікаторами поверхні електродів.   

Матриця оксиду силіцію  має високу спорідненість до біомолекул. 

Інкапсульовані у SiO2 біомолекули  більш стабільні у часі порівняно з їх 

водними  розчинами. Таким чином, матриця SiO2 э перспективною для 
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закріплення біомолекул на поверхні електродів для розробки чутливих 

елементів біосенсорів.  

У літературі відсутня систематизована інформація щодо особливостей 

отримання гібридних плівок  SiO2-ПЕ, а також щодо направленого вибору ПЕ, 

типу і концентрації структуруючого темплату для  отримання плівкових 

покриттів з наперед заданими  структурними і хіміко-аналітичними 

характеристиками. Окрім того, не описано загальні підходи закріплення 

біомолекул на поверхні 3d і планарних електродів для отримання чутливих 

елементів вольтамперометричних біосенсорів. 

З’ясування цих закономірностей є актуальним завданням, оскільки 

дозволить сформулювати теоретичні  підходи  а також  практичні  

рекомендації щодо отримання гібридних органо-мінеральних  плівкових 

покриттів на основі SiO2-поліелектроліт, і SiO2-білок методами золь-гель 

синтезу та їх застосування в аналізі як чутливих елементів оптичних і 

вольтамперометричних сенсорів.  
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РОЗДІЛ 2 

РЕАГЕНТИ, ПРИЛАДИ, ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИК І УМОВ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ  

2.1. Реагенти, прилади та обладнання 

2.1.1. Реагенти 

 Реагенти, що застосовані у золь-гель синтезі. Для синтезу золю 

діоксиду силіцію як прекурсор використано тетраетоксисилан (ТЕОС) 

“Aldrich”, етиловий спирт 98%, водний розчин 0,1 моль/л HCl (о.с.ч.), 

бідистильовану воду, яку одержували  перегонкою у кварцевому посуді  

згідно [1]. Поверхнево-активні речовини: неіонні – розгалудженої структури 

на основі естерів сорбітану Tween 20, 40, 80 («Merck») і лінійної структури  на 

основі поліоксиетильованих етерів алкілфенолів Triton X 100 (>99%, 

«Sigma»); катіонні – цетилпіридиній хлорид (ЦПХ) та цетилтриметиламоній 

бромід (ЦТАБ) («Sigma»), аніонні  додецилсульфат натрію (ДДСН) («Merck»).  

Триблоксополімер Pluronic F127 (PF127) BASF Wyandotte, USA. Полімер 

містив  70% мас  поліетилен оксиду та 30% мас поліпропілен оксиду. 

Як катіонообмінні (ПЕ-) було обрано комерційні препарати – ПВСК, Na-

сіль (25% водний розчин, «Aldrich») і ПССК («Aldrich), елементарні ланки 

яких містять сильнокислотні сульфатні  угрупування, проте відрізняються за 

гідрофобністю і структурою органічного радикалу. Варіювання співвідношень 

ПВСК та ПССК у золі   дозволить отримати гібридні плівкові покриття, що 

можуть проявляти більшу спорідненість до аналітів, молекули яких мають  

різну площу поверхні. Характеристика використаних у роботі ПЕ наведена у 

табл. 2.1.  

Для запобігання  утворення осаду при додаванні Na+-солі ПВСК до золя 

SiO2 розчин ПЕ попередньо переводили в Н+-форму. Для цього  25% розчин 

ПВСК пропускали через колонку з катіонітом КУ-2 в Н+-формі. Інші розчини 
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ПЕ використовували без попередньої підготовки.  Робочі 4% розчини ПДМДА 

і ПВСК готували розбавленням їх концентрованих  розчинів водою; робочі 5% 

розчин  ПССК і 4% розчин ОУТС готували розчиненням точної наважки сухих 

препаратів у бідистильованій воді. 

Таблиця 2.1 

Загальна характеристика  поліелектролітів, використаних  у роботі 

Структурна 

одиниця 

Назва Скоро-

чення 

Мr Вміст  у 

золі, % мас 

Аніонні 
 

Полівінілсуль-

фокислота  

ПВСК     ~170 000  0,25-2,5 

 

Полістирол-

сульфокислота  

 

ПССК       ~70 000  0,25-2,5 

Катіонні 

 

Полідиметил-

діалліламоній 

хлорид  

ПДМДА      ~100 000 1-2 

 

Олігоуретан-

семікарбазид 

ОУТС  4 060 0,5 

Органічні барвники та гетероциклічні конденсовані сполуки, 

використані у роботі були марки «Flucka», «Chemapol» або «х/ч» без 

додаткової очистки.  Для більшості сполук застосовували водні розчини 

шляхом розчинення відповідної наважки речовини у воді. Поліметинові 

барвники були синтезовані в Інституті органічної хімії НАН України [2]. 

Використовували спиртові розчини цих барвників. Загальна характеристика 

використаних у роботі органічних сполук  наведена у табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2  

Досліджені у роботі  органічні  сполуки – модифікатори  плівок 

Клас сполуки Загальна формула Назва Скоро-

чення 

1 2 3 4 

Ксантенові 

барвники 

 

 

 

Родамін 6Ж Р6Ж 

 

 

 

 

Бенгаль-

ський 

рожевий 

БР 

Триоксифлуорони 

 

Бромпіро-

галоловий 

червоний 

 БПЧ 

Триарилметанові 

барвники 

 

 

 

 

 

Малахіто-
вий зелений 

МЗ 

 

Кристаліч-

ний 

фіолетовий  

КФ 

Диарилметанові 

барвники 

 

Аурамін А 

Оксазинові 

барвники 

 

 

Нільський 

блакитний 

НБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N+(CH
3
)
2
 Cl-N(CH

3
)
2

HSO4
- 

 OH
5
C

2
HN

COOC
2
H

5

Cl

N
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 

Ціанінові 

барвники 

 

 

 

 

Поліметинові 

барвники 

 

Заміщений 

тіакарбоці-

анін 

Ціан 

 

Індоціані-

ни,  n= 1-3 

 ПМ 

 

 

Полікетиди з 

октагідротетрацен-

2-карбоксамідним 

скелетом 

 

 

Тетрацик-

лін 

Тц 

Конденсовані 

гетероциклічні 

сполуки  

              пурини 

 

               

        

 

 N-N-вмісні          

реагенти  

 
Аденін 

 

 

Аде 

 

 

 

 

Гуанін Гуан 

 

1,10-

Фенантро-

лін 

Phen 

Азобарвники 

 

Люмога-

ліон 

ЛГ 

 

Метиловий

оранжевий 

МО 

Білки, використані у роботі: людський гемоглобін (Hb, Мr = 64000) 

міоглобін з крові коня (Mb,  М r  =  17000), глюкозооксидаза (GOx, Aspergillus 

niger, Mr =150000, активність 100 од/мг),  холіноксидаза  (ХОД,  Alcaligenes 

species, активність 13 од/мг), «Sigma-Aldrich» (Німеччина), D-

сорбітлдегідрогеназа (СДГ, активність  100 од/мг), 𝜷 −нікотинамід-

аденіндинуклеотид (НАД+,∼98%), відновлена динатрієва сіль  
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нікотинамідаденіндинуклеотиду  (НАДН,∼97%),  «Sigma-Aldrich»,  інвертаза 

(Inv, Bakers yeast, активність 300 од/мг ), мальтаза (Mal, Bacillus 

stearothermophilus, активність 50 од/мг), «Sigma-Aldrich» (Німеччина), 

пероксидаза хрону, антитіла до стрептоміцину та кон’югат альбумін-

стрептоміцин-пероксидаза були отримані в лабораторії «Сhema» (Київ, 

Україна). Розчини білків готували розчиненням точної наважки, взятої на 

аналітичних терезах, у відповідному буфері.  

Наноматеріали: наночастиники (НЧ) вуглецю; одностінні вуглецеві 

нанотрубки функціоналізовані карбоксильними групами (ВНТ, чистота 90%, 

діаметр 4–5 нм, довжина 0.5–1.5 мкм, вміст COOH-груп 1–3 %), «Sigma-

Aldrich». Присутність карбоксильних груп на поверхні ВНТ сприяє 

збільшенню гідрофільності останніх,  покращує їх диспергованість у воді та 

дозволяє застосувати метод електрофорезу для нанесення нанотрубок на 

поверхню електроду. Наноалмази синтезовані за методом детонаційного 

синтезу, (діаметр частинок 2-4 нм, площа поверхні - 216 м2/г), компанією 

"Алтай" (Бійск, Росія).  Перед роботою наноалмази функціоналізували 

карбоксильними групами шляхом обробки форміатною кислотою в етанолі. 

Золь золота з діаметром частинок 20 нм був синтезований в Інституті 

біоколоїдної хімії НАН України. НЧ платини були отримані на поверхні 

електродів шляхом електрохімічного відновленя з розчину Pt(NO3)2.  

Інші реагенти були кваліфікації х/ч і використовувалися без додаткової 

очистки. 

2.1.2. Прилади та обладнання 

Оптичні вимірювання. Для оптичних вимірювань  гібридні плівки  SiO2 

наносили на поверхню підложок. У якості підложок використовували 

покривні скельця  для мікроскопів (Україна) розміром 2,4 х 2,4 см, а також  1х1 

см.  Для нанесення на поверхню підложок золя  SiO2-ПЕ використовували 
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мікропіпетки з автоматичним дозатором на 2-20 мкл «Thermo Scientific».  Для 

нанесення плівки за методом «спін-коутінг»  використовували  зроблену в 

лабораторії міні-центрифугу з насадками для закріплення скелець та 

електродів, яка забезпечувала швидкість обертання  400- 1400 об/хв. 

Спектри поглинання і оптичні густини розчинів та гібридних плівок 

вимірювали на на спектрофотометрі Lambda-9 (Perkin Elmer, США): похибка 

вимірювання світлопоглинання: ±0,003 % A), UV/Vis спектрофотометрі SQ 

2800 (Unico, Китай) у діапазоні довжин хвиль 350–1000 нм та на 

спектрофотометрі СФ-46 та фотоелектроколориметрі КФК-2 МП. Для 

вимірювання оптичної густини композитних плівок, нанесених на скельце, 

останні закріплювали таким чином, щоб при вимірюванні вони були якомога 

ближче до щілини. 

Cпектри люмінесценції розчинів та плівок реєстрували за допомогою 

спектрометра LS55 (Perkin Elmer, США). Градуювальні графіки для 

визначення Тц одержували вимірюванням часороздільної люмінесценції за 

допомогою комбінованого ридеру для мікропланшету  Synergy HT (BioТek 

Instruments, США). Для проведення досліджень плівки горизонтально 

закріпляли на поверхні мікропланшета (під кутом 90° до падаючого променя) 

та проводили вимірювання інтегрального значення Люм з використанням 

відповідних світлофільтрів. Час затримки 20 μс, час накопичення 100 μс, 

ширина щілини 10-10, чутливість 150, висота променю над плівкою 2 мм. 

Кислотність розчинів контролювали на іономірі лабораторному “И-130” 

зі скляним електродом ЭСЛ-43-07 та хлорид-срібним електродом. 

Температуру в лабораторії та у водяній бані фіксували за допомогою ртутного 

термометра з точністю ±1°С. 

Зображення поверхні плівок одержували методом атомно-силової 

мікроскопії (АСМ) з використанням мікроскопу Thermomicroscope Explorer 

Ecu+ (Veeco Instruments S.A.S, США), а також мікроскопу Asylum Research 

https://micromed.ua/product-category/produkciya_dlya_laboratoriy/laboratornoe_oborudovanie/dozatori_pipetochnie_laboratornie_medicinskie/
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MFP-3D-Bio (Oxford Instrument company). Для розрахунку 

середньоквадратичної шорсткості плівок використовували програмне 

забезпечення WSxM 4.0 Beta 2.0 (Nanotec Electronica S.L).  

Для оцінки впорядкованості та діаметру пор синтезованих плівок 

використовували їх зображення, отримане за методом просвічуючої 

електронної мікроскопії (ПЕМ). Для проведення досліджень зразки золю SiO2 

наносили за допомогою мікропіпетки на спеціальні мідні сітки з розміром  

отворів 3 мм, які попередньо були покриті тонкою вуглецевою плівкою. ПЕМ 

зображення одержували за допомогою мікроскопу JEOL 2000 Ex-II (США) при 

напрузі 160 kV та збільшенні до 400000 разів. 

Мікрофотографії плівок одержували методом скануючої електронної 

мікроскопії (СЕМ) з використанням електронного мікроскопу Hitachi FEG 

S4800 (SCMEM, Німеччина), а також JEOL JSM-6610LV (США) при напрузі 

20 kV і збільшенні до 20000 раз. Енергія скануючого пучка електронів 

варіювалась від 1 до 15 кВ. Напівкількісний елементний аналіз плівок 

проводили за допомогою інтегрованого у мікроскоп енергодисперсійного  

спектрометра для електронно-зондового мікроаналізу з силіцій-дрейфовим 

детектором Energy 350 - Xmax 50 на платформі INCA (Oxford Instruments, 

Велика Британія). Для цього синтезовані плівки видаляли з поверхні скла за 

допомогою скальпелю, наносили на підложки для вимірювань та покривали 

шаром Au протягом 150 с. Після цього одержували зображення поверхні 

плівок, які використовували для оцінки їх рівномірності.  

ІЧ-спектри матеріалів з Фурьє перетворенням (FTIR) записували у 

діапазоні 500-4000 см-1 на спектрометрі Spotlight 300 (Perkin Elmer, США) з 

точністю ±0,5 см-1; кожний спектр був результатом 24 сканувань. Спектри 

записували на діамантовій підложці і одержували у формі пропускання. Для 

досліджень використовували плівки, зняті з покривних скелець для 

мікроскопів. Також реєстрували спектри пропускання плівок на ІЧ 
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спектрометрі Specord IR-75 (Cаrl Zeiss, США) у діапазоні хвильових чисел 

400-3900 см-1 з точністю ±0,5 см-1. Для вимірювань матеріалів у вигляді плівок 

використовували оптично прозорі підложки КВr. Для вимірювань матеріалів у 

вигляді порошків їх спресовували у формі таблеток з КВr. 

Рентгенівські дифрактограми порошків матеріалів записували за 

допомогою дифрактометра D8 Advance (Bruker AXS, Німеччина) на CuKα1 – 

випроміненні (λ=0.15418 нм). Реєстрували спектри дифракції матеріалів (по 

0,5 г) одразу після одержання, а також після вимивання темплатів НПАР. Для 

одержання кожного спектру проводили накопичення протягом 30 хв між 1,0-

9,5º 2Θ та протягом 6 год між 9-70º 2Θ. Одержані дифрактограми 

використовували для оцінки впорядкованості синтезованих матеріалів [3]. 

Для вимірювання  спектрів  29SiЯМР  гібридних плівок використовували  

метод ЯМР спектроскопії при обертанні під магічним кутом. Вимірювання 

проводили на спектрометрі Bruker AV400 (Німеччина) з використанням 

затримки імпульсу 5 с і частоти обертання 6 кГц.  

Люмінесценцію  поверхні плівок досліджували методом конфокальної 

мікроскопії за допомогою мікроскопу OLYMPUS BX61 (США) з фільтром для 

флуоресценції UV (BP 360-370) при витримці 1/6 сек і збільшенні у 20 раз. 

Одержані зображення використовували для оцінки рівномірності розподілу 

світіння по поверхні плівки [4]. 

Для дослідження провідності біокомпозитних плівок була застосована 

скануюча електрохімічна мікроскопія (СЕХМ) за допомогою комерційного 

приладу Sensolytics (Німеччина). Вимірювання проводили за допомогою 

платинового мікроелектрода (ø = 25 мкм) у розчині, що містив 0,1 М KCl та 1 

мМ фероцендиметанол. Для електрохімічного дослідження площі 

електроактивної поверхні на поверхню електрода адсорбували барвник 

метиленовий зелений шляхом занурення електрода у 1 мМ розчин барвника та 
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перемішування на магнітній мішалці протягом 12 годин. Після цього електрод 

ретельно промивали водою та висушували при кімнатній температурі [5]. 

Для оцінки діаметру білкових молекул та золотих частинок у їх золі 

застосовували метод динамічного розсіювання світла, прилад  Mastersizer 

Particle Size Analyzers (Malvern, Великобританія). 

Електрохімічні вимірювання. Вольтамперометричні вимірювання та 

модифікування електродів з використанням електрогенерованого каталізатора 

проводили на аналізаторі вольтамперометричному АВА-2 (С.-Петербург, 

Росія), потенціостаті/гальваностаті PalmSens, потенціостаті EmStat2 («Palm 

Instruments BV», Нідерланди)  та за допомогою  біпотенціостату/гальваностату  

µStat 400 («DropSens», Іспанія). У роботі використовували триелектродну 

комірку, що містила (крім випадку друкованих електродів) відповідний 

робочий електрод, хлоридсрібний електрод порівняння (Ag/AgCl, 3 М KCl, 

«Metrohm», Німеччина) та платиновий допоміжний електрод. Дані з 

потенціостату передавалися на комп’ютер і оброблялися за допомогою 

програмного забезпечення «PSTrace», «DropView» та «Origin».  

Як робочі електроди застосовували: скловуглецевий електрод (СВЕ) у 

вигляді пластини (Sigradur®, «HTW Hochtemperatur-Werkstoffe», Німеччина),  

дискові вуглеситаловий (ВЕ) або скловуглецевий електроди (СВЕ) (Росія) 

діаметром 3,0 та 4,0 мм, золотий електрод діаметром 4,0 мм. Перед 

модифікуванням робочу поверхню електродів полірували до блиску за 

допомогою алмазної пасти або оксиду алюмінію, промивали етанолом і три 

дистильованою водою, сушили при Т=80 0С протягом 60 хв.  

Друковані планарні електроди (ДПЕ), використані у роботі: вуглецевий 

друкований електрод (СДПЕ), золотий друкований електрод (AuДПЕ) та 

платиновий друкований електрод (PtДПЕ) («DropSens», Іспанія) містили  

надруковані на поверхні полімерної підложки плівку відповідного робочого  

електроду, плівку срібла або хлориду срібла як  електрод порівняння та плівку 
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вуглецю як  допоміжний електрод. Таким чином на поверхні  полімерної 

підложки знаходилася псевдо-трилектродна комірка. Такі електроди 

застосовували без додаткової очистки. 

Для визначення римантадину методом високоефективної рідинної 

хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (ВЕРХ-МС) було 

використано хроматограф Agilent1100 (Agilent, США) з бінарним насосом і 

мас-спектрометричним детектором з хімічною іонізацією при атмосферному 

тиску (Agilent, США) (лабораторія LC-MS, «Сполука», Київ).  

2.2. Методики експерименту 

2.2.1. Золь- гель синтез плівок 

Золі SiO2 одержували гідролізом ТЕОС у присутності HCl або NH4OH як 

каталізаторів У скляний бюкс вносили: ТЕОС, бідистильовану воду, етанол в 

об’ємному співвідношенні 1:0,5:2, далі додавли по краплинах 0,1 М HCl  або 

NH4OH до рН 2-3  або 8-9 відповідно та розраховані кількості структуруючих 

темплатів ПАР. Суміш перемішували магнітною мішалкою протягом 60 хв до 

утворення гомогенного прозорого золю. Аліквотну частину золю, змішували з 

водним розчином відповідного ПЕ у певному об’ємному співвідношенні і 

перемішували магнітною мішалкою ще 30-40 хв до повної гомогенізації.  

Для отримання плівок за методом темплатного синтезу  в золь на стадії 

гідролізу ТЕОС вводили розрахований об’єм насиченого розчину відповідного 

аналіту  або попердньо розраховану  наважку сухої речовини. Далі проводили 

процедури, описані вище. Золь використовували для одержання плівок на 

поверхні скелець або електродів. 

 Золь-гель синтез біокомпозитних плівок SiO2-білок. Білки усередині 

плівок SiO2  закріплювали за методом капсулювання. Проблемою отримання 

таких плівок є негативний вплив складових золю, а саме, органічного 

розчинника і рН суміші на стабільність білків, що вводяться у золь. У 
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присутності етилового або метилового спирту  та  при рН 2,0 – 3,0, за якого 

відбувається гідроліз ТЕОС, білок денатурується. Для синтезу 

біокомпозитного золю у скляний бюкс вносили ТЕОС, бідистильовану воду, 

0,01 М HCl в об’ємному співвідношенні 1:0,75:1. Отриману суміш 

перемішували  магнітною мішалкою до повної гомогенізації. Далі в золь 

вводили 0,01 М фосфатний буфер, рН 6,0 для запобігання денатурації білку і 

розчин відповідного білку. Для покращення структурованості біокомпозитної 

плівки у золь також вводили ПАР: катіонний ЦТАБ або неіоногенний 

Tween 20 (концентрація в золі 10-60 ККМ1). Для покращення провідності 

таких плівок і стабільності електрокаталітичного струму модифікованого 

біокомпозитною плівкою SiO2-білок електроду в золь додавали 

електропровідні наночастинки Au, карбону, CuO.  

2.2.2. Одержання плівок SiO2- ПЕ на поверхні скелець  та електродів. 

Плівку на поверхні скелець або електродів одержували одним з трьох 

способів:  нанесення золю вручну, нанесення золю при обертанні (spin-coating) 

і з використанням методу електрохімічно індукованого  осадження.  

 Попередня підготовка скелець та електродів. Для покращення адгезії 

між золем SiO2 і поверхнею, скляні пластини попередньо витримували у 10 М  

NaOH впродовж 2-3 год, далі виймали,  промивали бідистилятом і висушували 

у сушильній шафі  при Т=700С протягом 30 хв. Поверхню робочого тримірного 

електроду  полірували порошком Al2O3 або алмазною пастою, промивали 

бідистилятом і висушували при 700С протягом 30 хв. Планарні електроди 

використовували після попередньої очистки 0,1 М HNO3. Для цього на 

електрод наносили 100 мкл 0,1 М HNO3 і включали режим циклічної 

вольтамперомтерії (ЦВА) у діапазоні потенціалів -1 ÷ 1 В, 10 сканувань. Потім 

електроди промивали бідистильованою водою і висушували на повітрі. 
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 Нанесення плівки вручну. Певний об’єм золя SiO2 (V=2-20 мкл) наносили 

на поверхню скляної пластини або електрода за допомогою мікропіпетки з 

автоматичним дозатором, розподіляли золь рівномірно по поверхні вручну і 

висушували протягом 24 год на повітрі.  

 Модифікування за методом «spin-coating». Певний об’єм золя (V=2-20 

мкл) наносили на поверхню скляної пластини або електрода за допомогою 

мікропіпетки з автоматичним дозатором. Далі електрод/скельце поміщали у 

міні-центрифугу та вмикали обертання протягом t=10-60 с із швидкістю 1000-

10000 об/хв. Електрод або скло висущували на повітрі протягом 24 год. Перед 

початком роботи  скельця та тримірні електроди з нанесеною плівкою SiO2-

ПЕ прогрівали у сушильній шафі при  Т= 70-100°С протягом 5÷45 хв. Така 

процедура прискорює процес висушування золю, перетворення його у гель та 

ксерогель та дає можливість одержати механічно стійке покриття.  

 Для видалення темплатів ПАР з синтезованих плівок, а також ПЕ, що не 

зв’язалися  з матрицею SiO2, плівки обробляли  70% етанольним  розчином,  

що містив 0,1 М HCl упродовж 2 год. Видалення темплатів аденіну та 

тетрацикліну з плівок SiO2–аніонний ПЕ- проводили шляхом їх витримування 

у 70% етанолі протягом доби. Повноту видалення темплатів контролювали у 

промивних водах спектрофотометрично, вимірюючи світлопоглинання 

розчинів в УФ області при максимумах відповідних довжин хвиль.  

У такий спосіб одержували гібридні плівки: SiO2, SiO2–ПДМДА, SiO2–

ОУТС, SiO2–ПЕ+ (ПЕ+ – суміш катіонних ПДМДА і ОУТС), SiO2–ПЕ- (ПЕ- – 

суміш аніонних ПССК і ПВСК), SiO2–ПЕ-–Aденін, SiO2–ПЕ--Тц, де Aденін чи 

Тц- відповідні темплати. 

 Метод електрохімічно-індукованого золь-гель осадження. Для 

одержання біокомпозитних плівок на поверхні тримірних і друкованих 

планарних електродів застосовували метод електрохімічно-індукованого 

осадження (далі - електроосадження). Для цього робочий, допоміжний та 
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електрод порівняння занурювали в одрежаний золь, або на планарні електроди 

наносили певний об’єм золю(100-200 мкл), на робочий електрод накладали 

потенціал Е= -1,4 ÷ -1,0 В протягом 5- 60 с. Після цього напругу вимикали і 

електроди витримували у золі ще 5-15 с, виймали, промивали 

бідистильованою водою і висушували  на повітрі.  

 Перед першим використанням модифіковані плівками електроди 

витримували у 0,1 М  NaCl впродовж 20-30 хв для видалення незв’язаного з 

плівкою SiO2 білку, ПЕ  і  ПАР.  

Для модифікування електродів або скелець, покритих плівкою SiO2–ПЕ+, 

органічними реагентами їх  занурювали на 10-60  хв у 10,0 мл  водного або 

водно- спиртового розчину відповідного реагенту певної концентрації. Після 

цього скельця/електроди промивали  водою.  

Для модифікування вуглецевого електроду шаром Hg (ВЕ-Hg)  його 

занурювали у 10 мл 0,01 М KNO3, що містив  Hg(NO3)2 (10 мг/л), і проводили 

електрохімічне накопичення Hg при Е= -0,20 В протягом  1 хв.  

2.2.3. Модифікування електродів наноматеріалами 

Модифікування електродів біокомпозитними плівками з 

наночастинками золота. Для модифікування електродів біокомпозитною 

плівкою SiO2-білок-Au використовували золь Au з діаметором часток 20 нм. 

Розчин білку змішували з золем Au в об’ємному співвідношенні 1:1, отриману 

суміш поєднували з золем SiO2 і проводили процедуру електроосадження  як 

описано вище. 

Модифікування поверхні електроду вуглецевими нанотрубками або 

наноалмазами за методом електрофоретичного  осадження.  Для 

модифікування використовували багатошарові вуглецеві нанотрубки (ВНТ) 

або наноалмази (dND), що містили на поверхні карбокисильні групи.   Водні 

суспензії ВНТ або наноалмазів (0,1 мг/мл) витримували на ультразвуковій 

(УЗ) бані протягом 60 хв для кращої стабілізації. Підготовлений електрод 
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під’єднували як анод до приладу для проведення електрофоретичного 

осадження (ЕФО) і розміщували паралельно катоду. Електроди занурювали у  

водну суспензію ВНТ або  dND, рівень занурення кожного електрода складав 

1,0 см. За допомогою джерела  постійного струму до електродів прикладали 

напругу Е= 60 В протягом 5-120 с. За таких умов  ще не відбувається помітного 

електролізу води,  що може порушити процес осадження  наноматеріалів. 

Потім анод виймали, обережно промивали водою та висушували у 

горизонтальному положенні спочатку за кімнатної температури, а потім при 

450 С  при доступі повітря.  

Модифікування поверхні електроду наночастинками платини. 

Наночастинки платини (НЧ Pt) отримували на поверхні електроду  за методом 

імпульсного електроосадження [6].  Цей метод дозволяє контролювати діаметр 

наночастинок і щільність їх шару на поверхні. Електроосадження проводили  

за допомогою потенціостату EmStat2 в режимі Multistep Amperometry. Для 

цього 70 мкл 1мМ розчину Pt(NO3)2 наносили мікропіпеткою на поверхню  

вуглецевого  електроду, встановлювали значення потенціалу у діапазоні -0,7  

÷ -1,5В, що відповідає відновленню Pt(II) до Pt. Потенціал подавали на 

робочий електрод  у вигляді імпульсу  протягом 0,2 с. Кількість імпульсів 

варіювали від 1 до 130.  

Модифікування поверхні електроду   MnO2 i CuO. НЧ оксиду мангану(IV) 

були отримані на поверхні електроду шляхом електрохімічного окиснення з 

розчину MnSO4. Для цього електроди занурювали у водний розчин що містив  

0,05М  MnSO4 і 0,1М CH3COOK. На робочий електрод подавали  постійний 

потенціал Е=0,8 В протягом 1 хв, далі електрод висушували у сушильній шафі 

при 100 0С протягом 5 год, а потім витримували при кімнатній температурі 

протягом 12 год перед використанням. Електрод, модифікований MnO2, 

покривали плівкою SiO2 за методом електроіндукованого осадження, як 

описано вище. НЧ СuO були отримані шляхом гідротермального синтезу. Для 
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цього 6 ммоль Cu(NO3)2 · 3H2O розчиняли в 40 мл ДМФ,  і витримували розчин 

при Т=100 ° С протягом 2 год. Потім у колбу додавали 20 мл розчину NaOH, 

отриманого розчиненням 12 ммоль твердого NaOH у суміші  ДМФ:вода 

(об’ємне співвідношення=3:1). Колбу витримували  при Т=20 °С протягом 15 

хв, потім вміст колби нагрівали до 110 °С протягом 15 хв, охолоджували до 

кімнатної температури, утворений осад відфільтровували і промивали 

дистильованою водою, етанолом і висушували. Далі осад змішували з 1,0 мМ 

розчином ЦТАБ. Отриману суспензію (15 мг CuO /мл) обробляли 

ультразвуком в УЗ-ванні протягом 1 год. Аліквоту суспензії змішували з золем 

SiO2, з розрахунку, щоб вміст CuO у золі становив 1,0 мг/мл і наносили плівку 

на поверхню електрода за методом електроіндукованого осадження [7, 8].  

2.3.  Характеристика плівок та молекул ПАР 

 Масу плівки на склі (mплівки), розраховували за формулою: mплівки=m2-m1, 

де m1 – маса скла до нанесення  плівки, г; m2 – маса скла після нанесення і 

висушування плівки SiO2-ПЕ, г. Масу плівки розраховували як середнє 

арифметичне значення зважувань 10 різних скелець. Маса плівки SiO2-ПЕ, 

нанесеної вручну та за методом spin-coating, складала мг: 17,0±0,2 та 1,0±0,1  

відповідно. 

Товщину плівок визначали методом оптичної інтерференції за методикою 

[9]. Для  цього за допомогою спектрофотометра  реєстрували спектри 

пропускання (Т)  скелець з нанесеною плівкою у діапазоні довжин хвиль 580-

1100 нм. Як порівняння використовували скло без плівки.  На отриманій  

залежносі -lgТ=f(λ),  виділяли локальні максимуми і мінімуми, та проводили 

розрахунки згідно [9]. Товщина плівок, одержаних за оптимальних умов, при 

нанесенні вручну і методом spin-coating, становила відповідно, мкм: 4±1   та 

2±0,1 (n=6, Р=0,95).  

Оцінка діаметру сферичних міцел  ПАР. Застосовували описані у   роботі  

[10] підходи. Міцели ПАР розглядали як сфери з максимальною упаковкою 
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(максимальне число агрегації). До гідрофобної частини (вуглеводневого ядра) 

входять усі алкільні радикали вуглеводневого ланцюга молекули ПАР.  

Густина вуглеводневого ядра сферичних міцел вважається такою, що 

наближається до відповідного вуглеводню.  Ефективний радіус ядра 

сферичних міцел розраховували за формулами, згідно [11]: 

r.108  (Å)= (n-1) 1,27 +2 + ½ Y, 

де n – кількість атомів вуглецю у вуглеводневому ланцюгу молекули ПАР; 1,27 

- середня відстань між сусідніми атомами вуглецю у вуглеводневому ланцюгу 

(Å); 2- середня відстань між атомом вуглецю та гідрогену у кінцевій  метильній 

групі вуглеводневого ланцюга; Y– відстань між альфа-атомом вуглецю у 

вуглеводневому радикалі та атомом полярної частини молекули ПАР (Å). 

Наприклад, для молекули  тетрадецилсульфату натрію довжина зв’язку С-О 

складає Y=1,47 Å, n = 14, отже ефективний радіус міцели   складає 19,22 Å. 

Зазначений алгоритм розрахунків був закладений для оцінювання 

ефективного радіусу сферичних міцел відповідних ПАР. Для 

триблоксополімеру (Pluronic F-127) було використано літературні дані.  

Згідно даних літератури [12], можна зробити висновки щодо числа 

агрегації (ЧА, m) молекул ПАР, що визначається як відношення міцелярної 

маси до молекулярної маси відповідного ПАР. Величину ЧА для ПАР при 

утворенні сферичної міцели (m) можна розрахувати за формулою:  

m = 4 πr3d (6,02.1023 )/3. (14,027n + 1,008), 

де d- густина органічної фази ( середнє значення  d =  0,811 г/см3).  

2.4. Застосування плівок у фотометричних методах аналізу 

Сорбцiйні властивості синтезованих плівок вивчали у статичному 

режимі. Для дослідження сорбції барвників або аналітів на SiO2 -ПЕ у хімічний 

стакан ємністю 50 мл вносили 5,0 мл розчину барвника або аналіту відповідної 

концентрації, створювали необхідне рН за допомогою буфера, доводили об’єм 
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розчину до 10,0 мл водою і  занурювали  у нього скло з нанесеною плівкою на 

5 - 60 хв. Скло виймали, висушували  на повітрі і вимірювали оптичну густину  

при відповідній довжині хвилі або спектри поглинання на 

фотоелектроколориметрі або спектрофотометрі. Як зразок порівняння 

використовували  скло з SiO2-ПЕ, що не контактувало з дослідженим 

розчином. 

Для побудови ізотерм сорбції скельця з плівковими покриттями 

SiO2-ПЕ занурювали у розчин аналіту точно відомої концентрації об’ємом 5,0 

мл  за оптимального рН сорбції на 60 хв.  Потім скельця виймали і визначали 

кількість сорбованої речовини за її залишковою концентрацією  у розчині 

фотометрично, вимірюючи світлопоглинання розчину при довжині хвилі при 

максимумі поглинання адсорбату. Концентрацію адсорбату  розраховували за 

градуювальним графіком. Для отримання більш точних результатів  при 

побудові  кожної точки ізотерми  сорбції  у розчин адсорбату занурювали  

одразу три скельця. За такої умови різниця в оптичній густині розчину до та 

після сорбції була суттєво більшою ніж при використанні одного скельця. 

Для розрахунку умовної константи дисоціації  адсорбованих на 

поверхні SiO2-ПЕ барвників використовували фотометричний метод, що 

застосовується для водних розчинів  барвників [13]. З цією метою отримували 

серію водних розчинів барвника об’ємом 5,0 мл з точно відомою 

концентрацією, що відрізнялися за величиною  рН. Занурювали у розчини 

гібридні плівки на 30 хв,  потім їх виймали,  висушували на повітрі протягом 

10 хв і вимірювали спектри поглинання SiO2-ПЕ-барвник на 

спектрофотометрі. Будували залежність оптичної густини плівки при 

максимумі поглинання відповідної протолітичної форми барвника від рН 

розчину. Розрахунок умовних констант дисоціації барвника на поверхні  SiO2-

ПЕ проводили на основі аналізу графічної залежності  Aλмакс=f(pH) згідно [13]. 
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Сорбція фенантролінатів  перехідних металів Zn(II), Cu(II), Mn(II), 

Ni(II) та Co(II):  в  стакан ємністю 50 мл вносили 1,0 мл 1∙10-3 М розчину  

відповідного іону металу, додавали 0,5 мл 0,01 М розчину 1,10-Phen і 1,0 мл 

відповідного буферного розчину. Суміш доводили бідистильованою водою до 

V=10 мл,після цього у неї занурювали скельце, покрите плівкою SiO2-ПЕ, на 

5-40 хв. Далі скельце виймали, промивали водою та опускали на 5-30 хв в 1 мМ 

розчин Бенгальської рози (БР). Після цього скельце знову виймали,  

промивали водою, висушували 10 хв на повітрі та вимірювали спектри 

поглинання на спектрофотометрі або оптичну густину при λ= 540 нм на КФК. 

Як порівняння використовували скло, покрите SiO2-ПЕ, що не контактувало з  

дослідженими розчинами. 

Стехіометричне співвідношення компонентів у комплексах катіон 

металу–1,10-Phen на поверхні SiO2-ПЕ встановлювали за методом молярних 

відношень [13], вимірюючи залишкову концентрацію комплексу відповідного 

металу з 1,10-Phen у водній фазі спектрофотометрично у вигляді асоціату з БР. 

Біокомпозитні покриття SiO2-гемопротеїн отримували двома 

способами. Перший спосіб: адсорбція Hb або Mb поверхнею мезопоруватих  

плівкових покриттів SiO2-ПЕ-. Для цього модифіковані плівкою SiO2-ПЕ- 

скельця або електрод занурювали в розчин білку відповідної концентрації на 

35-40 хв, потім виймали і промивали водою. Отримували плівкові покриття: 

SiO2-ПЕ--Hb або SiO2-ПЕ--Mb. Другий  спосіб: інкапсуляція біомолекул в золі 

SiO2.  Методика отримання золю  SiO2-білок  наведена у пункті 2.3.1. Золь з 

білком наносили на поверхню скелець  та електродів вручну згідно пункту 

2.3.2. Для отримання біокомпозитної плівки на поверхні електродів 

застосовували метод  електрохімічно-індукованого осадження (пункт 2.3.2.). 

У такий спосіб одержували покриття SiO2-білок. 

Оцінка  каталітичної активності іммобілізованих  у плівках 

гемопротеїнів. Біокаталітичну активність оцінювали фотометрично за  
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розробленою нами реакцією окиснення ксантенового барвника 

бромпірогаллолового червоного (БПЧ)  гідроген пероксидом [14]. 

БПЧ менш токсичний порівняно з тетраметилбензидином, який 

пропонується у стандартних методиках визначення активності пероксидазних 

ферментів. У літературі подібна реакція описана для ферментативного 

визначення глюкози у розчині з використанням ферментів пероксидази і 

глюкозооксидази [15]. У результаті окиснення БПЧ Н2О2 утворюється спочатку 

проміжний продукт окиснення жовтого кольору, а потім безбарвна сполука, 

згідно схемі 2.1.  
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Схема 2.1. Окиснення БПЧ гідроген пероксидом в розчині у присутності 

пероксидази як каталізатора [12]. 

Оптимальне рН реакції окиснення БПЧ гідроген пероксидом у 

присутності  гемопротеїнів становить 6-7 за фосфатним буфером.  За таких 

умов знебарвлення барвника відбувається найшвидше.  Рівновага реакції 

встановлюється за 20 хв. За відсутності білків знебарвлення 3.10-5 М БПЧ  

десятикратним молярним надлишком розчину гідроген пероксиду за 20 хв 

практично не спостерігається. На рис 2.1 наведено спектри погинання БПЧ у 

відсутності та присутності  Н2О2  та каталази (Cat) як каталізатора. При 

збільшенні концентрації гідроген пероксиду  максимум поглинання барвника 

при λ=540 нм зменшується пропорційно концентрації окисника. 
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Рис. 2.1. Спектри поглинання БПЧ за відсутності (1) і у присутності (2-6) Н2О2. 

Концентрації, М: БПЧ – 3,6∙10-5, Cat – 7,1∙10-9, Н2О2 – 0 (1); 3∙10-5 (2), 5∙10-5 (3), 

8∙10-5 (4), 1∙10-4 (5), 2∙10-4 (6). рН 6,2; час контакту розчинів 20 хв [12]. 

Для оцінки ферментативної активності гемопротеїнів вимірювали 

оптичну густину розчину БПЧ при λ = 540 нм від часу контакту з різними 

концентраціями розчину H2O2 у присутності  гемопротеїну як каталізатора при 

рН= 6,5 за фосфатним буфером. За отриманими експериментальними даними 

будували кінетичні криві у координатах А540=f(t). Швидкість реакції визначали 

за тангенсом кута нахилу початкової лінійної ділянки кінетичної кривої (tgα). 

Далі застосовували підходи ферментативної кінетики Міхаеліса- Ментен [16]. 

Для цього будували  криву в координатах: tgα – С Н2О2, М. Лінеаризацію 

кривої проводили  у координатах Лайнуівера- Берка (1/v – 1/S), де v- швидкість 

реакції,  S – концентрація субстрату. На основі отриманої залежності  

розраховували константу Міхаеліса (Км), максимальну швидкість каталітичної 

реакції та ферментативну  активність  відповідного білку [16]. 

Розроблену реакцію використано для визначення концентрації Hb у 

розчині кінетичним методом тангенсів. Для цього вимірювали оптичну 
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густину  розчину БПЧ при λ = 540 нм від часу контакту з розчином Н2О2 у 

присутності різних концентрацій Hb при рН = 6,5 за фосфатним буфером. На 

основі отриманих результатів будували кінетичні криві у координатах 

А540=f(t). Швидкість реакції визначали за тангенсом кута нахилу (tgα) 

початкової лінійної ділянки кінетичної кривої. Будували  градуювальний 

графік у координатах: tga – Сбілку, М.  Лінійність градуювального  графіку 

спостерігається у діапазоні концентрацій Hb 1∙10-7-1∙10-6 М. Рівняння 

градуювального графіку: А540=(0,002±0,0005) + (0,014±0,001)∙С(10-7 М), межа 

виявлення Hb =  6∙10-8 М [14]. 

Спектрофотометричне дослідження золю Au  та розчину гемоглобіну 

(Hb). Згідно  даних літератури [17] існує кореляція між діаметром НЧ Au та 

максимумом спектру поглинання золю Au. При агрегації часточок 

спостерігається батохромний зсув у спектрі від 500 до 600 нм.  При  збільшенні 

діаметру НЧ Au  від 10 до 100 нм λmax золю  зсувається  від 517 до 575 нм. [18, 

19]. Зазначені залежності використовували для оцінки діаметру НЧ Au у золі. 

Спектрофотометрично можна визначити форму Hb. Згідно  даних 

літератури  при переході від деокси- до окси- і мет-форм Hb у спектрі 

поглинання білку спостерігається зсув максимуму Соре смуги у діапазоні 410-

420 нм, а також поява довгохвильових максимумів при λmax: 490 нм (мет-Hb),   

555 нм (деокси-Hb) та 540 і 570 нм (окси-Hb) [20,21].  

При спектрофотометричному дослідженні системи Au – Hb записували 

спектри поглинання водного розчину Hb, золю Au та  їх суміші у водних 

розчинах і у золі SiO2 у видимій ділянці спектру. Як розчин порівняння 

використовували воду для золю Au і розчину Hb, та золь SiO2 при аналізі 

спектрів зазначених сполук у SiO2.  

Методика визначення римантадину ВЕРХ-МС. Використовували 

колонки Agilent Zorbax SB-C18 (1,8 мкм, 30мм×2,1мм в.д.), рухома фаза 

ацетонітрил /вода з 0,1% мурашиної кислоти (градієнт 0÷30% CH3CN за 1,0 
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хв). Швидкість потоку 0,8 мл/хв, об’єм інжекції 1 мкл, температура колонки 

40 0C. Сигнал римантадину детектували за допомогою мас-детектора в режимі 

SIM (180 Да), напруга на фрагменторі 70 В.  

2.5. Електрохімічні  вимірювання  та розрахунки за результатами 

вимірювань 

 Електрохімічні вимірювання проводили з використанням триелектродної 

комірки, що містила робочий електрод, хлоридсрібний електрод порівняння та 

платиновий допоміжний електрод. Використовували тримірні (3D) та 

друковані планарні електроди. При дослідженні електрохімічних 

характеристик застосовували режими циклічної, інверсійної 

вольтамперометрії з лінійною розгорткою потенціалу, диференційно-

імпульсної  вольтамперометрії та амперометрії. На електродах, 

модифікованих плівками SiO2-ПЕ, вимірювання проводили без попереднього 

електрохімічного накопичення при сталій температурі. Амперограми були 

отримані при постійному перемішуванні при сталому потенціалі. Час 

заспокоєння становив 200 с. 

При проведенні  вольтамперометричних досліджень методом ЦВА в 

електрохімічну комірку вносили певний об’ємом досліджуваного розчину, 

додавали буфер, індиферентний електроліт, розбавляли водою до певного 

об’єму, занурювали електроди, накладали розгортку потенціалу у заданих 

межах зі  швидкістю 10- 200 мВ/с і реєстрували вольтамперограми.  

Вимірювання на  ВЕ SiO2–ПЕ+-ЛГ. До розчину Мо(VI) в діапазоні 

концентрацій 1·10-5–1·10-4 М, додавали  HCl  до рН 2,0 і занурювали  у нього 

модифікований SiO2–ПЕ+-ЛГ електрод на 10 хв без додаткового накладання 

потенціалу. Електрод виймали, промивали водою, занурювали в 0,01 М розчин 

HCl  і записували катодні вольтамперні криві  у діапазоні потенціалів Е= +0,10 

÷ -0,70 В. Вимірювали величину катодного струму при Е= -0,40÷ -0,50 В. Для 
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регенерації ВЕ SiO2–ПЕ+–ЛГ витримували в 0,1 М розчині NaCl протягом 20 

хв. Після цього на  вольтамперограмі, одержаній в фоновому розчині 0,01 М 

HCl, піки відновлення азобарвника зникали. 

Окиснення аденіну на ВЕ-SiO2–ПЕ-. Модифікований  плівкою SiO2–ПЕ-  

вуглецевий електрод занурювали у розчин фосфатного буфера рН 3,5, 

додавали  1·10-5–1·10-4 М концентрації аденіну, записували анодні криві  у 

діапазоні потенціалів  -0,20 ÷ +1,80 В і фіксували величину анодного струму 

при потенціалі +1,20 ÷ +1,40 В. Для регенерації ВЕ SiO2–ПЕ-–Ade 

витримували в 70 % С2Н5ОН протягом 20 хв. За таких умов на 

вольтамперограмі  фону пік окиснення аденіну зникав. 

Електрохімічна активність гемопротеїнів, іммобілізованих на ВЕ-SiO2–

ПЕ-, за відсутності та у присутності в розчині кисню. Для проведення 

вимірювань у деокисгенованому розчині через 15-20 мл розчину фонового  

електроліту (суміш  буфера  та  0,01 М KNO3)  пропускали азоту протягом 20 

хв.  Модифіковані електроди ВЕ-SiO2–ПЕ--гемопротеїн занурювали в розчин 

деоксигенованого електроліту і записували катодні вольтамперні криві  при 

Е= 0,30 ÷ -0,60 В. Вимірювали величину катодного струму при Е= -0,2 ÷  -0,4 

В. Далі аналогічні вимірювання проводили  у розчині фонового електроліту 

без видалення кисню. Концентрацію кисню у фоновому розчині визначали  

стандартним титриметричним методом [22].   

Розрахунки за результатами електрохімічних  вимірювань. Визначення  

константи Міхаеліса для ферментів,  іммобілізованих у біокомпозитних 

плівках SiO2. Умовну константу Міхаеліса (Км´) розраховували виходячи   

постулатів  ферментативної кінетики Міхаеліса-Ментен [16, 23]. Для 

розрахунку Км´ використовували  графічний метод  Лайнуівера-Берка [23].   

Модифікований біокомпозитною плівкою SiO2-фермент електрод занурювали 

у розчин відповідного субстрату, концентрацію якого змінювали і 

застосовували метод  циклічної  вольтамперометрії, швидкість  сканування 



122 

 

потенціалів  100 мВ/с. За  швидкість   реакції   приймали силу струму при 

максимумі катодного або анодного струму субстрату. Умовну константу 

Міхаеліса (Км´) знаходили з графіка залежності 1/V - 1/S  як точку перетину 

прямої з віссю абсцис (-1/КМ).  

Оборотність електрохімічних процесів встановлювали за різницею 

потенціалів між анодним і катодним максимумами і порівнювали отриманий 

результат з відповідним значенням з рівняння Нернста (0,059/n), де n- кількість 

електронів, що беруть участь у редокс-реакції [24].  Оборотність процесу 

оцінювали також за критерієм Томеша [24], згідно якого для оборотних 

процесів:                                      
n

EE
056,0

4/34/1  ,                       (2.1),  

де Е1/4 і Е3/4 – значення потенціалів на 1/4 і 4/3 висоти піку відповідно, n – 

кількість електронів, що беруть участь в електрохімічному перетворенні.  Для 

відновлення азореагенту ЛГ n приймали рівним 2, подібно до  відновлення 

дифенілдіазену [25]; при окисненні-відновленні ферум порфіринового 

комплексу в складі гемопротеїнів (Hb, Mb) n приймали за 1 [26]; при окисненні 

аденіну n приймали 6, як описано в [27]. 

Для встановлення лімітуючої стадії вольтамперометричного 

перетворення оборотної пари Fe(CN)6
3-/Fe(CN)6

4- на немодифікованих і 

модифікованих електродах досліджували характер залежності величини 

максимуму катодного і анодного струмів (І) від швидкості розгортки 

потенціалу v. Для струмів, які контролюються дифузією, струм лінійно 

залежить від квадратного кореню швидкості розгортки потенціалу [28]. Якщо 

лімітуючою стадією є адсобція, що характерно для електродів, модифікованих 

тонкими плівками, сила струму прямо пропорційна  швидкості розгортки 

потенціалу згідно теорії Лавірона [29]:                            

                                  𝐼 = 9,4 ⋅ 105 ⋅ Г∞А𝑛2𝑣                    (2.2), 
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де Г∞ - максимальна кількість електроактивних молекул на поверхні моль/см2, 

А- площа поверхні електроду, см2;  n-кількість електронів, що беруть участь у 

редокс-реакції. 

За зсувом потенціалу максимуму струму  від рН розчину робили 

висновок про участь протонів в електрохімічному перетворенні  [28, 29]. 

Розраховували співвідношення протонів (m) та електронів (n) 
n

m
, що беруть 

участь в елементарній стадії електрохімічного перетворення,  за тангенсом 

кута нахилу прямої [28]:   

          pH
nF

RT
maEп                      (2.3) 

де Еп – потенціал струму окиснення/відновлення, m – кількість протонів, n – 

кількість електронів, T – температура (К), R – універсальна газова стала, F – 

стала Фарадея . 

Кількість електроактивних молекул білку (Г, моль/см2) і константу  

швидкості переносу електронів (ks, 1/с) на модифікованих  електродах, 

розраховували за методом Лавірона [29]. 

Для встановлення кількості електроактивних молекул білку 

обчислювали  кількість електрики (Q, Кл), що проходить через електрод 

шлязом інтегрування площі під відповідним піком на вольтамперній кривій, 

розрахунки проводили за формулою:  

                          
nFA

Q
Г                                  (2.4)  

де Q – кількість електрики, що бере участь у електрохімічному процесі, А – 

площа поверхні електроду (см2), F – стала Фарадея, n – кількість електронів, 

що бере участь в електрохімічному перетворенні. 

Приблизну кількість електрохімічно активних  моношарів білку 

розраховували на основі величини Г та розмірів молекули білку. Наприклад, 

розмір молекули  Hb становить: 5,5×5,5×7,0 нм3 [30]. 
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Константу швидкості гетерогенного переносу електронів ks (с-1) 

розраховували з використанням теорії Лавірона [29, 31]. Отримували 

залежність потенціалу струму від швидкості розгортки потенціалів  у 

координатах Е  -  lgv згіднго рівняння:  

 vbaEп lg                 (2.5) 

,   для катодного струму 
nF

RT
b



3.2
 , для анодного струму 

nF

RT
b

)1(

3.2


  . 

З отриманих залежностей розраховували коефіцієнт α. Величину  ks  

розраховували за рівнянням: 

 (2.6) 

, де Еп – потенціал катодного або анодного піку (мВ), v – швидкість розгортки 

потенціалу (мВ/с), F – стала Фарадея, n – кількість електронів, що бере участь 

в електрохімічному перетворенні, Т – температура (К), R – універсальна газова 

стала, Δ Еп – зміна величини потенціалу піку при збільшенні швидкості 

розгортки потенціалу (мВ). 

Стабільність   струму модифікованих електродів  (ΔІN) розраховували за 

формулою: 

                          %100
0

0





каt

N

каtкаtN

І

ІІ
I                  (2.7) 

де Ікат
0 – каталітичний струм після першої розгортки потенціалу, Ікат

N – 

каталітичний струм після  N-ї розгортки потенціалу. 
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РОЗДІЛ  3 

ОСНОВНІ  ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ХІМІКО – 

АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДНИХ ПОКРИТТІВ 

SiO2–ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТ 

До чутливих елементів оптичних та вольтамперометричних сенсорів 

відносять модифіковані аналітичними реагентами матриці, що нанесені на 

поверхню трансдьюсера. Серед вимог, що висуваються до таких елементів, 

слід виділити вибірковість, можливість концентрування мікрокількостей 

аналіту у тонкому шарі модифікованої матриці з метою підвищення 

інтенсивності аналітичного сигналу. Окрім того важливими характеристиками 

чутливих елементів є  стабільність та відтворюваність аналітичного сигналу, 

можливість регенерації, швидкість отримання аналітичного відгуку та 

простота застосування [1,2].  

Як трансдьюсери в оптичних сенсорах у роботі  використовували скляні 

пластини 2,4 х 2,4 см, товщиною 1,0 мм, які зручно використовувати  для 

вимірювання інтенсивності поглинання, відбиття та емісії світла в УФ- та 

видимих діапазонах.   В якості трансдьюсерів у електрохімічних сенсорах були 

використані дискові вуглецеві (скловуглець, вуглеситал), золоті та платинові 

електроди, діаметром 1,0; 2,0; та 5,0 мм  та  планарні вуглецеві, золоті і 

платинові електроди, діаметром 20 мкм, 1,0 та 3,0 мм, отримані методом 

ультрамікролітографії, а також трафаретним друком. Останній тип електродів 

найбільш  перспективний для отримання одноразових сенсорних елементів 

амперометричних біосенсорів.  

Першим етапом отримання чутливих елементів сенсорів  була розробка 

матриці, яка б характеризувалася високою адгезією до поверхні обраних 

трансдьюсерів, механічною та хімічною стабільністю, простотою роботи, 

нескладною технологією  іммобілізації аналітичного реагенту та міцністю 

його утримання на поверхні. Плівкові покриття  є більш перспективними 



130 

 

чутливими елементами сенсорів порівняно з порошками. Для забезпечення 

належної чутливості важливим завданням було отримання мезопоруватих, 

мезоструткурованих матеріалів, які б могли забезпечити доступ аналіту до 

найбільшої кількості активних центрів іммобілізованих аналітичних реагентів 

не лише на поверхні, але і в глибині  матриці SiO2. Це має  сприяти 

підвищенню інтенсивності аналітичного сигналу сенсору за рахунок 

додаткового концентрування аналіту.   

Важливу роль відіграє також час встановлення сорбційної рівноваги та 

отримання аналітичного відгуку сенсора, який має бути якнайшвидшим, а 

також простота отримання чутливих елементів сенсорів, які б 

характеризувалися задовільною відтворюваністю аналітичного сигналу.  

Серед матриць, які б відповідали вказаним характеристикам, можна 

виділити сорбенти органічної природи (полімери) та неорганічної природи, 

зокрема оксид силіцію.  Органічні полімери широко застосовуються  як 

чутливі елементи сенсорів. Вони легко отримуються у вигляді плівкових 

покриттів, можуть містити у своєму складі функціонально-аналітичні 

угрупування, які забезпечують селективність вилучення аналіту з 

досліджуваного об’єкту. До того ж полімери, що містять у своїй структурі 

супряжені подвійні зв’язки, фенільні радикали, атоми кисню, нітрогену, сірки 

мають електронну провідність, що є важливим для електрохімічних сенсорів. 

Високомолекулярні поліелектроліти мають іонну провідність і забезпечують 

іонообмінні властивості матриці, що покращує адсорбцію 

протилежнозаряджених компонентів на поверхні із розчинів [3, 4]. Органічні 

молекули мають гарну спорідненість до біомолекул і можуть бути використані 

як чутливі елементи оптичних та амперометричних сенсорів. Водночас, 

недоліками матриць на основі поліелектролітів є їх розчинність у воді. 

Органічні полімери, особливо плівкові покриття, є аморфними матеріалами, 

що не мають регулярної структури. Отже, активною є лише поверхня таких 

покриттів, внутрішній об’єм залишається недоступним для молекул аналіту. 
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Саме покриття у сухому вигляді є досить щільним, а у воді здатне до 

набухання. Це призводить до погіршення масообміну та збільшення часу 

встановлення сорбційної рівноваги у розчинах аналіту. Відмічені недоліки  

зменшують можливості оптимізації та подальшого використання органічних 

полімерів у якості чутливих елементів сенсорів.  

Альтернативною матрицею для розробки чутливих елементів оптичних 

та електрохімічних сенсорів є оксид силіцію. Сорбент характеризується 

швидким масообміном, механічною та хімічною стійкістю [5]. Застосування 

методу золь- гель синтезу дозволяє отримувати плівкові покриття  на основі 

SiO2 [6]. Гідрофобність силікатної матриці можна регулювати шляхом 

варіювання природи прекурсорів для золь-гель синтезу, а саме,  естерів 

силікатної кислоти. Добре відомо, що введення  у золь оксиду силіцію молекул 

структуруючих темплатів, зокрема поверхнево-активних речовин, дає 

можливість  отримувати мезоструктуровані  мезопоруваті сорбенти [6, 7, 8]. 

Такі сорбенти мають тримірну сітку, що  полегшує доступ аналіту до активних 

центрів плівки, а також покращує електропровідність електродів, 

модифікованих такими поруватими плівками-мембранами [7, 8, 9]. Плівки 

оксиду силіцію прозорі у видимому діапазоні довжин хвиль, що робить їх 

перспективними матрицями чутливих елементів оптичних сенсорів. Оксид 

силіцію має катіонообмінні властивості. У той же час, плівкові покриття на 

основі SiO2 мають і ряд недоліків. По-перше, сорбційна ємність SiO2 за 

катіонами невисока, особливо це стосується тонких плівок. По-друге, 

покриття оксиду силіцію товщиною 1-3 мкм достатньо крихкі, що негативно 

позначається на стабільності аналітичного сигналу чутливих сенсорних 

елементів. По-третє, SiO2 є дієлектриком, отже плівки будуть заважати 

проходженню електричного струму при їх нанесенні на поверхню електродів. 

По-четверте, не всі методи модифікування порошкових сорбентів на основі 

SiO2 органічними аналітичними реагентами можна використовувати для 

плівкових покриттів.  
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Широко розповсюджені методи імпрегнування та адсорбції мало 

ефективні при модифікуванні плівок оксиду силіцію через меншу  площу 

поверхні та малу загальну кількість адсорбенту, що знаходиться на поверхні 

трансдьюсера порівняно з порошками. Це призводитиме до нестабільного 

аналітичного сигналу. Модифіковані таким чином реагенти мають швидко 

вимиватися з поверхні. Методи капсулювання недорогі та прості у 

використанні, але вони більш придатні для закріплення високомолекулярних 

сполук у плівках. Такі сполуки  можуть бути міцно інкапсульовані полімерною 

матрицею оксиду силіцію. Для низькомолекулярних сполук буде 

спостерігатися їх вимивання при  контакті плівки з водними розчинами. Більш 

перспективні методи хімічного ковалентного прищеплення  аналітичних 

реагентів, що використовуються при розробці чутливих елементів  сенсорів на 

основі SiO2. Такі методи дозволяють надійніше закріпити реагент на поверхні. 

У той  же час, при ковалентному способі закріплення реагенту  працює у 

більшій мірі поверхня плівки, окрім того, метод досить тривалий та 

трудомісткий.  

В останній час широкого розповсюдження набули ОРМОСИЛИ. 

Сорбенти на основі оксиду силіцію, отримані методом золь-гель синтезу із 

використанням прекурсорів різної природи, зокрема тих, що містять  

функціональні органічні угрупування, або мають більшу гідрофобність та ін. 

[8,9, 10]. Завдяки різній гідрофільності ОРМОСИЛИ проявляють вибірковість 

по відношенню до аналітів відповідної гідрофільності. Такі  сорбенти можуть 

бути додатково модифіковані  аналітичними реагентами, що сприяє 

покращенню їх вибірковості  та чутливості [11, 12]. Такий спосіб 

модифікування дає можливість  отримати плівки з міцно закріпленими 

функціональними аналітичними угрупуваннями.  Водночас асортимент  

специфічних органічних прекурсорів  обмежений пропозиціями ринку.  

Іншим перспективним способом отримання плівок є двостадійне 

модифікування: спочатку отримання органо-мінерального сорбенту  шляхом 
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капсулювання високомолекулярних органічних сполук іонообмінної природи 

у матриці SiO2 і подальшого модифікування отриманих сорбентів  

низькомолекулярними аналітичними реагентами різної природи за рахунок 

електростатичного зв’язування модифікатора з протилежнозарядженими 

групами органічних  іонообмінників. Такий підхід простий та дозволяє 

отримати шар закріпленого  на поверхні на усередині плівки аналітичного 

реагенту.  Отримані сорбенти поєдують переваги матриці (оксиду силіцію) та 

органічних іонообмінників, а наявність полімерних молекул надає матеріалам  

пластичність, що притаманна органічним плівкам. Введення у плівки 

поліелектролітів на етапі синтезу сприятиме поліпшенню їх 

електропровідності, що важливо у випадку електрохімічних сенсорів.  

На сьогодні у літературі відсутні  результати досліджень щодо основних 

факторів впливу на механічну і хімічну стабільність гібридних органо- 

мінеральних покриттів на основі SiO2, на їх мезопоруватість. Виникає 

питання:  чи можна застосовувати підходи темплатного синтезу для сорбентів 

на основі SiO2 при отримуванні  органо-мінеральних покриттів? Не 

досліджено вплив природи мономолекулярної ланки на сорбційні 

характеристики  органо-мінеральних покриттів на основі SiO2-ПЕ.  Тому 

вважалося важливим дослідити і систематизувати вплив компонентів золю на 

поверхневі характеристики гібридних покриттів; спосіб нанесення золю на 

підложку; природу молекул _ структурних темплатів, що сприяють отриманню 

3D мезоструктурованих  плівкових покриттів. Також важливим є вплив 

природи ПЕ на сорбційні характеристики і механічну стабільність отриманих 

плівкових покриттів на основі SiO2-ПЕ.  

У роботі для надання  плівкам іонообмінних властивостей у золь 

вводили високомолекулярні поліелектроліти (ПЕ). Застосовували 

катіонообмінні та аніонообмінні ПЕ, що містили сильноосновні і 

сильнокислотні групи для забезпечення стабільного  заряду у діапазоні рН 

стабільності силікатних плівок [5, 6]. Окрім того, заряджені полімери мають  
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лінійно-глобулярну структуру у полярних розчинниках на відміну від 

незаряджених молекул, для яких характерна глобулярна структура  [13, 14]. 

Лінійні молекули мають краще капсулюватися в полімерній сітці SiO2 і 

міцніше утримуватися усередині  у широкому діапазоні кислотності  розчину.  

З табл. 2.1 (розділ 2) можна зробити висновок, що обрані ПЕ відрізнялися 

гідрофобністю мономолекулярної ланки та природою полярних груп.  

У табл. 2.2 (розділ 2) наведено характеристику органічних реагентів 

катіонного та аніонного типу, обраних для дослідження сорбційних 

властивостей отриманих  гібридних плівкових покриттів. 

На першому етапі дослідження необхідно було розробити умови  

отримання механічно стійких гібридних плівок  SiO2-ПЕ на поверхні  скляних 

пластин та твердих дискових і  планарних електродів. Критерієм оптимізації 

була механічна стабільність плівки за результатами оптичної мікроскопії, а 

також інтенсивність і стабільність аналітичного сигналу (оптичної густини 

при максимумі поглинання, чи сили струму при обраному потенціалі) 

модельної речовини, що адсорбувалася гібридними плівками. 

3.1. Вплив основних  компонентів золю  на поверхневі 

характеристики гібридних плівок  

Серед основних факторів, які впливатимуть на поверхневі 

характеристики  гібридних плівок слід виділити наступні:  склад золю SiO2, а 

саме: каталізатор, молярне співвідношення води, прекурсора (тетраетил 

ортосилікату, ТЕОС)  та етанолу, присутність поліелектроліту (концентрація, 

природа полімерної ланки і протиіону), природа та концентрація 

структуруючих темплатів (ПАР, молекул аналіту).  Окрім того, важливим 

фактором, що впливає на стійкість і товщину гібридних плівок, є способи 

нанесення золю на поверхню, температуриний режим висушування плівки, 

вимивання темплатів та молекул ПЕ, що не захоплені сіткою оксиду силіцію. 

Необхідно було також вирішити питання, як склад золю (прекурсор, 
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органічний розчинник, каталізатор, структуруючі добавки та вміст 

поліелектролітів)  впливають на стабільність плівкових покриттів та їх 

сорбційну здатність. Як критерій стабільності було використано час, за який 

плівки залишалися візуально цілісними (не розтріскувалися). Сорбційна 

ємність визначалася за кількістю катіонного/аніонного барвника, що 

сорбувавлися поверхнею плівки. 

3.1.1. Склад золю 

3.1.1.1  Cпіввідношення  ТЕОС : Н2О.  Відомо [6, 7], що плівки на 

поверхні скла утворюються при молярному співвідношенні ТЕОС : Н2О = 1 : 

4, що відповідає стехіометрії реакції  повного гідролізу ТЕОС  

Si-(OC2H5)4 +4 H2O  =Si(OH)4 + 4 C2H5OH 

Водночас, відомостей щодо умов отримання гібридних плівок, що 

містять органічні поліелектроліти із сильнокислотними, або сильноосновними 

властивостями  у літературі відсутні.  

Золь отримували у присутності 0,01 М HCl як каталізатора.  До суміші 

вводили етанол у молярному співвідношенні ТЕОС : С2Н5ОН = 1: 10. Після 

гомогенізації суміші до золя додавали 2% розчин полівінілсульфокислоти 

(ПВСК)  в об’ємному співвідношенні 1:1. Отриманий золь об’ємом 20 мкл за 

допомогою піпетки наносили на скляну пластину і висушували впродовж  12 

год. Пластину з плівкою опускали у воду і перевіряли візуально якість плівки 

(відсутність розтріскування) на поверхні пластини. Результати досліджень 

наведено в табл. 3.1. Видно, що  стійкі протягом дня плівки вдалося отримати 

уже при стехіометричному співвідношенні ТЕОС : Н2О = 1:4. Найстабільніші 

плівки, що не змивалися з поверхні впродовж 34 - 36 год було отримано із золя, 

що містив ТЕОС та Н2О у молярному співвідношенні ТЕОС : Н2О = 1:10  та  

1:20. При більшій кількості води у золі  стійкість плівок зменшується, 
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вірогідно через зменшення концентрації ТЕОС, у результаті чого плівки 

ставали занадто тонкими і крихкими після висихання.  

Таблиця 3.1  

 Вплив молярного співвідношення  ТЕОС:Н2О у золі на механічну стабільність 

плівкових покриттів. Вміст у золі: ТЕОС:С2Н5ОН = 1:2 (моль); 

ТЕОС:ПВСК=1:1 (об’ємні співвідн.); концентрація  ПВСК = 2%. 

№ ТЕОС : Н2О Стійкість 

плівки, год 

1 1:1 0 

2 1:2 0 

3 1:4 24 

4 1:10 34 

5 1:20 36 

6 1:30 30 

7 1:50 12  

8 1:75 10  

9 1:100 2  

3.1.1.2. Cпіввідношення  ТЕОС : С2Н5ОН. Відомо [6,7], що гідроліз 

органосиланів  покращується у присутності  органічних розчинників, зокрема 

спиртів, які сприяють  гомогенізації суміші ТЕОС з водою. З іншого боку, 

введення органічних розчинників, зокрема спирту призводить до зсуву 

рівноваги реакції гідролізу алкоксисилану вліво, уповільнюючи гідроліз та 

конденсацію. 

Si-(OR)4 + H2O = Si(OR)3OH + ROH 

Отже, застосування органічних розчинників, зокрема етилового спирту,  

дозволяє отримати більш розгалуджений  полімер вищого ступеню зшивки,  

що сприяє покращенню еластичності та механічної стійкості плівок [6, 15]. З 

табл. 3.2. видно, що при збільшенні кількості етанолу  у золі у діапазоні  
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молярних співвідношень ТЕОС:С2Н5ОН = 1: 4  та 1 : 10 стійкість покриттів до 

розтріскування поліпшується. 

Таблиця 3.2  

Вплив молярного співвідношення  ТЕОС:С2Н5ОН у золі на механічну 

стабільність плівкових покриттів. Співвідношення у золі: ТЕОС:Н2О = 1:10 

(молярне); ТЕОС:ПВСК = 1:1 (об. співвідн.); концентрація  ПВСК = 2% 

№  ТЕОС : 

С2Н5ОН 

Стійкість до 

розтріскувань, 

дні 

1 1:2 2 

2 1:4 4 

3 1:10 4 

4 1:20 3 

5 1:50 2 

6 1:100 2 

Присутність етанолу уповільнює реакції поліконденсації, що  сприяє гідролізу 

ТЕОС і, як результат,  покращує розгалудженість полімерної сітки SiO2. 

Отримане таким чином покриття після висушування має кращу адгезію до 

скла, та більшу рівномірність. На основі аналізу результатів табл. 3.1 та 3.2 

можна зробити висновок, що найбільш стійкі покриття отримано при 

молярному співвідношенні  ТЕОС : Н2О :С2Н5ОН = 1 : 20 : 4. 

3.1.1.3. Каталізатори синтезу. Важливе значення для утворення 

стабільного покриття має присутність каталізатора. Як сказано в огляді 

літератури на стабільність золя впливає присутність лугу чи кислоти [6,14,16]. 

Стійкість золю найменша при рН = 7,0, оскільки за цих умов значно зростає 

швидкість гідролізу прекурсору і з розчину, практично миттєво, осаджується 

силікат. При рН 0 - 2 гідроліз і конденсація відбуваються одночасно, але 

значно повільніше.  Згідно даних літератури зазначена особливість дозволяє 

отримувати розгалуджені пластичні тримірні структури, що сприяє утворенню 
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стійкої щільної мікропоруватої  плівки [6, 16]. В діапазоні рН 2 - 6, що вище за  

ізоелектричну точку силанольних груп, швидкість гідролізу прекурсора 

переважає швидкість  конденсації.  Утворений золь  мало стабільний, а плівка 

нестійка та  швидко розтріскується. При рН 8-10 стійкість золю знову зростає, 

але за цих умов  швидкість реакцій конденсації та поліконденсації переважає 

гідроліз, згідно даних літератури [6]. Через неповний гідроліз прекурсора 

плівки, що утворилися у слабко лужному середовищі, менше змочуються 

водою, полімерна сітка SiO2 має меншу розгалудженість. Плівки за таких умов 

мають порувату структуру і меншу стійкість порівняно з плівками, 

отриманими за кислотного гідролізу.  

У роботі перевіряли вплив обох типів каталізатора – кислотного та 

основного, на стійкість гібридних плівок. Як кислотний каталізатор було 

використано розчин HCl, а як основний _ NH3
.H2O. Результати дослідження   

наведено у табл. 3.3.  

Таблиця 3.3   

Вплив природи і концентрації каталізатора при отриманні золю SiO2 на 

механічну стабільність плівкових покриттів. Співвідношення у золі: 

ТЕОС:Н2О=1:20 (моль); ТЕОС:С2Н5ОН= 1:4 (моль); ТЕОС:ПВСК=1:1 

(об’ємне); концентрація  ПВСК = 2% 

Каталізатор Концен-

трація у 

золі, М 

Стійкість 

плівки до 

розтріскувань, 

год 

Каталізатор Концен-

трація у 

золі, М 

Стійкість 

плівки до 

розтріскувань, 

год 

HCl 0,1 72 HCl  1.10-6 0 

HCl 0,01 96 NH4Сl 1,6.10-5 0 

HCl 1.10-3 96 NH3 6.10-8 1-2  

HCl 1.10-4 72 NH3 6.10-6 72 

HCl 1.10-5 1 NH3 6.10-4 0 

Оптимальна концентрація каталізатора у золі, за якої утворювалися  

найстабільші покриття, становила:  0,01 – 1.10-3 М (кислотний каталіз) або      
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6.10-6 М (лужний каталіз). Слід зазначити, що плівки, отримані за кислотного 

каталізу, мали дещо більшу стійкість. Для подальшого застосування плівок в 

оптичних та електрохімічних сенсорах перевагу надано кислотному 

каталізатору, використання якого забезпечує отримання  стабільніших та 

еластичніших  плівкових покриттів на поверхні. Це можна пояснити  більшою 

розгалуженістю та  кращому ступеню полімеризації оксиду силіцію за 

кислотного типу каталізу [6,15].  

3.1.2. Спосіб нанесення золю на підложку та висушування гібридних 

плівок  

Для отримання сенсорного елементу було використано відомі   варіанти 

нанесення золю на поверхню:  вручну за допомогою мікропіпетки (дроп–

коутинг)  та методом обертання  за допомогою мікроцентрифуги (спін-

коутінг) [6,17].  Як критерій вибору способу нанесення було обрано  сорбційні 

характеристики отриманих плівок. Для оцінки сорбційних характеристик як 

маркерну речовину використовували основний барвник Ціан (табл 2.2., р. 2).  

На рис. 3.1. наведено спектри  поглинання  плівки до та  після контакту з 

розчином Ціан.   

Проводили три паралельні досліди та розраховували відносне 

стандартне відхилення. Як підложки використовували скляні пластини 2,4х 

2,4 см. Відносне стандартне відхилення оптичної густини плівки, що отримана 

при нанесенні золю вручну за допомогою мікропіпетки (20 мкл золя) складає 

6%, що свідчить про задовільну відтворюваність аналітичного сигналу. Для 

одержання  плівкового покриття при обертанні, на скельце наносили 20 мкл 

золю і  обертали протягом 10-30 с зі швидкістю 400-1400 об/хв міні-

центрифугою з насадкою  [16].  На рис. 3.2. наведено залежність аналітичного 

сигналу модифікованих Ціан плівок, від часу та інтенсивності обертання 

центрифуги.  Видно, що найменша похибка спостерігається  при обертанні 

пластини протягом 20 с зі швидкістю 800-1100 об/хв. 
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Рис. 3.1. Спектри поглинання SiO2 – ПЕ до (1) та після контакту (2) з розчином 

ціанінового барвника (Ціан). Концентрація Ціан  5 .10-5 М, рН = 7,0.  

ΔA = A-A0, де А- оптична густина плівки після контакту з Ціан, А0- оптична 

густина плівки SiO2-ПЕ до контакту з Ціан при одній і тій же довжині хвилі. 
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Рис. 3.2.  Відносне стандартне відхилення аналітичного сигналу 

модифікованих Ціан  плівок SiO2-ПЕ залежно від інтенсивності та тривалості 

обертання. Об’єм золю: 20 мкл. СЦіан=5.10-5М, n=3, площа скляної пластини 

5,76 см2. 
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У табл. 3.4 порівняно аналітичний сигнал плівок, отриманих вручну і за 

допомогою мікроцентрифуги. Порівняно вплив об’му золю та швидкості 

обертання центрифуги на величину аналітичного сигналу.  Рівномірну плівку 

з найбільшою сорбційною ємністю (оптичною густиною)  за індикаторним 

барвником було отримано при  швидкості обертання центрифуги 800 об/хв 

протягом 15-20 с. Відтворюваність результатів вимірювання оптичної густини 

такої плівки  характеризується Sr ≤ 1,0%.  

Таблиця 3.4  

Середнє значення оптичної густини (ΔА540) модифікованих Ціан  плівок SiO2-

ПЕ при різній швидкості обертання центрифуги  залежно від об’єму  золю 

SiO2, n =3  

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення швидкості і часу обертання центрифуги  суттєво не впливає 

на стійкість плівки і на відтворюваність результатів (Sr~1,5%). Водночас 

сорбційна ємність (оптична густина) таких плівок за індикаторним барвником 

дещо зменшувалась (рис 3.2, табл. 3.4) вірогідно через зменшення товщини 

плівкового покриття при збільшенні швидкості та часу обертання центрифуги.  

З табл. 3.4. видно, що оптимальний об’єм золю _ 20 мкл  при 

використанні скляної пластини площею 5,76 см2. При збільшенні кількості 

золю утворюється нерівномірна плівка, а при зменшенні – знижується 

сорбційна ємність плівки за барвником.  Одержані результати свідчать про те, 

Об’єм золю, мкл 

Швидкість 

об/хв 

 

10 

 

20 

 

30 

0 0,120 0,250 0,220 

500 0,032 0,097 0,057 

800 0,078 0,103 0,083 

1100 0,082 0,09 0,075 

1300 0,063 0,066 0,066 

1400 0,061 0,064 0,056 
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що сорбція аналіту  відбувається не лише поверхнею, а й  об’ємом плівки, що 

відкриває додаткові можливості підвищення чутливості аналітичного сигналу 

за рахунок зміни  структурованості покриття.  

Товщина плівкового покриття,  отриманого у такий спосіб, 

характеризувалася  даними   АСМ та оптичної інтерференції [18] (деталі 

розрахунків та зображення, отримані методом АСМ, наведено у додатку 2).  

Середньоквадратична шорсткість для плівок, нанесених вручну  та за 

допомогою мікроцентрифуги,  складала відповідно 6,5 та 1,1 нм (визначено за 

результатами аналізу АСМ зображень плівок). Більш відтворюваний 

аналітичний відгук отримано при застосуванні плівок, нанесених за 

допомогою центрифуги. Середнє значення товщини таких  покриттів 

становило  2,0 ± 0,1мкм. 

Отже, у подальшому плівки отримували шляхом  нанесення золю 

об’ємом  20 мкл  на скляну пластину площею 5,76 см2 за допомогою 

мікроцентрифуги при обертанні впродовж 20 с зі швидкістю 800- 1000 об/хв.  

 Висушування гібридних плівок.  У процесі випаровування води з  

матеріалів, отриманих золь-гель синтезом, відбувається перетворення гелю у 

ксерогель і завершення формування силікатного каркасу [6, 16]. Важливим 

етапом закріплення плівки на підложці  було дослідження впливу температури 

висушування на сорбційні характеристики отриманих  плівок. Оскільки 

нагрівання за високих температур може привести до руйнування  органічних 

модифікаторів, висушування виконували  при Т ≤ 100°С.  Результати наведено 

у таблиці 3.5.  

Після старіння на повітрі, або висушування плівки у сушильній шафі її 

світлопоглинання зменшується у 5 разів, порівняно зі щойно отриманою 

плівкою. Це пов’язано із завершенням процесу полімеризації та стабілізації 

силікатного каркасу, випаровуванням води з пор гелю, перетворенням його у 

ксерогель та ущільненням структури ксерогелю SiO2, що супроводжується 
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зменшенням об’єму пор і погіршенням доступу молекул аналіту до 

іонообмінних центрів електроліту. 

Таблиця 3.5  

Зміна світлопоглинання (ΔА540) SiO2-ПЕ плівок після контакту з розчином  

Ціан залежно від умов їх попередньої обробки. (1 – плівка висушена  у 

сушильній шафі  при Т=100оС; 2 – плівка висушена за кімнатної температури) 

1 2 

Час вису-

шування, год 

ΔА540 (%)* Час вису-

шування, год 

ΔА540  (%) 

0 100 24 100 

0,08 66,2 48 20,5 

0,25 23,7 72 17,5 

0,5 23,1 120 16,0 

0,75 24,0 168 15,1 

Примітка: * ΔА540=(А0
540-А540)/А

0
540

  .100 %, де А0
540 – оптична густина плівки, 

одразу після отримання, А540 –  оптична густина плівки після висушування 

протягом певного часу. 

У той же час, плівка після висушування набуває  більш відтворюваних 

характеристик, що не змінюються протягом місяців. Прогрівання плівки у 

сушильній  шафі при 100о С дозволяє прискорити процес старіння плівки до 

15-20 хвилин порівняно з 3 днями висушування на повітрі. Отже, після 

отримання плівок на поверхні скляних пластин або електродів їх висушували 

у сушильній шафі за зазначених вище умов.              

3.2. Вплив природи і концентрації  поліелектролітів на сорбційні та 

структурні характеристики гібридних плівок 

Для надання плівкам іонообмінних властивостей, а також покращення їх 

еластичності та часу життя у золь вводили ПЕ. Досліджені у роботі 

поліелектроліти  наведено у табл. 2.1, розділ 2. Сорбційні властивості плівок 

оцінювали за адсорбцією катіонних та аніонних модьних сполук (табл. 2.2., 

розділ 2). На рис 3.3. наведено вплив катіонообмінних ПЕ- (полістиролсульфо-
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кислоти, ПССК та полівінілсульфокислоти, ПВСК) на сорбцію тетрацикліну 

гібридними плівками за рН існування його однозарядної форми [19, 20] 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Cорбція Тц плівками SiO2-ПЕ залежно від вмісту ПССК у золі, % 

(мас.): 0 (1), 1,0 (2); 1,5 (3); 3,0 (4), суміш ПССК:ПВСК = 0,7:0,3 (5).      

СTц=2.0.10-5 М;  V=6.0 мл, mплівки=0,051 г, pH=3.0. 

Сорбційна ємність плівок зростає зі збільшенням концентрації ПЕ у золі.  

Водночас,  при вмісті ПЕ у золі вище 1,5 % (мас) утворюються плівки більш 

щільної структури, які гірше змочуються водою, що призводить до збільшення 

часу встановлення сорбційної рівноваги. Подальше збільшення концентрації 

ПЕ у золі ≥ 2,0 % (мас) призводить до руйнування  плівки, вірогідно внаслідок 

погіршення структурованості покриття та слабкішого захоплення ПЕ 

полімерною SiO2  сіткою.  У подальшій роботі використовували золі з вмістом 

сильнокислотних та сильноосновних ПЕ 1,0 -1,5 % (мас). За цих умов 

отримано  механічно стійкі покриття,  прозорі у видимому діапазоні спектру. 

Рівномірність та механічна стійкість  плівок у присутності ПЕ є кращою, а 

шорсткість меншою,  ніж за їх відсутності (рис. 3.4). 

 

а,
 м

кМ
/г

 
5 

 

4 

3 

2 

 

1 

 

 

а,
 м

к
М

/г
 

t,  хв 



145 

 

 

                            а 

 

                            б 

Рис 3.4. Результати дослідження морфології поверхні  плівок, метод 

атомно- силової мікроскопії за відсутності (a) та у присутності суміші   

ПССК і ПВСК (б) у золі. ПВСК : ПССК = 0,3 : 0,7 (мас, %); CTween 20=35 mM, 

CF127=2.5 mM. 

Оскільки досліджені ПЕ заряджені в усьому робочому  діапазоні  

кислотності (рН 2-9), можна припустити, що вони являють собою лінійні 

молекули, навколо  яких утворюється  сітка оксиду силіцію при гелеутворенні 

після нанесення золю на підложку. Це суттєво збільшує кількість  доступних 

для аналітів функціональних груп ПЕ і перешкоджає їх вимиванню з плівок. 

Отже, молекули ПЕ залишаються міцно закріпленими  при використанні 

плівок. Значне зменшення величини шорсткості плівок у присутності ПЕ  

свідчить про рівномірність утвореного гібридного покриття.  

ааа 

 

а 

 

 

б 

 

Рис. 3.5. а) Протолітичні форми 

аденіну (Aде).  б) Залежність 

сорбції аденіну плівками SiO2  та 

SiO2 –ПЕ від рН розчину. 

ПЕ-- катіонообмінні ПЕ  (ПССК та 

ПВСК); ПЕ+-аніонообмінний ПЕ 

(ПДМДА). 

АдеН+ Аде 
Аде- 

SiO2-ПЕ- 

SiO2-ПЕ+ 

а, моль/г 
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На прикладі аденіну показано (рис 3.5.), що максимальна сорбційна 

ємність  плівок SiO2 – ПЕ спостерігається  у діапазоні існування у водному 

розчині однозарядного катіону [21].  Про це свідчить і співставлення 

оптимальних діапазонів  рН сорбції та існування у водному розчині 

монокатіонних форм адсорбатів (табл.3.6). 

Таблиця 3.6 

Оптимальний  діапазон  рН сорбції  аналітів  гібридними плівками SiO2-ПЕ- та 

діапазон  рН існування їх однозарядної  катіонної форми 

Адсорбат  (А) 

протолітична рівновага 

 

рКаn 

Діапазон рН 

існування 

однозарядної 

форми А 

рН 

сорбції 

Тетрациклін H3A
+/Н3А 2,92 1,0 -2,5 1,5 - 2,5 

Аденін    H2A
+/HA 4,3 1,0 -4,0 2,0 – 4,0 

Родамін 6Ж HA2+/A+ 6,18* >5,0 5,0÷8,0 

Малахітовий зелений HA2+/A+ 1,3 ≥1,3 3,0 -6,0 

Ціанін  1 – 9 2,5 – 7,0 

Поліметин HA2+/A+ 1,0* ≥1,0 3,0 – 9,0 

Примітка: *значення констант дисоціації розраховані за програмою 

Chemicalize [26]. 

З рис. 3.6. видно, що плівки, які містять інкапсульовані  молекули ПЕ,  

характеризуються ліпшими сорбційними властивостями по відношенню до 

протиіонів порівняно із плівками  без ПЕ.  Сорбцію аналітів досліджували за 

рН водного розчину, що відповідає існуванню монокатіонної форми 

відповідної сполуки.  

Отримані залежності свідчать на користь електростатичних взаємодій 

при сорбційному закріпленні аналітів плівками.  Сорбовані молекули 

барвників вимиваються з плівки, що не містить ПЕ, водою та розбавленими 

(С< 0,01 М) розчинами неорганічних  електролітів. 
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Рис.  3.6. Максимальна сорбційна ємність гібридних плівок SiO2–ПЕ за 

монокатіонами. Вміст ПЕ у золі,  мас %: 1,0 (ПВСК або ПССК).  

*Ємність за Н3О
+  - n.10 мкМ/г. 

Водночас, у випадку гібридних плівок  вони практично не вимиваються 

зазначеними розчинниками. Суттєво менше вимивання барвника з гібридної 

плівки порівняно з SiO2 свідчить про більш міцне закріплення адсорбату в 

SiO2-ПЕ. Вимивання барвників з SiO2-ПЕ зростає при контакті з  ≥ 0,1 М 

розчинами електролітів, що вказує на домінування іонообмінного механізму 

закріплення органічних барвників у плівках SiO2-ПЕ, на відміну від SiO2. 

На основі одержаних результатів  (рис 3.5, 3.6) можна зробити висновок, 

що невеликі за розміром органічні барвники,  а також комплекси металів,  що 

мають заряди, доцільніше сорбувати  гібридними плівками SiO2-ПЕ.   

З рис. 3.3 та 3.6. видно, що плівки, які містять  суміш ПЕ з різною 

гідрофобністю мономолекулярних ланок, характеризуються більшою 

сорбційною ємністю за одним і тим же адсорбатом порівняно з плівками, що 

містять таку ж саму кількість одного типу ПЕ. З метою застосування на 

практиці  такого явища  було досліджено і співставлено сорбцію ряду  речовин 

молекули яких відрізняються за розміром а також гідрофобністю.  
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3.2.1. Вплив природи мономолекулярної ланки іммобілізованих ПЕ 

на властивості гібридних плівок 

З рис. 3.6. видно, що для плівок, отриманих  у присутності 

катіонообмінних ПЕ,  краща стабільність  та більша сорбційна ємність за 

аналітом  спостерігається при введенні у золь суміші полівініл (ПВСК) та 

полістирол (ПССК) сульфокислот. Збільшення вмісту ПССК, що містить 

більш гідрофобний серед досліджених ПЕ фрагмент, сприяє зростанню 

гідрофобності плівки і покращенню утримування на поверхні молекул, які 

містять арильні  радикали. З табл. 3.1, додаток 3 видно, що оптимальний для 

вилучення адсорбату вміст  ПССК, залежить від природи молекули адсорбату.  

Сорбцію проводили при  рН,  що відповідає існуванню у водному 

розчині  монокатіону адсорбату. Більшість ізотерм сорбції однозарядних 

катіонів, згідно теорії Гільса,  належить до S-типу [22], що свідчить, про 

конкуренцію між молекулами адсорбату та гідроксонію за адсорбційні центри. 

Про значний внесок міжмолекулярних взаємодій  при адсорбції органічних 

молекул  плівками SiО2-ПЕ свідчить факт зростання сорбційної ємності 

гібридних плівок по відношенню до аналітів органічної природи, з більш 

розгалудженою структурою при збільшенні у золі відсотку ПССК.  

Водночас чіткої кореляції між оптимальним вмістом ПССК у золі та 

сорбційною ємністю плівок відносно адсорбатів органічної природи залежно 

від їх ліофільності (logP) виявлено не було (табл. 3.1, додаток 3). Очевидно, це 

пов’язано з тим, що коефіцієнт розподілу октанол-вода визачено для 

нейтральних молекул, а сорбуються катіонні форми цих сполук.  

Згідно літератури [23] у біохімї для оцінки ефективності взаємодії 

субстратів з рецепторами білкових молекул застосовують інший параметр. 

Так, ступінь взаємодії амінокислот з оточуючим  середовищем, розчинником 

та білком вважається пропорційною ступеню їх контакту. Геометричною  

проекцією такого  контакту є площа поверхні адсорбату, що доступна 

насамперед для молекул розчинника (Solvent accessible surface  area,  SASA). 
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Такий параметр використовується у молеклярній біології для опису взаємодії 

ліганд- рецептор, у медичній хімії для опису взаємодії лікарських препаратів з 

клітинними рецепторами [24]. Параметр SASA дає можливість оцінити 

поверхню молекули як площу окремих молекул розчинника, для яких така 

молекула може бути доступна. Це важливо для оцінки 3-D  структури 

молекули, щоб не розглядати її спрощено як сферу відповідного діаметру.   

Саме цей параметр було вирішено застосувати для оцінки спорідненості 

досліджених сполук  до гібридної плівки. Зазвичай SASA розраховується  за  

допомогою  методів, які  розглядають  прокачування сферичного зонда 

всередині силікону, що імітує рух молекули  води навколо  атомної  моделі  

білка. У роботі параметр SASA, а також інші геометричні характеристик 

досліджених молекул розраховували за допомогою програм «СhemAxon»  та 

у програмі Chemicalize [25, 26], деякі характеристики молекули оцінювали за 

результатами розрахунків у програмі «Molinspiration» [27].  

У табл 3.1. (додаток 3) наведено вміст ПЕ у золі за якого  спостерігається 

максимальна сорбція досліджених молекул залежно від значення  величини 

SASA і радіусу модельних адсорбатів. Видно, що у цьому випадку  SASA 

корелює  з оптимальним вмістом ПЕ у золі набагато краще, ніж за величиною 

коефіцієнту розподілу октанол-вода (logP). Використовувати як параметр 

радіус проекції молекули, є менш придатним через коливання мінімального та 

максимального радіусів у досить широких межах.  З табл. 3.1 (додаток 3)  

видно, що зі збільшенням  площі молекули  адсорбату вміст ПССК у золі має 

зростати від 0,4 до 0,7  % (мас).  (рис 3.7), що також підтверджує  суттєву роль 

ван-дер Ваальсових та гідрофобних взаємодій при вилученні  органічних  

молекул гібридними плівками, які містять у своєму складі ПЕ.  

Отже, під час  сорбції  органічних молекул окрім електростатичних 

взаємодій важливу роль відіграють специфічні міжмолекулярні взаємодії між 

молекулами адсорбата та гібридними плівками. Покращити спорідненість 

поверхні до адсорбата можна шляхом  варіювання властивостей  ПЕ у плівці. 
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Сорбція іонів гідроксонію відбувається плівками, що містять лише  ПВСК. Для 

органічних молекул -адсорбатів, площа поверхні яких  знаходиться у межах  

100-400 Å2  частка ПССК  у золі має зрости до 0,5 % (мас). 
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Рис. 3.7. Оптимальний вміст  ПССК (% мас) у золі залежно від  площі поверхні  

молекули  адсорбату (Å2). Вміст ПВСК у золі становив: % (мас)  від 0,8 до 0,3 

відповідно. 

При збільшенні кількості фенільних радикалів та розгалудженості 

молекули  (SASA = 500-700 Å2) масова частка ПССК у золі зростає до 0,6 % 

(мас). Для молекул, площа поверхні яких більша за 700 Å2 вміст ПССК 

становить  0,7 -  0,8 % (мас) Подальше збільшення  ПССК призводить до 

утворення занадто  в‘язкого золю та гідрофобної плівки, яка погано змочується 

водою та, як результат, має нижчу сорбційну ємність за дослідженими 

аналітами.   

3.2.2. Гібридні плівки SiO2 з інкапсульованими аніонообмінними ПЕ   

Для отримання гібридних плівок з аніонообмінними властивостями було 

використано ПДМДА. Ємність гібридних покриттів SiO2-ПДМДА визначали 

за сорбцією азобарвників (МО і ЛГ). Встановлено, що аніонообмінна 
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сорбційна ємність гібридних плівок  зростає у 30  разів і складає 16 ± 0,5 мкМ/г 

порівняно з 0,05 мкМ/г для немодифікованих плівок.   

Сорбцію неорганічних аніонів гібридними плівками досліджували 

електрохімічним методом. Як модельну сполуку було обрано К3[Fe(CN)6]. Для 

цього застосували вуглецеві електроди, що модифіковано плівками  SiO2 та 

SiO2-ПДМДА.  Сполука  оборотно відновлюється на вуглецевому електроді.  З 

рис 3.9 видно, що на немодифікованому електроді максимальний струм 

відновлення K3Fe(CN)4 спостерігається практично одразу після контакту 

електроду з дослідженим розчином (крива 1, рис 3.8) [28].  

Струм відновлення на електроді, модифікованому плівкою SiO2, помітно 

менший, ніж на немодифікованому (крива 2, рис. 3.8). Стабілізація  струму 

досягається через 20 хв контакту електроду з розчином.  
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Рис. 3.8. Катодний  струм на немодифікованому ВЕ (1), ВЕ SiO2 (2) і ВЕ SiO2–

ПЕ (3) залежно від тривалості контакту з 2,0 мМ розчином K3[Fe(CN)6]. Вміст  

ПЕ (ПДМДА) у золі: 1,0% (мас). Фон – 0,05 М NaNO3, рН=7,0, v=100 мВ/с, 

Е=0,10 В. Електрод порівняння хлоридсрібний. 

Це пояснюється меншою доступністю поверхні модифікованого 

плівкою електроду для молекул деполяризатора. Іони деполяризатора 

відновлюються після сорбції у плівку, закріплену на поверхні електроду. 
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Сорбційна рівновага встановлюється протягом 20 хв. У випадку електроду, 

модифікованого гібридною плівкою  SiO2 – ПДМДА, рівновага сорбції 

досягається значно швидше, а сила струму відновлення вища, ніж на 

немодифікованому електроді. 

Це свідчить про вищу кінетику сорбції та сорбційну ємність відносно 

Fe(CN)4
3-, а також  кращу електропровідність гібридної плівки SiO2 – ПДМДА. 

При збільшенні концентрації ПДМДА в золі спостерігається зростання  

катодного струму вуглецевого електроду ВЕ SiO2–ПЕ+, що очевидно є 

результатом збільшення  вмісту аніонообмінних груп у гібридній плівці ( табл. 

2.10).  

Втім, було встановлено, що плівка, яка містить лише ПДМДА, 

малостійка у часі. Така плівка, що отримана із золю, з вмістом 1,0 мас % 

ПДМДА, стійка лише  впродовж  1-2 діб.  Такий феномен описаний у 

літературі [29].  Молекули ПДМДА, які містять четвертинний атом нітрогену, 

погіршують структурованість плівки, що призводить до розтріскування  

отриманого ксерогелю при зберіганні. Очевидно, це є результатом взаємодії 

додатньо заряджених груп ПДМДА з силанольними групами плівки, що 

дисоціюють у нейтральному середовищі, в якому проводилася сорбція 

модельних сполук. Утворення іонних асоціатів призводить до утворення осаду 

і як результат – руйнування структури плівки.  Для  покращення стійкості 

гібридних плівок було вирішено вводити у золь додатково аніонообмінні 

олігомери  на основі олігоуретансемікарбазиду (ОУТС),  що містять у своєму 

складі угрупування піридинію (див табл. 2.1., розділ 2). Наявність вторинних 

аміногруп у складі мономолекулярної ланки ОУТС,  здатних до  утворення 

водневих зв’язків із силанольними групами матриці SiO2, сприятиме  

покращенню структурованості  покриття.   

Вплив ОУТС на стабільність гібридної плівки  та  електрохімічний 

відгук модифікованого такою плівкою  вуглецевого електроду  наведено у 

табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Вплив  вмісту катіонообмінних ПЕ (ПДМДА та ОУТС) у золі SiO2 на силу 

струму K3Fe(CN)6 на електроді, модифікованому плівкою SiO2-ПЕ. Час 

контакту розчину з сорбентом 30 хв. Концентрація розчинів ПДМДА та ОУТС 

= 1,0% (мас). рН =7,0; Е=0,1 В 

ПДМДА, 

% мас 

ОУТС, 

% мас 

Сила струму, 

мкА± 0,5 

0,44 0 18 

0,50 0 18 

0,60 0 25 

0 0,5 10 

0,44 0,06 35 

0,44 0,2 28 

Оптимальне об’ємне співвідношення  катіонообмінних ПЕ у золі, що 

забезпечують отримання максимального і стабільного аналітичного сигналу 

K3Fe(CN)6, складає ТЕОС:ПДМДА:ОУТС = 1:1:0,125, що відповідає масовому 

вмісту у золі 0,4 % ПДМДА та 0,06 % ОУТС.  

Плівки, отримані у присутності ПДМДА і ОУТС, значно стійкіші і 

можуть бути використані протягом 2-3 місяців. Сорбційна ємність таких 

плівок за азобарвниками (МО та ЛГ) також зростає майже у чотири рази  і 

становить 75 ± 5 µмоль/г у порівнянні з плівками, що містять лише ПДМДА.    

Отже, присутність полімеру, що містить групи, здатні до утворення 

водневих зв’язків з матрицею SiO2, значно покращує стабільність гібридної 

плівки, а групи четвертинного нітрогену  ПЕ забезпечують збільшення 

аніонообмінних властивостей плівки.  

3.3. Вплив природи і концентрації структуруючих темплатів на 

сорбційні властивості гібридних плівок  

Відомо [30, 31, 32 ], що cтруктурні і сорбційні характеристики  

гібридних плівок, отриманих золь-гель синтезом, залежать від присутності  у 
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золі так званих темплатів. Це, насамперед, молекули поверхнево-активних 

речовин (ПАР) при їх концентрації вищій за критичну концентрацію 

міцелоутворення (ККМ), окрім того, структуруючими темплатами можуть 

виступати  молекули аналіту. Суть такого впливу описана  в огляді літератури 

(розділ 1). Після видалення із ксерогелю темплату в матриці SiO2 залишаються  

порожнини,  подібні за формою і розміром до міцел ПАР, або молекул аналіту. 

У  результаті можна очікувати суттєвого покращення доступу аналіту до 

активних центрів молекул ПЕ, інкапсульованих усередині матриці SiO2. Це, у 

свою чергу, має сприяти підвищенню чутливості сенсорного плівкового 

покриття. Певний діаметр пор сорбенту може забезпечити  вибірковість  

вилучення цільових аналітів з розчинів  гібридними   плівками.  

У літературі описано вплив катіонних та неіонних ПАР на структурні 

характеристики плівок на основі SiO2 [27, 28, 32]. Подібні систематичні  

дослідження для гібридних іонообмінних плівок не проводилися. 

3.3.1. Загальна характеристика  ПАР, використаних у роботі  

У якості кПАР досліджували цетилпіридиній хлорид (ЦПХ) та 

цетилтриметиламоній бромід (ЦТАБ). Такі типи кПАР найчастіше 

використовують  при отриманні структурованих порошкових матеріалів на 

основі  SiO2 типу МСМ [6, 15, 28 - 33]. Як аніонні ПАР було досліджено  

додецилсульфат натрію (ДДСН). Для отримання матеріалів із більшим 

діаметром пор використовували нПАР. Для гібридних плівок використання 

нПАР як структуруючих темплатів вочевидь є більш перспективним, оскільки 

для такого типу ПАР відсутня електростатична взаємодія з молекулами ПЕ. Це 

зменшує ризик утворення мало розчинних  асоціатів ПЕ-ПАР,  які можуть 

порушити  структурованість полімерної сітки SiO2. Для дослідження впливу 

нПАР на структурованість та сорбційні характеристики гібридних покриттів 

нами  було обрано два типи нПАР, а саме: TritonX на основі окси- етильованих 

фенолів та Tween на основі естерів сорбітану. Такі ПАР відрізняються 
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розгалудженістю вуглеводневих радикалів та діаметром сферичних міцел. 

Досліджено також вплив триблокополімерів (ТБС) лінійної структури на 

основі поліетилену-поліпропілену, які дають можливість отримати порошкові 

матеріали з найбільшими радіусами пор типу SBA [34, 35]. Був використаний 

Pluronic F 127 (PF127) [36]. 

Для оцінки впливу ПАР на структурні характеристики плівки було 

оцінено розмір міцел ПАР. З цією метою розглядали такі параметри як: число 

агрегації  ПАР та діаметр сферичної міцели [34, 35, 37]. Характеристика 

досліджених нПАР наведена у табл. 3.8. Для оцінки розміру сферичних міцел 

досліджених ПАР було вирішено  використовувати  ефективний  діаметр 

міцели, оскільки число агрегації для ПАР різної розгалуженості алкільного 

радикалу не дає уяву про розмір міцели. 

Таблиця 3.8 

Характеристика досліджених у роботі ПАР 

Тип ПАР  Формула Мr ККМ1, 

мМ 

Число 

агрегації 

Еф. діа-

метр сфер. 

міцел, нм 

Літе-

ратура 

1 2 3 4 5 6 7 

ЦПХ 
 

340 2,0 101 4,0  [37, 

38,39] 

ЦТАБ  

 

365 1,0 93 6,0 [40] 

ДДСН 

 

289 8,5 70 3,5- 4,0 [41, 

42] 

TritonХ-100 

 

n=9-10 

 

625 0,2 106 -

114 

7,5 [43] 
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Молекули ПАР вводили у золь на початку гідролізу ТЕОС. Для 

подальшого видалення  темплатів ПАР з гібридних  плівок, що містять 

органічні іонообмінники метод прожарювання [44] є непридатним. З огляду на 

це ми обрали м’який метод, а саме екстрагування молекул ПАР з матриці 

оксиду силіцію водно-органічним розчинником [45]. При цьому з плівки 

видаляються молекули поліелектролітів, не зв’язані з матрицею SiO2. 

Найчастіше для видалення к- та нПАР у літературі пропонується 

використовувати водно-спиртову, або водно-ацетонову суміші [6]. Для 

зменшення електростатичної взаємодії між силанольними групами SiO2 та  

кПАР до суміші додавали хлороводневу  кислоту до рН 1-2 [6, 34]. За такої 

кислотності  силанольні групи силікагелю протоновані (рКа ≤ 2,5), що сприяє 

вимиванню органічних  молекул, які мають  вуглеводневі радикали, зокрема 

алкілфенолів та триблоксополімерів.  

У роботі плівки, що було  отримано у присутності кПАР та нПАР 

обробляли  водно- етанольним  розчином (вода:етанол= 3:7), що містив 0,1 М 

HCl.  Вимивання проводили після гелеутворення нанесених на підложку 

плівок. Повноту вимивання ПАР та незв’язаних з полімерною  матрицею SiO2 

ПЕ, контролювали спектрофотометрично за власним поглинанням у 

ближньому УФ-діапазоні.  

Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Pluronic 

F127 
 
12500 0,08  15-20  [33] 

Tween 20 

n=11 

Tween 40 
n= 15 

Tween 80 
n= 17 

w+x+y+z=20 

R= CnH2n-1 

 

1228 

 

1310 

0,06 

0,03 

0,012 

 

 

60 

8,6 

9,5 

10,7 

[34, 

35] R 
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Критерієм максимального видалення ПАР нами вважався  мінімальний 

час встановлення сорбційної рівноваги за маркерною молекулою (Р6Ж або 

Ціан) та зникнення максимуму поглинання, характерного для молекули 

відповідного ПАР, а також ПЕ, у промивних водах у ближній УФ області. 

Визначено, що мінімальний час встановлення сорбційної рівноваги за 

катіонними барвниками та зникнення максимуму поглинання в УФ області у 

промивних водах спостерігався після двох годин контакту гібридних плівок із 

розчином EtOH-H2O-HCl. Збільшення часу контакту плівок з водно- 

етанольним розчином HCl до 24 год не покращувало результати сорбції. У 

подальшій роботі гібридні покриття попередньо оброблялись водно 

етанольним розчином HCl упродовж 2 год. 

Відомо, що для плівок на основі SiO2  поруватість та структурованість 

завжди менша, ніж для порошків, при застосуванні одного і того самого 

темплату [30, 32]. Очевидно, що аналогічний ефект має місце  для гібридних 

матеріалів, що містять ПЕ. Це треба враховувати при отриманні 

мезопоруватих плівкових покриттів.  Вплив органічних молекул іншої 

природи (окрім ПАР) на  структурованість та сорбційні характеристки 

гібридних плівок у літературі практично не вивчений.   

3.3.2. Структурні  характеристики гібридних плівок, отриманих у 

присутності ПАР 

 Морфологію поверхні гібридних плівок, отриманих у присутності ПАР, 

вивчали методами скануючої, просвічуючої електронної мікроскопії, атомно-

силової мікроскопії, а  також методами рентгенівської дифракції та ІЧ-

спектроскопії.  Діаметр пор розраховували на основі аналізу зображень, 

отриманих методом просвічуючої електронної мікроскопії.  

Структурні характеристики гібридних плівок, отриманих у присутності 

ПАР, досліджували до та після обробки таких плівок розчином елюенту. 

Середньо квадратична шорсткість плівок до та після обробки елюентом 
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складає 6,2 та 2,4 нм відповідно (рис 3.9). Крім того  по усій поверхні  після 

обробки елюентом чітко прослідковуються заглиблення, що пов’язані з 

утворенням пор після вимивання  молекул ПАР з плівки. Це, у свою чергу, 

сприяє кращій впорядкованості гібридного покриття. Згідно [46] у разі 

руйнування плівки та зменшенні впорядкованості структури після вимивання 

ПАР шорсткість навпаки мала б зрости у 2-3 рази. 

 а б 

Рис. 3.9. Зображення за методом атомно-силової  мікроскопії плівкового 

покриття SiO2-ПЕ, отриманого у пристуності Tween 20  до (а) та після (б) 

контакту з розчином елюенту. Концентрація у золі: Tween 20 = 0,035 М, ПЕ:  

ПВСК:ПССК=1,00:0,65 (мас, %). 

Покращення впорядкованості структури гібридної плівки після 

вимивання темплатів ПАР підтверджена методом  рентгенівської дифракції 

(рис. 3.10) [47].  З рис. 3.10 видно, що на дифрактограмі  плівки з’являється  

пік при 2Ө=1,9° (крива 2) після елюювання ПАР. Це підтверджує  

впорядкованість покриття після видалення темплату. Розраховане за законом 

Вульфа-Брегга значення інтерпланарної відстані між порами (d, нм): 2dsinθ = 

nλ складає 4,7 нм, що корелює з відомими з літератури даними, для золь-гель 

матеріалів, синтезованих у присутності темплатів ПАР, які мають 

гексагональну впорядкованість (4,6 нм) [47, 48]. Водночас наявність піку на 

дифрактограмі  на ділянці >20 град (на рис. не показано)  свідчить про 

аморфність дослідженого матеріалу. 
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Рис. 3.10. Рентгенівські дифрактограми плівок SiO2-ПЕ,  синтезованих у 

присутності  Tween 20 до  (1) та після  видалення темплату  (2). Концентрації  

у золі:  Tween-20 = 0,035 М; ПВСК:ПССК=1,00:0,65 % (мас.). 

Таким чином, отриману плівку після видалення темплату  можна 

віднести до мезоструктурованого квазіаморфного матеріалу. 

Для вивчення впорядкованості  гібридних плівок SiO2-ПССК-ПВСК, 

отриманих у присутності Tween-20,   використовували метод ІЧ-спектроскопії. 

Зсув максимуму смуги валентних коливань Si-O-Si після видалення темплатів 

складає 17 см-1 (при 1034 см-1 та 1051 см-1  до та після вимивання ПАР), що 

свідчить про високу ступінь впорядкованості плівок [47, 49]. Після обробки 

плівки розчином елюенту смуги поглинання ПАР в спектрі не спостерігали. В 

ІЧ спектрах плівок після вимивання темплатів наявні максимуми при 671, 775, 

831 і 1140 см-1, що можуть бути віднесені до коливань С-Н 1-4 заміщеного 

бензолу і S=O сульфонатної групи  ПССК (рис. 3.11, спектр 5)  [47].  Наявність 

цих максимумів  свідчить про те, що ПЕ при елююванні ПАР з плівки не 

вилучаються.  Отже, із застосуванням нПАР як темплатів, було отримано 

рівномірні і структуровані плівки, з ПЕ усередині полімерної  сітки SiO2. 
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Рис 3.11. ІЧ-спектри  SiO2-ПССК до (1) та після (2-4) елюювання темплатів, а 

також суміші ПССК та ПВСК (5). Концентрації у золі, М: Tween 20 = 0,05, 

Pluronic F127=0,0027 (1,2), Tween 20 = 0,05, F127=0,0054 (3), Tween 20 = 0,05, 

Pluronic F127=0,0081 (4); ПВСК:ПССК=1,00:0,65 (%, мас.).  

 Методом твердофазної ЯМР спектроскопії на ядрах 29Si (обератання під 

магічним кутом) доведено  існування у плівці SiO2- ПЕ окрім атомів Si, що 

зв’язані з чотирма атомами кисню, також атомів, які зв’язані  з трьома і двома 

атомами кисню (рис. 3.2, додаток 3). На основі оцінки площ під відповідними 

кривими зроблено висновок, що кількість неповінстю гідролізованих атомів 

силіцію співрозмірна з повністю гідролізованими. Отримані результати  

підтверджують  існування великої кількості силанольних груп у плівці в 

результаті інкапсулювання органінчих молекул ПЕ і темплатів нПАР 

усередині неорганічного полімеру, аналогічно [50].   

3.3.3. Залежність структурних характеристик гібридних плівок від 

природи ПАР 

 З метою проведення кореляцій та  встановлення закономірностей 

застосування ПАР у якості структурючих темплатів при отриманні гібридних 
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покриттів SiO2-ПЕ було досліджено вплив ПАР різної природи та структурні 

характеристики гібридних плівок. 

З табл. 3.9. видно, що при  застосуванні як темплату  ЦТАБ у випадку 

гібридних плівок  SiO2-ПЕ (ПЕ- аніонообмінні ПДМДА та ОУТС)  

утворюються стійкі мікропоруваті покриття з діаметром пор ≤ 1,0 нм.  

Оптимальний вміст ЦТАБ  у золі, за якого досягається максимальна 

рівномірність та механічна стійкість плівкового покриття, становить 0,05 М. 

При збільшенні вмісту кПАР плівка руйнується, вірогідно в  результаті 

перегрупування молекул ПАР у міцелах зі сферичних і циліндричних на більш 

розгалуджені структури [27, 34].  

Для сорбентів на основі SiO2 було  отримано значно кращу 

структурованість та більший діаметр пор порівняно з плівками SiO2-ПЕ [27, 

32]. Це можна пояснити тим, що гібридні плівки на основі SiO2 - ПЕ мають 

значно щільнішу структуру, ніж порошкоподібні сорбенти.  Для покращення  

структурованості таких гібридних плівок  потрібні дещо більші за розміром 

темплати.   

Плівки, отримані у присутності цетилпіридиній хлориду (ЦПХ)  

характеризуються меншою  стійкістю. Вірогідно це пов’язано з меншим 

діаметром сферичних  міцел ЦПХ у порівнянні з ЦТАБ  (табл. 3.8). Для 

гібридних плівок, що містять катіонообмінні ПЕ  (ПССК та ПВСК), добавки 

кПАР призводять до утворення осадів на стадії золеутоврення очевидно за 

рахунок електростатичного зв’язування  кПАР та  ПЕ. Отже, для таких плівок 

застосування кПАР, як структуруючих темплатів,  є недоцільним.  

У присутності аПАР (лаурилсульфат Na)  спостерігали  утворення осаду 

у золях, що містили  аніонообмінні  ПЕ –ПДМДА та ОУТС. Введення аПАР у 

золі з аніонобмінними ПЕ не призводило до покращення стійкості плівок. 

Надалі аПАР у роботі  не використовували. Аналогічні висновки стосовно 

аПАР було раніше зроблено для  сорбентів та плівкових покриттів на основі 

SiO2  [33]. 
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Найбільш  зручними структуруючими  добавками, які можна 

використовувати для отримання плівкових покриттів, модифікованих 

катіонообмінними та аніонообмінними ПЕ, виявилися  нПАР. Утворюючи 

міцели різної геометрії в залежності від природи вуглеводневих радикалів та 

концентрації, вони не взаємодіють з зарядженими групами ПЕ. Підбір 

відповідного ПАР за природою та розгалудженістю алкільного радикала може 

бути суттєвим фактором впливу на структурні властивості отриманих 

гібридних плівок. 

На рис. 3.1 (додаток 3) наведено отримані методом ПЕМ зображення 

гібридних плівкових покриттів SiO2-ПЕ, синтезованих  у присутності ЦТАБ 

або нПАР різної концентрації з наступним елююванням темплатів. Видно, що 

застосування ПАР при синтезі гібридних плівок сприяє їх структурованості. 

Діаметр пор плівкових покриттів оцінювали на основі аналізу ПЕМ зображень. 

Порами вважали світліші ділянки на поверхні зображення. Отримані 

результати зведено у табл. 3.9.  На основі аналізу зображень плівок, зроблених  

методом ПЕМ, та результатів, наведених у  табл. 3.9, можна зробити висновок, 

що плівки, синтезовані у присутності нПАР, характеризуються більшим 

діаметром пор порівняно з плівками, отриманими за відсутності ПАР, або у 

присутності ЦТАБ.  

Отже, отримані результати свідчать, що варіюючи природу та 

концентрацію ПАР можна отримати гібридні плівки, що відрізняються 

структурованістю та діаметром пор. Діаметр пор гібридних плівок 

визначається  ефективним  діаметром сферичних міцел використаних як 

темплати ПАР, який у свою чергу корелює з довжиною та розгалудженістю 

вуглеводневого радикалу молекули ПАР [44].  Щоб отримати ефект 

структуруючого темплату концентрації ПАР, що вводяться у золь, мають 

значно перевищувати значення ККМ відповідного ПАР (у 50-750 разів). 
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Таблиця 3.9 

 Вплив природи і концентрації ПАР на діаметр пор гібридних плівок. Вміст  

ПЕ у золі: ПВСК:ПССК=1,00:0,65 % (мас.); ПДМДА= 0,4 % (мас)  ОУТС - 

0,06% (мас)  

 

 

Для отримання впорядкованих мікропоруватих плівок (діаметр пор ≤ 1,0 

нм) на основі SiO2-ПЕ+ (катіонообмінний ПЕ) як темплат застосовано 

катіонний ЦТАБ, ефективний діаметр сферичних міцел якого один з  

найменших серед досліджених ПАР (табл. 3.8). Для отримання 

мікропоруватих плівок (d ≤ 1,0 нм), що  містять катіонообмінні ПЕ- (ПССК, 

ПВСК),  більш доцільним є  використання  нПАР лінійної структури, а саме, 

Triton X-100, ефективний діаметр сферичних міцел якого 7,5 нм найменший 

серед досліджених нПАР. 

 Для отримання мезопоруватих плівок доцільно використовувати нПАР 

розгалудженої структури, зокрема естери сорбітану (Tween). Серед 

Тип ПАР  Концентра-

ція у золі, 

ККМ 

Діаметр 

пор, нм (за 

даними  ПЕМ) 

  ПЕ 

ЦТАБ  50 <1,0 ПДМДА-

ОУТС 

Triton х-100 150 ≤1,0 ПССК- ПВСК 

Tween 20 350 

500 

750 

2 

2-3 

3÷4 

ПССК-ПВСК 

РF127 30  

60 

100 

4÷7 

5÷8 

6÷9 

ПССК- ПВСК 

РF127: 

Tween20 

30:350 

30:500 

60:500 

6÷8  

3-7  

3-8  

ПССК- ПВСК 
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досліджених Tween ліпші результати було отримано при застосуванні Tween -

20, ефективний діаметр сферичних міцел якого становить 8,6 нм. За таких умов 

утворюються плівки псевдовпорядкованої структури з діаметром пор від 2 до 

4 нм, в залежності від концентрації нПАР у золі (від 350 до 750 ККМ). Для 

отримання псевдо мезоструктурованих плівок з більшим діаметром пор як 

структуруючі темплати доцільніше використовувати триблоксополімери 

(ТБС). Так, застосування Pluronic F 127 у концентрації 30-100 ККМ сприяє 

збільшенню діаметру пор у гібридних плівках до 9 нм. Втім, плівки, 

синтезовані у присутності  ТБС, є менш рівномірними, ніж плівки, отримані у 

присутності менших за розміром нПАР.  

Відомо, що різні типи ПАР у розчині можуть утворювати змішані міцели 

[33, 34, 51]. Цікаво було дослідити поєднання кількох типів ПАР, що можуть 

утворювати змішані міцели [52]. Введення у розчини ТБС агентів набухання, 

наприклад триметилбензолу, сприяє збільшенню  діаметру міцел ПАР і, таким 

чином, отриманню макропоруватих порошкових матеріалів на основі SiO2 

[53]. Нами досліджено поєднання ТБС та нПАР розгалуженої  природи Tween 

20. Встановлено, що найбільший діаметр пор (6-8 нм)  і максимальна 

впорядкованість досягається для гібридних покриттів, синтезованих  при 

молярних співвідношеннях ПАР у золі: PF127:Tween20=30:350. Вірогідно за 

таких умов у золі превалюють змішані міцели  ПАР, що забезпечують 

найкращу впорядкованість та рівномірність розподілу пор за діаметром. При 

збільшенні частки  ТБС, або Tween 20 у золі впорядкованість отриманих 

гібридних плівок  та рівномірність розподілу пор за діаметром знижується, що 

може бути обумовлено  утворенням у золі різних типів міцел Tween 20 та ТБС  

різної геометрії. Отже, у подальшій роботі  для отримання максимально 

впорядкованої структури плівки з максимальном діаметром пор як 

структуруючі темплати використовували суміш ТБС та нПАР розгалуженої 

структури за  умов утворення змішаних міцел ПАР. 
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3.3.4. Сорбційні властивості гібридних плівок, отриманих у 

присутності структуруючих  темплатів ПАР 

Сорбційні властивості плівок оцінювали за сорбцією модельних 

речовин. Для гібридних плівок SiO2 –ПЕ- , отриманих у присутності суміші 

Tween 20 - Pluronic F127, сорбційна ємність за Р6Ж  і Ціан збільшувалася у 2-

3 рази, а час встановлення сорбійної рівноваги скорочувався удвічі порівняно 

з  плівками, отриманими без ПАР.  Для більш детального дослідження 

сорбційних характеристик гібридних плівок, отриманих у присутності різних 

типів та концентрацій ПАР як модельні сполуки було обрано речовини,  

молекули яких відрізнялися структурою та гідрофобністю.  Порівняна сорбція 

модельних аналітів гібридними плівками SiO2-ПЕ-, що відрізнялися за 

діаметром пор. На рис 3.12  наведено кінетику встановлення сорбційної 

рівноваги та  ємність плівок за моношаром досліджених  сполук. 

а                                                                             

 

    б 

Рис. 3.12. Вплив поруватості плівок на час встановлення сорбційної 

рівноваги (а) та максимальну сорбційу ємність (б)  модельних аналітів  

гібридними плівками SiO2-ПССК-ПВСК. n=3, P=0.95. Вміст  ПЕ у золі: 

ПВСК:ПССК=1,00:0,65% (мас.) 

З рис 3.12 видно, що при збільшенні діаметру пор плівки час 

встановлення сорбційної рівноваги  за дослідженими аналітами зменшується, 
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а ємність за моношаром зростає. Очевидно, збільшення діаметру  пор і 

структурованості плівки, призводить  до полегшення доступу молекул 

адсорбата до іонообмінних груп  не  лише на поверхні, але й усередині 

плівкового покриття. Водночас, максимальні ємність та швидкість 

встановлення сорбційної рівноваги  у випадку іону гідроксонію та тріс-

фенантролінату Fe(II) досягається у випадку гібридних плівок  з меншим 

діаметром пор. З метою пояснення цього явища  було зроблено спробу знайти 

кореляцію між площею поверхні адсорбата (SASA [22])  та оптимальним для 

сорбції діаметром пор плівки. Результати наведено у табл.  3.10.  

Таблиця 3.10 

Залежність оптимальної поруватості  гібридної плівки SiO2-ПЕ від  площі 

молекули  адсорбата. Концентрація ПЕ у золі така ж як зазначена на рис  3.13 

Адсорбат SASА, Å2 * Діаметр 

пор, нм 

amax**, 

мкМ/г 

amax***, 

мкМ/г 

 

H3O
+
 78,54 ≤1 30± 3 30± 3 

Fe(Phen)3
2+ 347 3 1,3 ±0,5  0,7 ±0,3 

ЛГ 453 3 15,5 ± 0,3 3,0 ± 0,3 

Tц 525 6-8 1,84 ±0,04 0,54±0,02 

МО 588 3 16 ± 0,3 3,0 ± 0,3 

Р6Ж 813 6-8 4,0 ±0,3 0,8±0,2 

Ціан 1022 6-8 5,0 ±0,3 1,0 ±0,3 

Примітки:* Площа молекули, доступна для розчинника; **сорбційна ємність 

за моношаром  адсорбата  за умови застосування плівки із зазначеним у табл.  

діаметром пор; *** сорбційна ємність за моношаром адсорбата при 

застосуванні мікропоруватої плівки. 

 На основі отриманих даних можна зробити висновок, що для сорбції   

невеликих за розміром молекул (іонів) оптимальними є плівки з діаметром пор 

≤ 1 нм, що забезпечується  використанням лінійної нерозгалуженої нПАР як 
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темплату. Для сорбції  органічних молекул з площею поверхні  350÷450 Å2 

(азо-барвники, комплекси металів)  оптимальними є плівки з діаметром  пор 2-

3 нм, що отримані у присутності нПАР розгалуженої структури типу Tween20. 

Органічні молекули розгалудженої структури з площею поверхні 550÷1000 Å2 

найкраще сорбуються плівками з діаметром пор 6-8 нм, синтезованих  у 

присутності суміші ТБС та Tween-20.  

Певне відхилення кореляції між площею поверхні молекули адсорбата  та 

оптимальним для сорбції діаметром пор плівки спостерігається при сорбції 

азобарвника лінійної структури метилового оранжевого (табл. 3.10). Для цього 

барвника оптимальний діаметр пор сорбенту скаладє  3 нм, хоча  площа його 

поверхні  достатньо велика  (588 Å2).  Такий ефект може спостерігатися за 

умови вертикального орієнтування молекул барвника на плівці.  

 Отже, варіюючи поруватість  гібридних плівок можна впливати на їх  

спорідненість щодо цільового аналіту. Такий ефект можна вважати проявом 

певної структурної  відповідності «гість – хазяїн» між молекулами аналіту та 

поверхнею гібридної плівки. 

3.4. Гібридні плівки, отримані при застосуванні   молекул аналітів 

як структуруючих темплатів  

Окрім  ПАР  при отриманні гібридного плівкового покриття було 

досліджено  також можливість застосування молекул аналіту як 

структуруючих темплатів. Такий підхід застосовується для надання сорбентам 

кращої вибірковості до аналіту, оскільки після вимивання таких темплатів на 

поверхні сорбенту  залишатимуться відбитки, які за формою подібні до 

молекул аналіту [54, 55].   

У якості темплатів  нами були обрані молекули, каркас яких складається 

з конденсованої ароматичної системи, що забезпечує часткову або повну 

планарну структуру, оскільки відомо, що планарні молекули залишатимуть 

«чіткіший» відбиток на поверхні [56, 57]. До того ж конденсована ароматична 
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система має забезпечити кращу взаємодію між цільовим аналітом та 

органічними поліелектролітами, зокрема ПССК у плівці. Також у випадку 

досліджених гібридних плівок важливим фактором при закріпленні аналіту на 

поверхні є електростатична взаємодія. З огляду на сказане, як темплати було 

обрано аденін (Аде)  та антибіотик тетрациклін (Тц). Обидві молекули мають 

ароматичні угрупування, повністю (Аде), або частково (Тц) планарну 

геометрію молекули та атоми нітрогену, що протонуються у слабко-кислому 

середовищі [58, 59] і забезпечуватимуть додаткову електростатичну взаємодію 

з ПЕ.  

Вимивання темплатів проводили за нейтрального рН водно- спиртовим 

розчином для кращого розчинення досліджених молекул. За цих умов 

відбувається депротонування нітрогену, що зменшує вплив електростатичної 

взаємодії між темплатом та гібридною плівкою і полегшує його видаленння з 

поверхні.  Повноту вимивання оцінювали фотометрично за власним 

поглинанням аденіну або тетрацикліну у промивних водах. Вимивання 

проводили до повного зникнення відповідного максимуму. 

Дослідження кінетики сорбції показало, що швидкість сорбції аденіну 

плівкою, отриманою у присутності темплату, дещо вища. Рівновага сорбції 

досягається швидше - за 15 хв на плівці, отриманій у присутності темплату, на 

відміну від плівки без темплату - 20 хв.  Оптимальне рН сорбції аденіну 

гібридними плівками  SiO2-ПЕ-  складає 2-3, коли у розчині превалює 

однозарядна форма аденіну [53]. Надалі усі дослідження проводили при рН 

3,0.  З рис. 3.13 видно, що  отримані у присутності аденіну плівки мають 

більшу ємність за адсорбатом, ніж плівка без аденіну. Максимальна сорбційна 

ємність досягається при концентрації аденіну у золі 25 мМ, що відповідає 

3,0% (моль) аденіну у золі по відношенню до ТЕОС [21]. 

При збільшенні вмісту аденіну у золі сорбційна ємність  плівок 

зменшується, а сама плівка стає нестабільною через неповне видалення 

темплату з плівки, а також її подальше руйнування. Аналогічні дослідження 
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було проведено для Тц. Сорбцію Тц проводили при рН 2,0 за якого у водному 

розчині домінує монозаряджена  форма антибіотику - Н3Тц+ [60].   

Виявилось, що синтез плівок у присутності Тц як темплату не покращує, 

а навіть погіршує сорбційну ємність та структурованість таких плівок. Так, при 

збільшенні вмісту Тц золі від  0,5 до 5 (% мол.) по відношенню до ТЕОС, час 

встановлення рівноваги сорбції Тц майже не змінюється  і складає 30 хв. 

Сорбційна ємність плівок за Тц зі збільшенням вмісту Тц у золі навпаки 

зменшується.   На рис 3.14. порівняно ізотерми сорбції аденіну та Тц плівками 

SiO2-ПЕ, отриманими за відсутності та присутності відповідних темплатів 

[21]. Тип ізотерм сорбції Тц на плівках, отриманих за відсутності та у 

присутності Тц, майже не змінюється, а максимальна сорбційна ємність на 

плівці, отриманій у присутності Тц зменшується у 1,5 рази (рис 3.14 а). 
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Рис. 3.13. Сорбційна ємність гібридних плівок SiO2-ПЕ- за аденіном залежно 

від його вмісту у золі. ПЕ у золі: ПВСК : ПССК = 0,5 : 0,5 % (мас); рН = 3,0. 

(n=3) 

Для аденіну спостерігається інша залежність. Ізотерма сорбції аденіну  

змінюється від S-типу для плівки, отриманої  без темплату, до L-типу для 
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плівки, отриманої у присутності аденіну, що свідчить про кращу спорідненість 

останньої до адсорбату. 

а       б 

Рис. 3.14.  Ізотерми сорції тетрацикліну (а) та аденіну (б)  плівками SiO2-ПЕ, 

отриманими за відсутності (1) та  у приступності (2) аналітів як темплатів. 

Вміст темплатів  у золі: 3,0 % (моль) відносно ТЕОС. Вміст ПЕ у золі: 

ПВСК:ПССК =0,5:0,5 (а); 0,3:0,7 (б), рН = 3,0 (а), 2,0 (б). 

Окрім того, сорбційна ємність за аденіном отриманої у такий спосіб 

плівки зростає майже у 2,5 рази і становить 5,0 мкМ/г порівняно з  1,8 мкМ/г 

для плівки без темплату. Отже, на відміну від Тц,  аденін  діє як імпринт, тобто  

покращує споріденість  поверхні до цільового аналіту [21].  

Зображення поверхні плівок SiO2-ПЕ, отримане методом просвічуючої 

електронної мікроскопії, за відсутності та у присутності 3,0 % (мол.)  аденіну 

наведено на рис 3.2 (додаток 3). Плівка, одержана у присутності темплату, має 

значно кращу рівномірність  порівняно з плівкою без аденіну, її можна віднести 

до мезоструктурованих  мікропоруватих сорбентів. Отримані зображення 

підтверджують той факт, що молекули аденіну діють як структуруючі 

темплати, покращуючи не лише сорбційну ємність плівки за цільовим 

аналітом, але й її структурованість [21].  
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Площа поверхні молекули Тц вдвічі більша за площу молекули аденіну, 

також Тц характеризується неплоскою  геометрією. Окрім того, молекула Тц 

більш гідрофільна, ніж аденіну завдяки великій кількості гідроксильних та 

карбоксильних груп (рис 3.15). Отже, молекули Тц мають кращу спорідненість до 

гідрофільної поверхні гібридної плівки на основі оксиду силіцію. Це, у свою 

чергу,  ускладнює його видалення з  плівки.  

Застосування тетрацикліну як темплату при отриманні гібридних плівок 

SiO2-ПЕ не сприяє покращенню сорбційних та структурних характеристик 

плівки. Тц важче видаляється з поверхні через наявність більшої, порівняно з 

аденіном, кількості гідроксогруп у своєму складі, які беруть участь в утворенні 

водневих зв’язків з силанольними групами  силікагелю. Отже, наявність 

великої кількості  груп, здатних утворювати водневі зв’язки з молекулами 

сорбенту, ускладнює видалення аналіту з поверхні.  Отримані у присутності 

Тц   плівки мають  гірші сорбційні характеристики, ніж одержані за його 

відсутності. 

 

 

 

 

                 Аденін 

SASA  = 263 Å2 , logP= -0,1 

Тетрациклін (Тц) 

SASA= 525Å2, logP= -2 

Рис. 3.15. Характеристика аденіну і тетрацикліну як темплатів. SASA- площа   

молекули, що доступна для розчинника [23, 25], logP – коефіцієнт розподілу 

октанол/вода. 

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що плоскі за 

структурую молекули, які мають у своєму складі здатний протонуватися атом 

нітрогену та ароматичний каркас, можуть бути використані як структуруючі 
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темплати та імпринти при синтезі гібридних плівок SiO2-ПЕ-. Оптимальна 

кількість темплату складає 3,0 % (мол) порівняно до кількості прекурсора 

ТЕОС. Ці результати корелюють з раніше отриманими результатами для 

органічних плівок [61].  

Отже, при отриманні гібридних плівок SiО2-ПЕ у якості структуруючих 

темплатів окрім ПАР перспективно використовувати органічні молекули 

загальною площею до 300 Å2 з атомами, здатними протонуватися у слабко-

кислому середовищі, незначною кулькістю груп, що можуть утворювати 

водневі зв’язки з поверхню,  плоскою геометрією та каркасом, який 

складається з ароматичних груп. Такі молекули не повинні міцно утримуватися 

поверхнею плівки, проте мати помірну гідрофільність (-2<logP≤ 0). 

Відомо [51- 54], що важливою характеристикою сорбентів, отриманих у 

присутності аналітів-темплатів, є краща вибірковість вилучення аналіту  

порівняно з аналогічними сорбентами, отриманими без темплатів. Для 

перевірки вибірковості плівки, синтезованої у присутності аденіну як 

темплату, їх наносили на поверхню вуглецевих електродів.  Визначення 

аденіну у присутності потенційних заважаючих сполук  проводили методом 

циклічної вольтамперометрії (детальна методика визначення описана у Р. 7).  

Результати наведено на рис. 3.16. Видно, що вибірковість визначення аденіну 

з використанням плівок, отриманих у присутності темплату, покращується для 

ряду лігандів, що можуть бути присутніми разом із цією основою у біологічних 

рідинах. У той же час,  невеликі за розміром нейтральні молекули, зокрема, 

сечовина, безперешкодно проникають усередину плівки і заважають 

визначенню. Великі за розміром білкові молекули не впливають на  результати 

визначення аденіну на обох типах плівок, очевидно через стеричні фактори. 
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Рис. 3.16. Відносна похибка визначення 10 мкМ аденіну у модельних розчинах 

з використанням гібридних плівок, отриманих за відсутності (1) і у 

присутності (2) аденіну як темплату, рН=3,0.   

Концентрації, мкМ: амінокислоти, аскорбінова кислота-100; сечовина, глюкоза 

1000;  альбумін – 10 мг/мл. Амінокислоти: аланін, метионін, лейцин, 

фенілаланін, лізин, глутамін, цистеїн, аспаргін, гліцин. 

Слід відмітити, що подібні за будовою молекули, наприклад гуанін, 

також активно сорбуються поверхнею плівки,  синтезованою у присутності 

темплату. Отже, такий підхід не дає підвищення вибірковості визначення 

аналіту у присутності  сполук, молекули яких схожі за будовою та розмірами з 

аналітом. 

Водночас,  вибірковість синтезованого у такий спосіб покриття щодо 

сторонніх сполук, молекули яких значно відрізняються за  розмірами 

порівняно з аналітом, зростає. Поліпшуються й інші характеристики плівок. 

Це проявляється у зміні типу ізотерми сорбції аденіну (L-тип на плівках, 

отриманих у присутності темплату, S-тип на плівках, отриманих за відсутності 

темплату); максимальної сорбційної ємності (сорбційна ємність за аденіном у 

2,5 рази більша на плівках, отриманих у присутності темплату); тривалості 

встановлення сорбційної рівноваги (на плівках, отриманих у присутності 

темплату  рівновага сорбції встановлюється удвічі швидше). Окрім того, 
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темплат проявляє певний  структуруючий  ефект, утворюючи водневі зав’язки 

з полімерною матрицею SiO2. Плівки отримані у присутності темплату аденіну 

більш рівномірні. 

Отримані залежності було використано для розробки чутливих 

елементів оптичних та електрохімічних сенсорів на основі гібридних плівок 

SiO2-ПЕ.  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Розроблено науково-методологічні підходи отримання модифікованих 

аналітичними реагентами гібридних органо-мінеральних плівкових покриттів 

SiO2-ПЕ методом золь-гель синтезу. Механічно стійкі, прозорі, 

електропровідні покриття отримуються  кислотним гідролізом 

тетраетилортосилікату в присутності сильнокислотних та сильноосновних ПЕ 

(ПССК, ПВСК, ПДМДА, ОУТС). Стійкість та однорідність гібридного 

плівкого покриття залежіить від співвідношення компонентів золю 

(ТЕОС:Н2О:EtOH та каталізатор).  Середнє значення товщини  покриттів, 

отриманих а допомогою метда «spin-coating» становило 2,0 ± 0,1мкм.   

 Варіювання природи, концентрації ПЕ та структуруючих темплатів у золі 

SiO2 дозволяє регулювати сорбційні властивості плівок і покращувати їх 

хіміко-аналітичні характеристики. Встановлено важливу роль 

міжмолекулярних взаємодій між барвником і поверхнею SiO2-ПЕ при 

іонообмінній сорбції аналітичних реагентів. Показана значимість параметру 

площі молекули адсорбату при оптимізації вибору природи і вмісту ПЕ в золі 

для досягнення максимальної спорідненості гібридних плівок до  адсорбату. 

Збільшення стійкості плівок SiO2-катіонний ПЕ забезпечується введенням у 

золь олігоуретансемікарбазиду з аміногрупами, здатними до утворення 

водневих зв’язків з матрицею SiO2. 

Методами рентгенівської дифракції, ІЧ-спектроскопії, АСМ та ПЕМ, 

29Si-ЯМР-спектроскопії доведено отримання мікро- і мезопоруватих 
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гібридних плівок SiO2-ПЕ з покращеними структурно-механічними 

властивостями при використанні  неіоногенних ПАР як структуруючих 

темплатів. Раціональне керування поруватістю плівок досягається 

регулюванням природи і   концентрації міцел нПАР у золі SiO2. Спорідненість 

SiO2-ПЕ плівок до органічних аналітичних реагентів максимальна за умов 

відповідності розмірів пор плівки та молекули  адсорбату, що проявляється у 

зростанні сорбційної ємності і скороченні часу встановлення сорбційної 

рівноваги у 2-3 рази внаслідок ефекту  «гість-хазяїн».  

На прикладі пуринової основи аденіну доведено перспективність 

використання аналіту як структуруючого темплату при отриманні гібридних 

плівок  SiO2-ПЕ. Оптимальний вміст темплату у золі SiO2 не повинен 

перевищувати 2-3 % (моль) відносно ТЕОС. Отримані у присутності темплату 

плівки характеризуються у 2,5 разів більшою сорбційною ємністю, удвічі 

швидшим часом встановлення сорбційної рівноваги і кращею вибірковсітю 

взаємодії з аналітом, порівняно з плівками, отриманими без темплату аденіну.   

Отримані залежності  використано для розробки чутливих елементів 

оптичних та електрохімічних сенсорів на основі гібридних плівок SiO2-ПЕ.  
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РОЗДІЛ  4 

ПРОТОЛІТИЧНІ ТА КОМПЛЕКСОУТВОРЮЮЧІ  

ВЛАСТИВОСТІ АНАЛІТИЧНИХ  РЕАГЕНТІВ,  ІММОБІЛІЗОВАНИХ  

У ГІБРИДНИХ ПОКРИТТЯХ SiO2-ПЕ 

З метою з’ясування можливостей застосування у комбінованих 

сорбційно- фотометричних і люмінесцентних методах  аналізу гібридних 

плівкових покриттів  на основі SiО2-ПЕ їх модифікували хромофорними 

органічними реагентами і комплексами металів з органічними лігандами. 

Досліджували різні типи хімічних реакцій на поверхні, а саме: кислотно-

основні, комплексоутворення,  окиснення-відновлення.  

Для отримання аналітичних форм органічних реагентів були обрані  

гібридні покриття, що містили у своєму складі  сильнокислотні чи 

сильноосновні групи. Закріплення органічних аналітичних  реагентів різних 

класів, які використовуються для фотометричного і флюоресцентного 

визначення катіонів металів, аніонів та органічних сполук здійснювали   

шляхом електростатичних взаємодій.  Вивчали вплив поверхні на протолітичні 

рівноваги  реагентів та на процеси агрегації барвників, зокрема основного 

типу.   

На основі проведених досліджень проводили оцінку перспективи 

подальшого застосування  іммобілізованих аналітичних реагентів. Для кожної 

із досліджених систем  проводили  порівняння  із відповідними 

характеристиками її водних та водно-міцелярних розчинів. Застосовували 

методи спектрофотометрії та люмінесценції. При спектрофотометричних 

дослідженнях вимірювали оптичну густину  розчинів до та після їх контакту з 

плівковими покриттями, а також  оптичну густину самих плівкових покриттів 

до та після їх контакту з розчинами аналітичних реагентів і аналітів. При 

застосуванні  люмінесцентних методів проводили вимірювання люмінесценції 

водних розчинів реакційних сумішей та поверхні плівкових покриттів також 



183 

 

до та після контакту з реагентами і аналітами. Деталі вимірювань наведено у 

п.2.5., Розд. 2. 

Як було показано  раніше (Розд. 3), при адсорбційному закріпленні 

органічних сполук на поверхні плівкових покриттів SiО2-ПЕ важливу  роль 

відіграють електростатичні взаємодії. Плівками вилучаються сполуки, заряд 

яких протилежний заряду відповідного ПЕ. Максимальна сорбція досягається 

за умов  існування у розчині однозарядних іонів. Збільшення внеску 

специфічних гідрофобних взаємодій у закріпленні органічних молекул  у 

плівці досягають шляхом вибору оптимальної кількості відповідного ПЕ . Так, 

у Розд. 3 було показано, що при закріпленні азореагентів у золі доцільно 

поєднувати два типи аніонообмінних  ПЕ:ПДМДА  та олігомер  ОУТС в 

об’ємному співвідношенні ТЕОС:ПДМДА:ОУТС = 1:1:0,125, концентрації 

ПДМДА та ОУСТ 4,0% (мас). У цьому розділі наведено результати більш 

детального дослідження встановлених раніше закономірностей з метою їх 

реалізації при розробці чутливих елементів оптичних сенсорів.  

4.1. Плівкові покриття на основі SiО2- аніонобмінні ПЕ 

4.1.1. Природа взаємодії азореагентів з поверхнею. Як модельні 

азореагенти було обрано хромофорний реагент метиловий оранжевий (МО) та 

флюоресцентний  люмогаліон (ЛГ), які містять сульфогрупу у своєму складі. 

Для першого характерні кислотно- основні рівноваги, що супроводжуються 

зміною забарвлення відповідних протолітичних форм. Для ЛГ, окрім кислотно- 

основних реакцій, характерне також комплексоутворення. Важливо було 

оцінити, як поверхня гібридної плівки з максимальною спорідненістю до 

досліджених органічних реагентів, впливає на їхні протолітичні рівноваги та 

комплексоутворення.  

Оптимальне рН сорбції  ЛГ  спостерігається за рН= 2.0–3.0 (рис. 4.1.). 

Згідно значень констант дисоціації реагенту (рКа2 = 5,6; рКа3 = 7,1 [1]) у розчині 
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за цих умов домінує  однозарядний аніон Н3L
–. При рН <  2 плівка починає 

руйнуватися, що призводить до невідтворюваних результатів.  
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Рис.  4.1. Залежність сорбції ЛГ  плівками SiO2 , що містять ПДМДА і ОУТС,  

від рН водного розчину. Склад золю: ТЕОС:ПДМДА:ОУТС = 1:1:0,125 

(об’ємне співвідн.), концентрації ПДМДА та ОУСТ 4,0% (мас).  

 Максимальна сорбція МО  гібридними плівками спостерігається при рН 

> 4,5, тобто за умов, коли у розчині  утворюється  моноаніон R- і, відповідно 

зменшується кількість цвіттер-іонів (рКа=3,5 [2]). Час встановлення 

сорбційної рівноваги для обох барвників складає 20 хв.  Ізотерми сорбції 

мають L-тип (рис 4.1а. додаток 4). Більш детальну  характеристику сорбції 

досліджених реагентів  наведено  у табл. 4.1.  

Таблиця 4.1 

 Оптимальні умови сорбції ЛГ та МО гібридними плівками SiO2-ПДМДА-

ОУТС. Склад золю наведено на рис 4.1. 

Адсорбат рН 

сорбції 

рН існ. 

моноаніону 

Макс. сорбц. ємність за 

моношаром± 0,5, мкМ 

ЛГ 2,0 – 4,0 1-4 (HR3
-) 16,0 

МО 5,0 -  8,0 >5,0 (R-) 15,5 
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Раніше було показано, що МО утворює з четвертинною амонійною 

сіллю (ЧАС), адсорбованою на поверхні силікагеля, асоціат з молярним 

співвідношенням МО:ЧАС= 1:1 [3]. Логічно було припустити, що на поверхні 

плівки, що містить ПЕ з четвертинним атомом нітрогену, МО також 

утворюватиме асоціат 1:1. Оскільки кількість сорбованого МО та ЛГ на 

поверхні плівки однакові, то можна зробити висновок, що ЛГ також утворює 

на поверхні SiO2-ПЕ+ комплекс із молярним співвідношенням 1:1 між 

молекулами реагенту та четвертинним атомом нітрогену, що входить до 

складу мономолекулярної ланки ПЕ. Барвники майже не вимиваються з 

поверхні водою та 0,01 М розчином неорганічних електролітів (оптична 

густина плівки в максимумі поглинання ЛГ  зменшується до 5 % порівняно з 

початковим значенням). Вимивання барвника суттєво посилюється при 

контакті плівки SiO2-ПЕ-ЛГ з розчинами електролітів  концентрації 0,05 М  і 

більше. При цьому спостерігається зменшення оптичної густини плівки в 

максимумі поглинання ЛГ до 30%. 

З  наведених даних випливає, що при адсорбції азобарвників (МО, ЛГ) 

превалює механізм закріплення за участі електростатичних і гідрофобних 

взаємодій.  

4.1.2. Вплив поверхні на протолітичні та комплексоутворюючі  

властивості  іммобілізованих  аналітичних реагентів 

Відомо, що протолітичні форми ЛГ відрізняються за максимумами 

поглинання, а саме λмакс, нм: 410 (H3R
-); 440 (H2R

2- ); 490 (HR3- ); 500 (R4-) [4]. 

Отже, за зміною протолітичних рівноваг ЛГ  у розчині можна стежити 

фотометрично. На рис. 4.2. наведено нормовані спектри поглинання водного 

розчину ЛГ та  поверхні  SiO2-ПЕ  після контакту з розчином ЛГ при рН 2,0. З 

наведених спектрів видно, що максимуми поглинання  ЛГ у розчині та на 

поверхні  практично збігаються, λмакс= 410 нм. Такий максимум відповідає 

моноаніону H3R
-, як уже було сказано вище. Отже, у слабко-кислих розчинах 
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ЛГ зв’язується з поверхнею  за електростатичним механізмом через 

сульфогрупу, а гідроксильні групи реагенту мають залишится доступними  для  

іонів металів. 
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Рис. 4.2. Нормовані спектри поглинання ЛГ у водному розчині (1)  і 

сорбованого плівкою  SiO2–ПЕ+ (2); рН 2,0. 

На рис. 4.3. наведено спектри поглинання ЛГ на поверхні SiO2-ПЕ+   

залежно від рН водного розчину. Видно, що  із зростанням рН розчину 

максимум поглинання ЛГ на поверхні зсувається батохромно від 410 нм (рН= 

2-4) до 440 нм (рН= 4-6) і далі  до 480 нм (рН ≥ 6), що корелює з максимумами 

поглинання аніонів ЛГ: H3R
- H2R

2-  і HR3- у водному  розчині [4]. Інтенсивність 

поглинання SiO2–ПЕ+-ЛГ при цьому зменшується через вимивання барвника з 

поверхні при  збільшенні  заряду його аніону. 

На основі отриманих спектрофотометричних характеристик  

розраховано значення другої умовної константи дисоціації ЛГ, 

іммобілізованого у плівці  (рівняння 4.1.). 

Ka2'=СH2R
2-.[H+]/СH3R

-           (4.1), 

де СH2R
2-  та СH3R

- _ вміст відповідної протолітичної форми реагенту на 

поверхні, М/г. Для розрахунків застосовувався спектрофотометричний метод 

[40]. Вміст  одно- і двохзарядної  протолітичних форм ЛГ на поверхні SiO2-
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ПЕ-ЛГ прирівнювався до оптичної густини плівки при  405 і 430 нм 

відповідно. Результати  розрахунків наведено у додатку 4 (табл.4.1, рис. 

4.2а,б). Зроблено висновок, що значення pKa2
´ для  реагенту   на поверхні 

зменшується порівняно з водним розчином на 0,5 і становить:рКа2' = 5,0 та pKa2 

= 5,5 [4] для SiO2–ПЕ+ і водного  розчину ЛГ відповідно.  
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Рис.  4.3. Спектри поглинання плівок SiO2–ПЕ+–ЛГ, оброблених водними 

розчинами з рН:1,0 (1);  2,0 (2); 3,0 (3); 4,0 (4); 5,0 (5); 6,0 (6);  7,0 (7) 

Таке збільшення кислотних властивостей ЛГ може бути обумовлене 

впливом  катіонних груп ПЕ на поверхні, а також молекул нПАР (Тween 20), 

що можуть бути присутніми у плівці, оскільки їх використовували як 

структуруючі темплати (Розд. 3).  Як відомо, молекули кПАР  у водному 

розчині зазвичай посилюють кислотні властивості органічних реагентів [5, 6], 

особливо у випадку коли молекула кПАР координується з реагентом до 

сульфогрупи.  Очевидно, що іммобілізація ЛГ у плівках  SiO2–ПЕ+  

відбувається за участі сульфогруп реагенту та атому  четвертинного азоту ПЕ.  

Аналогічний ефект було багаторазово відмічено для водних розчинів  МО у 

присутності катіонних ПАР або позитивно заряджених полімерів [5, 6, 7]. 

Таким чином, перевагою іммобілізації ЛГ на поверхні SiO2-ПЕ є те, що  

комплексоутворення з іонами металів може відбуватися у більш кислому 
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середовищі, порівняно з водними розчинами. Аналогічні висновки раніше 

було зроблено і доведено експериментально у роботах, що були присвячені 

дослідженню комплексоутворення між катіонами металів та кислотними 

трифенілметановими барвниками у присутності кПАР  [41, 42].  

4.1.3. Комплексоутворення іммобілізованого на поверхні гібридних 

плівок люмогаліону  

Комплексоутворюючі властивості ЛГ, іммобілізованого у плівці SiO2-

ПЕ-ЛГ,  досліджували на прикладі  двох іонів металів, а саме: Al(III)  та 

Mo(VI). Відомо, що для визначення  Al(III)   з ЛГ у розчині застосовують як 

спектрофотометричний, так і флюоресцентний методи детектування [8]. 

Спектрофотометричні і флюоресцентні характеристики утвореного комплексу 

залежать від природи мікро оточення, зокрема присутності ПАР. У 

присутності міцелярних розчинів нПАР та кПАР у спектрах поглинання та 

люмінесценції комплексу Al(III)-ЛГ спостерігається гіпсохромний та 

гіперхромний ефекти,  що було покладено в основу високочутливих методик 

визначення цього іону металу [9, 10, 34] 

Визначенню Mo(VI) з ЛГ присвячено значно менше публікацій, ніж 

Al(III), оскільки він програє у  чутливості спектрофотометричним та 

люмінесцентним методикам з використанням інших аналітичних реагентів 

[14, 17]. Слід відмітити, що обмеженням використання ЛГ в аналізі є повільна 

кінетика взаємодії реагенту зі згаданими іонами металів. Більшість авторів 

відмічає   необхідність нагрівання розчинів для прискорення процесів 

комплексоутворення, а також  заважаючий вплив  іонів перехідних металів, 

зокрема ферум(III), купрум(II), які за оптимальних умов взаємодії Al(III) 

утворюють з ЛГ аналогічні комплекси [7, 8, 17]. Раніше було показано, що   

іммобілізований на поверхні оксиду силіцію ЛГ є перспективним реагентом 

для  сорбційно-люмінесцентного визначення  алюмінію та молібдену [11, 12]. 

Представляло інтерес дослідити комплесоутворюючі властивості гібридних 
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плівок SiO2-ПЕ-ЛГ з метою розробки  на їх основі чутливих елементів 

оптичних  сенсорів для визначення Al(III) і Mo(VI). 

На рис. 4.4 наведено нормовані спектри поглинання SiO2-ПЕ-ЛГ до та 

після контакту з розчином Al(III), отримані спектри  співставлено з 

відповідними спектрами  водних розчинів ЛГ.  
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Рис. 4.4. Нормовані спектри поглинання ЛГ у водному розчині до (1,2)   та 

після (3) взаємодії з Al(III), а також SiO2–ПЕ+–ЛГ до (4) та після контакту з  

Al(III) (5). рН = 4,3 (1) та 5,0 (2-5). Ацетатний буферний розчин; концентрації 

М: ЛГ, Al(III) =1.10-4 М. 

З наведених спектрів видно, що при взаємодії водних розчинів ЛГ з 

Al(III)  спостерігається поява максимуму при λ = 500 нм, що відповідає 

утворенню комплексу Al(III):ЛГ=1:1 за оптимального рН, згідно [7,8]. Схожий 

максимум можна побачити у спектрі поглинання SiO2-ПЕ-ЛГ, λмакс =520 нм 

після взаємодії з розчином Al(III) ( рис. 4.4, крива 5). Отримані результати 

підтверджують утворення комплексу Al(III):ЛГ=1:1 на поверхні при  рН=5,0 

за ацетатним буфером.  
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Схема 4.1. Передбачувана  схема комплексоутворення ЛГ з Al(III) на SiO2-ПЕ+ 

Максимум поглинання ЛГ на поверхні SiO2–ПЕ+ співпадає з 

максимумом поглинання  водного розчину реагенту при рН 5,0. У той же час, 

слід відмітити батохромний зсув максимуму поглинання комплексу на 

поверхні  порівняно з водним розчином (Δλ=20 нм). Схожий батохромний зсув 

максимум поглинання комплексу Al(III)-ЛГ описаний  у водно-міцелярних 

розчинах у присутності ЦПХ [8,9].   Можна зробити висновок, що поверхня, 

яка містить ПЕ, впливає на спектральні характеристики комплексу 

азореагенту з Al(III) аналогічно водному розчину кПАР. Причому, окрім 

електростатичних взаємодій на спектрофотометричні характеристики 

комплексу Al(III)-ЛГ значний  вплив  має полярність мікрооточення. Поверхня 

плівки містить гідрофобні молекули ПЕ та залишки нПАР, що призводить до 

більшого зсуву максимуму поглинання, порівняно з водно-міцелярним 

розчином.  

Оптимальні умови утворення комплексу Al(III)-ЛГ на поверхні SiO2-ПЕ-

ЛГ, у водному та водно-міцелярному  розчинах наведено у  табл. 4.2. 

На поверхні SiO2-ПЕ-ЛГ  утворюється комплекс  такої ж стехіометрії, як  

у водному та водно-міцелярних розчинах [10]. Оптимальний діапазон рН 

комплексоутворення на поверхні зсунутий у більш кислу область, порівняно з 

водним та водно-міцелярним розчинами. У водному розчині взаємодія між ЛГ 

та Al(III) відбувається повільно і вимагає нагрівання до 70оС впродовж 30-40 

хв. 
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Таблиця  4.2  

Оптимальні умови комплексоутворення ЛГ з Al(III) у водному, водно-

міцелярному розчині ЦПХ та на поверхні SiO2-ПЕ-ЛГ 

Середовище 

Параметр 

Водний 

розчин  

SiO2-ПЕ-ЛГ Водно-

міцелярний 

р-н ЦПХ[8] 

рНопт  5,5- 6,0 4,5-5,0 5,0-6,5 

Молярне співвід. 

Al(III):ЛГ  

1:1 1:1 1:1 

λмакс, нм   500 520 510 

Температура, оС 60-70 50   50-70 

Час взаємодії, хв 30-40 10-15  15-20 

На поверхні рівновага комплексоутворення встановлюється втричі 

швидше за 10-15 хв аналогічно водно-міцелярному розчину.  

 На основі отриманих залежностей можна зробити висновок, що 

комплексоутворення іммобілізованого на поверхні плівки ЛГ з Al(III) 

спостерігається за умов, аналогічних з міцелярним середовищем. Перевагою 

плівки порівняно з водно-міцелярними розчинами є можливість 

багаторазового використання, що важливо для розробки сенсорних покриттів 

для визначення   аналітів.  

Рівняння градуювального графіка для сорбційно- 

спектрофотометричного визначення Al(III) з використанням SiO2-ПЕ має 

вигляд: A520=(0.020±0.008)+(0.36±0.03). C(мг/л), R2 = 0,980, діапазон лінійності  

0.08–0.54 мг/л, межа виявлення  0,070 мг/л, що утричі нижче  за ГДК Al(III) у 

питній воді [12, 13, 25]. Чутливість та діапазон лінійності градуювального 

графіка для визначення Al(III) за розробленою сорбційно-

спектрофотометричною методикою не поступаються  аналогічним 

характеристикам   спектрофотометричної методики із застосуванням водного 

розчину ЛГ [7]. Водночас плівка може бути регенерована і повторно 
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використана до 5 разів. Як регенеруючий реагент використовували 0,05 М 

розчин  трилону Б.  

Заважаючий вплив іонів перехідних металів досліджували на прикладі  

Cu(II) і Fe(III). Встановлено, що аналогічно водним розчинам, ці іони 

заважають визначенню Al(III) при їх еквімолярній кількості. Для усунення  

впливу Cu(II) і Fe(III)  у розчин вводили 1 мМ 1,10 о-фенантролін, що за рН 4-

5 утворює із цими іонами стійкі  безбарвні комплекси [7, 24]. Розроблена 

методика сорбційно-спектрофотометричного визначення Al(III) 

характеризується задовільною правильністю та відтворюваністю результатів 

(визначення добавок стандартного розчину Al(III) у дистильованій воді та 

модельному розчині наведені у табл 4.3) [12].  

Таблиця 4.3  

Результати сорбційно-спектрофотометричного визначення  добавок 

стандартного розчину Al(III) у дистильованій воді (I) та модельному розчині 

(II) із застосуванням гібридного покриття SiO2-ПЕ-ЛГ. рН=5,0, T= 50оС,  час 

нагрівання - 10 хв, V= 10,0 мл (n=3; P=0,95). Склад модельного розчину: 0,1 

мМ Сu(NO3)2, 0,1 мM Fe(NO3)3  

 

№ 

 

Зразок 

Al(III), мг/л  

Sr 

 

δ,% Введено Знайдено 

х ± Δх 

1 I 0,19 0,18 ± 0,02 0,07 5,3 

2 I 0,19* 0,20 ± 0, 03 0,09 5,3 

3 I  0,30 0,30 ±0,03 0,06 0 

4 II 0,30 0,47 ± 0,05 0,07 56,7 

5 II 0,30** 0,28 ± 0,03 0,07 6,7 

Примітки: *Використовували одну плівку тричі після її регенерації 0,05 М 

розчином трилону Б; ** Використовували 1 мМ розчин 1,10-фенантроліну. 

Результати свідчать, що методика із застосуванням гібридного 

плівкового покриття SiO2-ПЕ-ЛГ характеризується задовільною правильністю 

і відтворюваністю і за метрологічними характеристиками не поступається 
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методиці у водному розчині. Регенеровану плівку можна використовувати до 

5 разів.  

Сорбційно-люмінесцентне визначення Al(III) за допомогою SiO2-ПЕ-ЛГ. 

З літератури відомо, що комплекси іонів металів з люмогаліоном, зокрема 

Al(III), мають флюоресцентні властивості. На  основі цього розроблені чутливі 

люмінесцентні методики визначення  мікрокількостей Al(III), зокрема і у 

природних водах [7, 8]. Нами досліджено  люмінесцентні  властивості 

комплексу  Al(III)-ЛГ на поверхні гібридних плівкових покриттів та 

перевірена можливість їх застосування як чутливих елементів 

люмінесцентних сенсорів. 

Спектри люмінесценції ЛГ у розчині і на поверхні SiO2-ПЕ-ЛГ до та 

після взаємодії з Al(III) наведено на рис 4.5. І реагент, і його комплекс з 

алюмінієм на поверхні мають флюоресцентні властивості.  
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Рис. 4.5. Імпульсні спектри люмінесценції ЛГ(1,3) та його комплексів з Al(III) 

(2, 4-7) у водному розчині (1,2) та на поверхні сорбенту (3, 4-7). Концентрації: 

ЛГ 1.10-5 М (1,2); Al(III), n.10-5 М:  0 (3); 1,0 (2);  2,0 (4); 4,0 (5); 8 (6); 20 (7). 

рН= 5,5 (1,2) та 5,0 (3-7). Час контакту сорбенту з розчином Al(III)  15 хв при 

Т=50оС. Джерело збудження – N2  лазер: ex = 340 нм, tp= 510-9 с, Е = 10-5J. 
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Флюоресценція реагенту у розчині майже не спостерігається. На 

поверхні вона дещо зростає вірогідно за рахунок збільшення жорсткості 

структури адсорбованої на SiO2-ПЕ молекули ЛГ. Спектри флюоресценції 

комплексу Al(III) –ЛГ як у розчині, так і на поверхні   характеризуються двома 

максимумами при λ=580 і 628 нм. Втім відносна інтенсивність 

короткохвильового максимуму на поверхні дещо зростає порівняно з 

розчином (рис 4.5, крива 2).  

На основі  обрахунку залежності  інтегрального світіння комплексу        

(Iітегр) на поверхні від концентрації Al(III) у водному розчині  побудовано 

градуювальний графік для сорбційно- люмінесцентного визначення Al(III) у 

водних розчинах. Рівняння градуювального графіка становить:  Iітегр = (18 ± 5)  

+ (2,07±0,06) .CAl (мкг/л)  діапазон лінійності  10 – 130 мкг/л,   межа виявлення 

8  мкг/л   при об’ємі проби 10 мл, що  у 25 разів менше за  ГДК Al(III) у питних 

водах [25] і є достатньою для визначення даного іону у природних водах [12]. 

Отже, результати визначення Al(III) у стандартних та модельних 

розчинах  з використанням розроблених покриттів характеризуються  

задовільною правильністю і відтворюваністю. Вибірковість визначення у 

присутності інших катіонів металів досягається за рахунок використання 

розчину 1,10- phen. Гібридні покриття можна застосовувати до 5 разів після 

регенерації, а також, що дуже важливо, використовувати  в мутних і 

забарвлених  розчинах. 

Комплексоутворення SiO2-ПЕ-ЛГ з Мо (VI).  Молібден (VI) утворює 

комплекс з ЛГ у водному розчині при рН 2,0. За цих умов нами було 

досліджено комплексоутворення Мо(VI) з ЛГ іммобілізованим на поверхні 

SiO2–ПЕ+. Нормовані спектри поглинання ЛГ до та після контакту з розчином 

практично співпадають. У літературі описано існування за рН 2,0 лише 

найпростішого комплексу Мо(VI):ЛГ =1:1 [14, 15]. Виходячи з подібностей 

спектрів зроблено висновок, що на поверхні  також утворюється найпростіший  

комплекс.  
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Умови  взаємодії  Мо(VI) з ЛГ у плівці і у розчині співставлено  у табл. 

4.4. Слід відмітити, що на поверхні взаємодія відбувається при кімнатній 

температурі, у той час як для розчину необхідне  нагрівання до 60-70 оС 

протягом 20-25 хв. Час встановлення рівноваги комплексоутворення  на 

поверхні дещо скорочується  порівняно з розчином.  

Отже, враховуючи спектри поглинання комплексів Мо(VI) з ЛГ у 

розчині та на поверхні, а також ізотерми сорбції Мо(VI) на SiO2–ПЕ+–ЛГ  (рис. 

4.3, додаток 4) можна  зробити висновок, що за оптимальних умов на поверхні 

утворюється комплекс з молярним співвідношенням Мо(VI):ЛГ=1:1. 

Таблиця  4.4  

Оптимальні умови комплексоутворення  Мо(VI) з ЛГ  у водному розчині та на 

поверхні SiO2-ПЕ-ЛГ 

Середовище 

Параметр 

Водний 

розчин 

SiO2-ПЕ-ЛГ 

рН опт  2,0-2,5 2,2-2,7 

Молярне співвід. 

Мо(VI) : ЛГ  

1:1 1:1 

λмакс, нм   520 530 

Час взаємодії, хв 20-25  15-20 

Температура, оС 60-70 20- 25 

Слід  відмітити, що  комплекс на поверхні утворюється швидше, ніж у 

розчині і за кімнатної температури.  За оптимального рН визначенню Мо(VI) 

на заважають іони  перехідних  металів і  Al(III), що може бути використано 

для розробки методики визначення Мо(VI).  Рівняння градуювального графіка 

для сорбційно-спектрофотометричного визначення Мо(VI) має вигляд: ΔА530 

= (0,002 ±0,001)+ (0,054 ± 0,002).С (Мо(VI), мг/л), R2=0,991. Лінійність графіка 

зберігається в діапазоні 0,20  - 1,5  мг/л, межа виявлення Мо(VI) становить 0,14 

мг/л. Результати визначення добавок стандартного розчину Мо(VI), які 

наведено у табл. 4.5, свідчать, що методика характеризується задовільною 

правильністю і відтворюваністю. 
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 Перевірено можливість регенерації плівки  з метою її багаторазового 

використання. Для регенерації використано розчин сильного електроліту, а 

саме 0,1 М  NaCl. Після обробки плівки SiO2–ПЕ+-ЛГ-Мо(VI)  за допомогою 

NaCl впродовж 15 хв поверхня знебарвлювалася у результаті витіснення 

хлорид-йонами комплексу Мо(VI)-ЛГ з поверхні. Для повторного 

вимірювання плівку потрібно попередньо модифікувати люмогаліоном.  

Таблиця 4.5 

Результати сорбційно-спектрофотометричного  визначення добавок Мо(VI) у 

розчині із застосуванням SiO2-ПЕ-ЛГ. рН = 2,5, час контакту плівки з 

розчином 15 хв, V=10 мл, (n=3; Р=0,95). 

 

№ 

 

СМо(VI), мг/л  

Sr 
Введено Знайдено 

x ± Δx 

1 0,60 0,61±0,05 0,05 

2 0,95 0,97±0,03 0,02 

3 0,95* 0,92±0,06 0,04 

Примітка: *використовували  одну плівку після її регенерації 0,1 М  NaCl. 

Отримані результати свідчать про перспективність застосування  

гібридних плівкових покриттів, модифікованих азореагентами, в аналізі. У той 

же час, для детектування Мо(VI) з використанням SiO2-ПЕ-ЛГ доцільніше 

використати більш чутливий метод, ніж спектрофотометрія. З огляду на те, що 

азореагенти є електрохімічно активними,  для детектування 

комплексоутворення Мо(VI) з ЛГ у подальшому має сенс застосувати 

вольтамперометрію. 
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4.2. Плівкові покриття SiO2-катіонообмінний ПЕ 

4.2.1. Сорбція фенантролінатів металів гібридними плівками, 

модифікованими катіонообмінними ПЕ 

Для дослідження хіміко- аналітичних властивостей плівкових покриттів 

вказаного типу як модельні було обрано катіонні комплекси з фенантроліном 

перехідних металів, а саме: феруму(II), цинку(ІІ), купруму(ІІ), марганцю(ІІ), 

кобальту(ІІ) та нікелю(ІІ) [16, 17].  Як ПЕ використовували суміш ПВСК та 

ПССК, що додавали у золь в оптимальному об’ємному  співвідношенні 

(п.3.2.1, Розд. 3). 

Сорбція тріс-фенантролінату  Fe(II). Відомо, що Fe(II) утворює з 1,10– 

фенантроліном яскраво забарвлений стійкий  комплекс Fe(Phen)3
2+ 

(lgβ3=21,14), який легко контролювати фотометрично [18]. Раніше показано, 

що Fe(Phen)3
2+ активно сорбується силікагелем [19,20, 21, 22]. Іммобілізований 

на високодисперсному силікагелі 1,10-Phen запропонований для 

концентрування і подальшого визначення. Окрім того у літературі описано 

застосування порошкоподібного SiO2, модифікованого 1,10-Phen, для 

концентрування  і подальшого визначення ряду іонів перехідних металів, у 

тому числі  Fe(II) [20, 21]. У роботі [23] показано, що  комплекс Fe(Phen)3
2+ має 

октаедричну будову з довжиною діагоналей 11,1 Ǻ, 11,4 Ǻ та 10,7 Ǻ. При 

закріпленні  такого комплексу усередині плівки  важливий вплив матимуть два 

фактори: електростатичні взаємодії між сульфогрупами ПЕ поверхні та 

достатньо зарядженим комплексом, а також співмірність між діаметром пор 

плівки і розміру самого комплексу. Таким чином,  можна очікувати певної 

вибірковості  сорбції комплексів, що мають кращу відповідність розміру 

катіону та пор SiO2-ПЕ. 

Максимуми у спектрах поглинання комплексу Fe(II) у водному розчині 

та іммобілізованого у плівці SiO2-ПЕ становлять λ = 490 нм  (рис 4.6) [24, 25].  
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Рис. 4.6. Спектри  розчину комплексу Fe(Phen)3
2+ (1) та  плівок SiO2-ПЕ (2) і 

SiO2 (3) після контакту з розчином Fe(Phen)3
2+. Концентрації, М: Fe(II) –        

3∙10-5, Phen – 1∙10-4, рН = 5,0,  час сорбції  15 хв. 

Отримані дні свідчать, що на поверхні сорбується комплекс 

аналогічного до розчину складу, а саме Fe(Phen)3
2+. У плівці SiO2-ПЕ 

максимум поглинання комплексу  утричі більший, ніж  у плівці SiO2, що 

підтверджує суттєвий вклад електростатичних взаємодій  при сорбції 

катіонного комплексу.  Оптимальні умови  сорбції комплексу на поверхні 

наведені у табл. 4.6.   

Рівновага сорбції комплексу плівкою SiO2-ПЕ- встановлюється 

впродовж  10 хв у випадку  плівок з діаметром пор 3-4 нм та 20 хв за умови 

використання мікропоруватих плівок (діаметр пор ≤1 нм), що свідчить про 

закріплення комплексу не лише на поверхні, але і вглибині плівки у порах 

сорбенту.  Надалі працювали з плівками SiO2-ПЕ- , що мали пори діаметром 3-

4 нм . Початкові ділянки ізотерм  сорбції Fe(Phen)3
2+ плівками SiO2-ПЕ- та SiO2 

можна віднести до L3 та S3-типів відповідно, згідно класифікації Гільса [26] 

(рис. 4.5, додаток 4). Така відмінність свідчить про превалювання різних 

механізмів при сорбції дослідженого комплексу поверхнею плівок: 

іонообмінного на SiO2-ПЕ- та фізичної адсорбції на SiO2. 
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Таблиця  4.6 

Оптимальні умови утворення комплексу  Fe(Phen)3
2+  у водному розчині у 

плівці SiO2-ПЕ- 

Середовище 

Параметр 

Водний  

розчин  

SiO2-ПЕ 

рНопт  4,5-5,5 4,5-5,5 

λмакс, нм   490 490 

Час 

взаємодії/сорбції, хв 

10-15  10-15 

Спорідненість гібридної плівки SiO2-ПЕ- до молекул адсорбату 

безумовно краща, ніж  SiO2. Для обох типів сорбентів на поверхні  

спостерігається утворення моношару комплексу з наступною сорбцією 

полішарів очевидно за рахунок співосадження у результаті зменшення 

розчинності  комплексу при збільшенні його концентрації у водній фазі [27]. 

Ємність плівки  SiO2-ПЕ-  за умов утворення  моношару складає (1,3±0,5)∙10-6  

моль/г, що у п’ять разів більше, ніж  плівки SiO2 - (2,1±0,2)∙10-7 моль/г.   

Регенерацію плівки SiO2-ПЕ+ проводили водно-етанольним розчинами  

0,1 М NaCl (об’ємні співвідношення спирт:вода=7:3). Оптимальний час 

регенерації складає 30 хв. Плівки після регенерації можна використовувати до 

5 разів. При цьому відносна похибка визначення не перевищує 5 %. При 

визначенні 2,8 мг/л Fe(ІІ) в 10 мл розчину за допомогою однієї плівки після її 

триразової регенерації було знайдено (2,9±0,2) мг/л Fe(ІІ) (Sr=0,02, n=3, 

Р=0,95) [24]. 

Рівняння градуювального графіка для сорбційно-спектрофотомет-

ричного визначення Fe(II) має вигляд: ∆А490=(0,004±0,003)+(0,024±0,001) 

·С(мг/л), R2 = 0,997. Лінійність графіка зберігається в інтервалі 0,2 – 5,6 мг/л 

Fe(II); межа виявлення (3s критерій) – 0,18 мг/л, що відповідає  ГДК для питної 

води за сумарним вмістом Феруму [28]. 
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Отже, на прикладі  Fe(Phen)3
2+  показано, що гібридні мезопоруваті  

покриття на основі SiO2-ПЕ- є перспективними для аналітичних цілей. Вони 

можуть бути використані як чутливі елементи оптичних сенсорів для  

визначення Fe(II) та загального Фермуму після відновлення Fe(III) до Fe(II). 

Результати визначення Fe(II) характеризуються задовільною правильністю і 

відтворюваністю. Плівка може бути регенерована до 5 разів і використана 

повторно.   

Сорбція плівками SiO2-ПЕ- Zn(II), Mn(II), Co(II), Ni(II) у вигляді 

комплексів з 1,10-Phen. З 1,10-фенантроліном взаємодіє ряд перехідних 

металів, втім їх комплекси є безбарвними. З метою  використання у  

фотометричних методах фенантролінати екстрагують у формі іонних асоціатів 

з аніонними барвниками. Відомий ряд екстракційно-фотометричних методик 

визначення Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Mn(II) у формі комплексів з 1,10-

фенантроліном і ксантеновими барвниками,  у тому числі бенгальським 

рожевим (БР) [16, 17]. У роботі вибір було зроблено на користь БР, оскільки 

взаємодія ксантенових барвників, зокрема БР, з фенантролінатами перехідних 

металів  відбувається не лише за рахунок електростатичних взаємодій, але 

також супроводжується суттєвим зсувом  електронної густини  і утворенням 

супряженої електронної системи між молекулою барвника і фенантролінатом 

металу. У результаті такої взаємодії  спостерігається батохромний зсув 

максимума у спектрі поглинання барвника, що характерно для 

змішанолігандних комплексів [17]. Подібний ефект покращує контрастність та 

чутливість екстраційно-фотометричного та флюоресцентного визначення 

іонів перехідних металів. 

З огляду на це доцільним було дослідити можливість використання 

композитної мезопоруватої плівки на основі SiO2 – ПЕ як чутливого елементу 

оптичного сенсору  для визначення ряду перехідних металів у формі іонних 

асоціатів М(Phen)n
2+ - БР-.  
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У літературі описані методики сорбційно-фотометричного  визначення 

Zn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) шляхом вилучення їх комплексів з фенантроліном 

з подальшим проявленням аніонним барвником на поверхні оксиду силіцію 

[21, 22].  Подібний підхід показав свою перспективність, оскільки дав 

можливість  провести попереднє концентрування іонів металів без 

використання органічного розчинника. Оскільки отримані гібридні плівкові 

покриття мають задовільні сорбційні характеристики і, як було показано вище,  

можуть бути використані для спектрофотометричних вимірювань, вбачалося 

доцільним  дослідити спектрофотометричні характеристики іонних асоціатів 

вказаних вище металів  на поверхні.   Дисоціація БР у водному розчині  

характеризується рівновагами  рКа1=6,5 та рКа2=7,1 згідно [36]: 

H2R ↔ HR- ↔R2-   (4.2) 

 В спектрі поглинання  БР у водному розчині при рН 7,0 спостерігаються два  

максимуми при 515 і  550 нм (рис. 4.9, крива 1). Зазначені максимуми можуть 

відповідати  двом протолітичним  формам барвника згідно [36]. Окрім того, 

короткохвильовий максимум може відповідати агрегованій  формі БР, так 

званим H-агрегатам, довговхильовий максимум  можна віднести до 

дисоційованої  форми  реагенту [29].  

Нормований спектр поглинання плівки SiO2 після контакту з розчином 

БР за нейтрального рН майже співпадає зі спектром  водного розчину БР       

(рис. 4.7). Для довгохвильового максимуму спостерігається незначний 

батохромний зсув на 5 нм. Сорбція БР поверхнею SiO2  зовсім незначна, що 

може бути пов’язано з негативним зарядом поверхні сорбенту за нейтрального 

рН (ізоелектрична точка силікагелю складає 2,0 ± 0,4 [30]). Окрім того БР 

практично не сорбується поверхнею SiO2-ПЕ через відштовхування 

однойменних зарядів  дисоційованих  груп барвника і сульфогруп 

поліелектроліту. На рис 4.8 наведено спектри поглинання водних розчинів БР 
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у присутності і за відсутності комплексу Zn(II) з 1,10- Phen у водному, 

хлороформному розчинах, а також на поверхні гібридної плівки SiO2-ПЕ [31]. 
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Рис. 4.7. Нормовані спектри поглинання 1.10-4 М БР у водному розчині (1), а  

також  плівки SiO2  після контакту з розчином БР (2), рН 7,0. 
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Рис.  4.8. Спектри поглинання водного розчину БР у присутності Zn(II) та 1,10- 

Phen (1), хлороформного екстракту комплексу Zn(II)-1,10-Phen-БР (2); 

плівкового покриття SiO2-ПЕ після контакту з розчином БР (3), а також після 

контакту з  комплексом Zn(II) - 1,10-Phen і  подальшою обробкою БР (4). 

Концентрації, М: Zn(II) – 2∙10-5, 1,10-Phen – 1∙10-4, БР – 1∙10-4 (1, 2), 1∙10-3 (3, 

4), рН=7,0. 
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За відсутності Zn(Phen)2
2+ БР у хлороформ не екстрагується. Спектр 

поглинання хлороформного екстракту відповідає утворенню  іонного асоціату 

(ІА) між  Zn(Phen)2
2+ і аніоном БР з молярним  співвідношенням компонентів 

Zn2+:Phen:БР=1:2:1 [16]. Цікаво відмітити, що у хлороформному екстракті в 

спектрі ІА залишається   максимум при λ = 550 нм і короткохвильове плече 

при λ = 515 нм, аналогічно водному розчину БР .  

Як видно зі спектрів на рис 4.8 сам барвник практично не сорбується 

поверхнею негативно зарядженої плівки SiO2-ПЕ.  Після контакту SiO2-ПЕ  з  

розчином комплексу Zn(II) - 1,10-Phen і наступним її витримуванням у розчині 

БР, спостерігається  інтенсивне забарвлення поверхні. Максимум поглинання 

практично співпадає з максимумом  хлороформного екстракту ІА  Zn(II) - 1,10-

Phen –БР (λmax= 555 нм), короткохвильове плече при λ = 515 нм у спектрі на 

поверхні суттєво менше, ніж в екстракті. БР майже не змивається водою з 

поверхні SiO2-ПЕ- Zn(II) - 1,10-Phen [30]. Після контакту  SiO2-ПЕ-

Zn(II) - 1,10-Phen- БР з 0,1 М розчином NaCl протягом 20 хв плівка 

знебарвлюється. Зазначені факти свідчать на користь утворення ІА Zn(Phen)2
2+ 

і НБР- на поверхні.  

Нами були  отримані аналогічні ІА на основі комплексів з Phen Mn(ІІ), 

Cu(II), Co(ІІ),  Ni(ІІ)  і БР на поверхні SiO2-ПЕ.  

Оптимізація умов визначення іонів металів у формі асоціатів 

M(Phen)n
2+ і БР на поверхні SiO2-ПЕ.  Спектрофотометричні характеристики  

отриманих на поверхні ІА співставлено з хлороформними екстрактами 

відповідних ІА. Максимуми  спектрів поглинання утворених ІА (M-Phen-БР) 

у розчині і на поверхні практично співпадають.  Для хлороформного екстракту 

cпостерігається  λmax= 550 нм і короткохвильове плече при λ = 515 нм. На 

поверхні SiO2-ПЕ:  λmax= 555 нм і незначне короткохвильове плече при λ = 515 

нм.  Комплекси досліджуваних металів з 1,10-Phen відносять до класу стійких 

[2], для визначення їх співвідношення  на поверхні застосов ували метод 
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молярних відношень. Відповідні криві насичення наведені у додатку (рис.4.8, 

додаток 4).    

Оптимальні рН утворення  комплексів у розчині та на поверхні плівок ,  

а також молярні співвідношення компонентів ІА наведено у табл. 4.7. Інтервал 

оптимального рН сорбції фенантролінату відповідного металу на поверхні 

знаходиться в більш кислій області, ніж рН утворення ІА в хлороформних 

екстрактах. Для іонів металів, що утворюють стійкіші комплекси з Phen, 

оптимальна сорбція знаходиться у більш кислій області рН  порівняно з 

іонами, які утворюють менш стійкі комплекси [31]. 

Цей факт може бути використаний для розробки методики селективного 

вилучення і визначення одних іонів металів у присутності інших із 

застосуванням SiO2-ПЕ.  

Таблиця 4.7  

Оптимальне рН сорбції М(II)-1,10-Phen/екстракції М(II)-1,10-Phen–БР та 

молярне співвідношення компонентів ІА на поверхні SiO2-ПЕ та у СHCl3. 

Концентарція: 1,10-Phen  1.10-4 М; М(II) 2.10-5 М, БР  1.10-4 М 

Іон М SiO2-ПЕ СHCl3
 [16] lgβ2 [2] 

 рН М(II):1,10-Phen рН М(II):1,10-Phen 

Zn(II) 5,6-6,5 1:2  

 

7,0-9,0 

 

1:2 11,95 

Mn(II) 5,9-7,0 1:2 1:2 8,65 

Cu(II) 4,0-5,2 1:2 та 1: 3 1:2 15,4 

Ni(II) 4,5-5,2 1:2 1:2 16,0 

Co(II) 4,0-4,5. 1:2 та 1:3 1:2 та 1:3 13,7 

Після сорбції комплексів  М(Phen)n
2+ плівки витримували в розчині БР. 

Оптимальний час витримування складає 15 хв (рис 4.7, додаток 4), 

концентрація барвника 1·10-4 М. Утворений в розчині  ІА [M(II)(Phen)n
2+-БР2-] 

не сорбується поверхнею SiO2-ПЕ. Це означає, що  утворений ІА не має 
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вільних позитивних зарядів, оскільки поверхня адсорбує лише додатньо 

заряджені частки. 

На  основі отриманих результатів  процес утворення ІА на поверхні 

гібридних плівок на прикладі комплексу Zn(II) з 1,10-Phen та БР можна 

представити схематично: 

 

  

Схема 4.2. Утворення ІА Zn(Phen)2БР на поверхні SiO2-ПЕ.  

Час встановлення сорбційної рівноваги між комплексами металів з Phen 

і поверхнею SiO2-ПЕ наведено на рис 4.9.  

 

Рис. 4.9. Час встановлення сорбційної рівноваги  для комплексів іонів металів 

з 1,10-Phen на поверхні  SiO2-ПЕ-. Концентрації  іонів металів: 30 мкМ,           

1,10- Phen: 1.10-4 M,  БР: 1.10-4  M; рН = 6,0 – 6,2. 

Рівновага сорбції досягається найшвидше для комплексів Zn(II) і Сu(II) 

за 20-25 хв. Для Mn(II) рівновага  досягається за 40 хв, а для Со(II) цей час 
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перевищує годину. Така залежність може бути пояснена різною геометрією 

утворених комплексів досліджених іонів металів з 1,10-Phen. Зокрема, у 

випадку Cu(II) при сорбції очевидно домінує комплекс з молярним 

співвідношенням компонентів М:Phen=1:3.  У випадку  Co(II) повільна сорбція 

може бути результатом окиснення іону металу у складі комплексу з Phen до 

Со(III) киснем повітря. Саме у цьому ступені окиснення кобальт утворює 

найбільш стійкі комплекси з N,N-вмісними лігандами [2].   

Отримані результати були покладені в основу розробки методики 

визначення Zn(II) шляхом вилучення його комплексу з Phen плівкою SiO2-ПЕ 

у присутності іонів перехідних металів. Ізотерму сорбції комплексу 

Zn(Phen)2
2+ плівкою SiO2-ПЕ наведено  у додатку (рис. 4.6, додаток 4).  

Ізотерма відноситься до S2 типу, ємність покриття SiO2-ПЕ за комплексом 

Zn(II)-1,10-Phen складає 1,6·10-6 М/г, що є співрозмірною із значенням 

сорбційної ємності композитного покриття за Fe(Phen)3
2+. S-вид ізотерми 

підтверджує електростатичний механізм сорбції комплексу [30].  

Параметри градуювальних графіків для сорбційно- 

спектрофотометричного визначення досліджених іонів металів наведено в 

табл. 4.8. Методика визначення Zn(II) характеризується нижчою межею 

визначення і ширшим діапазоном лінійності порівняно з іншими 

дослідженими іонами.  Утворений ІА  міцно утримується на поверхні. 

Комплекс вимивається 0,1 М розчином NaCl через 20 хв  контакту. За цей час 

відбувається повна десорбція трикомпонентного комплексу, після чого скло з 

композитною плівкою може бути використано повторно до п’яти разів.  

При визначенні 2,0 мг/л  Zn(ІІ) в 10 мл розчину за допомогою однієї 

плівки після її трикратної регенерації було знайдено (2,0±0,1) мг/л Zn(ІІ) 

(Sr=0,02; n=3, Р=0,95). Збільшення об’єму водної фази від 5 до 25 мл не впливає 

на результати визначення Zn(II). При об’ємі розчину більше за 25 мл 

аналітичний сигнал Zn(II) зменшується (рис 4.9., додаток 4). При використанні 

водної фази об’ємом 25 мл межа виявлення Zn(II) зменшується до  0,06 мг/л. 
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За чутливістю методика співрозмірна з іншими сорбційно-

спектрофотометричними методиками визначення цинку [32, 33].  

Таблиця 4.8 

Параметри  градуювальних графіків  А540= (а ± Δа)+ (b± Δb) ∙С (мг/л) для 

визначення іонів перехідних металів сорбційно-спектрофотометричним 

методом у формі  комплексів М2+-Phen-БР; рН=6,0.  Об’єм розчину 5 мл;  

а ± Δа= 0,004 ± 0,003 

Іон 

металу 

 

b ±Δb 

Діапазон 

лінійно-

сті, мг/л 

Межа 

виявлення, 

(3S-критерій), 

мг/л 

Межа визначення 

(10S-критерій), 

мг/л 

Zn(II) 0,044± 0,003 0,5-5,0 0,2 0,7 

Mn(II) 0,039± 0,003 0,8-4,4 0,3 0,8 

Cu(II) 0,037± 0,004 1,0-5,2 0,3 1,0 

Co(II) 0,028± 0,003 1,2-5,9 0,4 1,2 

Ni(II) 0,026± 0,004 1,2-5,9 0,4 1,2 

Визначенню 2.10-5 М Zn(II) не заважають 500-кратні молярні надлишки 

іонів лужних та лужно-земельних металів, Cl-, SO4
2-, CO3

2-, HCO3
-, еквімолряні 

кількості Cu(II), Mn(II), Ni(II) та Co(II). Заважає визначенню  Fe(II). Для 

усунення заважаючого впливу 2-3 кратного молярного надлишку іонів 

перехідних металів у розчин вводили 10 мМ  трилону Б (табл. 4.9). Такий 

підхід дозоляє визначати  Zn(II) у присутності 50-кратних надлишків перших 

чотирьох досліджених іонів перехідних металів та співмірних кількостей 

Fe(II) [30]. 

Розроблена методика дозволяє проводити скринінг вмісту цинку у 

фармацевтичних об’єктах, вітамінних препаратах, питних водах на рівні 

вмісту дослідженого іону мг/л. Вона не потребує використання токсичних 

органічних розчинників, може бути застосована  в забарвлених і каламутних  

розчинах. 
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Таблиця 4.9 

Результати  визначення  20 мкМ  Zn(II) в дистильованій воді в присутності 

досліджуваних металів (Х); рН=6,0, n=3, P=0,95 

М (II)    Zn(II): M(II) 
Знайдено 

Zn(II), мкM 

Fe(II) 
1:1 38 ± 4 

1:1* 21 ± 3 

Cu(II) 1:1 18 ± 2 

1:50 93 ± 5 

1:50* 22 ± 3 

Mn(II) 1:1 22 ± 2 

1:50 108 ± 7 

1:50* 23 ± 2 

Со(II) 1:50 62 ± 3 

1:50* 22 ± 2 

Ni(II) 1:50 78 ± 4 

1:50* 21 ± 2 

Примітка: *Визначення проводили  присутності 10 мМ трилону Б 

Отже, гібридна плівка SiO2-ПЕ є перспективним чутливим елементом 

оптичного сенсора для визначення іонів перехідних металів, зокрема Zn(II), у 

вигляді іонних асоціатів: катіонний комплекс металу-аніонний барвник. За 

допомогою плівкового покриття можна вилучати іони з розчину у вигляді 

позитивно заряджених комплексів з органічним лігандом і потім їх визначати 

проявляючи розчином відповідного аніонного барвника. Чутливість 

розробленої методики не поступається описаним у літературі  екстракційно- 

фотометричним методикам із використанням ІА.   

На відміну від водно-органічних розчинів застосування плівок  дозволяє 

позбутися застосування  неводних розчинників, таким чином покращити 

екобезпеку методики. На відміну від  порошкоподібних сорбентів на основі 

SiO2 використання плівок SiO2-ПЕ дозволяє зменшити сорбцію на поверхні  
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барвника, не зв’язаного у ІА, а також позбутися стадії фільтрування, що 

прискорює методику сорбційно-спектрофотометричного визначення. 

4.2.2.  Сорбція катіонних барвників поверхнею SiO2-ПССК-ПВСК 

Катіонні барвники різних класів привертають увагу як модифікатори 

поверхні плівок SiO2-ПЕ-. Це пов’язано, по-перше, з тим, що більшість 

катіонних барвників мають високі молярні коефіцієнти поглинання, отже 

навіть незначні кількості адсорбованих молекул цих барвників  нададуть 

плівкам інтенсивного забарвлення, що можна виміряти за допомогою методів 

твердофазної спектрофотометрії або люмінесценції. Іммобілізовані катіонні 

барвники можуть бути перспективними при визначенні органічних і 

неорганічних cполук з використанням реакцій окиснення-відновлення, 

зокрема: йодатів/перйодатів, броматів, нітратів/нітритів, альдегідів, кетонів, 

тощо [34, 35].   

Досліджені катіонні барвники представлені у табл. 4.10.  

Таблиця 4.10 

Використані у роботі катіонні  барвники 

Клас сполук Назва 

(скорочення) 

Структурна формула 

1 2 3 

Триарилметанові 

барвники  

Малахітовий 

зелений 

(МЗ) 

N+(CH
3
)
2
 Cl-N(CH

3
)
2

 

Кристалічний 

фіолетовий (КФ) 

N+(CH
3
)
2
 Cl-N(CH

3
)
2

N(CH
3
)
2  

Ксантенові 

барвники 

Родамін В (РВ) 

 

O N+(C
2
H

5
)
2
Cl-N(C

2
H

5
)
2

OH

O
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Продовження табл. 

1 

4.10 

2 3 

Родамін 6Ж (Р6Ж) 

OH
5
C

2
HN

COOC
2
H

5

Cl

N
+
HC

2
H

5

 

Акридиновий 
Трипафлавін (Т) 

 

N
H

NH
2

CH
3

NH
2
+ Cl-

 

Оксазиновий Нільський блакитний 

(НБ) 
N

O NH
2

N+(C
2
H

5
)
2
Cl-

 

Диарилметановий 

 

Аурамін (А) 

 
NH

2

N(CH
3
)
2N(CH

3
)
2

Cl  

Поліметинові 

Індо(1,2)карбо-

ціаніни, n=1,2,3 

(ПБ) 
N N

+

n

 

BF
4

-

 

Ціанінові Заміщений 

тіакарбоціанін (Ціан) 

N

S S

N

O

N

O

N

OO

P

OH

OO

P
O H

I

 

Для отримання  гібридних плівок використовували   ПЕ, що містили 

сульфогрупи у своєму складі: ПССК та ПВСК. Використовували суміш ПЕ із 

співвідношенням ПВСК: ПССК= 0,3: 0,7 (%, мас). Як показано у розд. 3, саме 

таке співвідношення ПЕ забезпечує найкращу спорідненість  плівок до 

органічних молекул середнього розміру і розгалудженої структури. 

Використовували  мезопоруваті плівки з діаметром пор   6-8 нм. Для їх 

отримання при золь-гель синтезі як темплати вводили  суміші нПАР з 

молярним співвідношенням  Pluronic F127:Tween  20=3: 35 (розд.  3). 
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Дослідження сорбції барвників поверхнею плівок показало, що 

рівновага встановлюється  впродовж  15-20 хв.  З табл. 4.11 видно, що  для 

більшості  досліджених барвників оптимальне рН сорбції знаходиться у 

діапазоні нейтральних рН. 

Згідно значень констант дисоціації протонованих форм  катіонних 

барвників, наведених у літературі або розрахованих теоретично, оптимальне 

рН сорбції барвників знаходиться за умови існування у розчині однозарядних 

форм реагентів. Оптимальні рН початку сорбції знаходяться на кілька одиниць  

вище від значень  відповідних рКа катіонних барвників (табл. 4.11).   

Таблиця 4.11 

Оптимальні діапазони рН сорбції катіонних барвників поверхнею SiO2-ПЕ та 

константи  дисоціації їх протонованих форм (згідно даних літератури) 

Барвник Оптимальний 

діапазон рН 

сорбції 

рКа HR2+/R+ Посилання 

Р6Ж 5,0-8,0 3,7  [36] 

РВ 2,5-3,0 (HR+/R ) 

3,2 

[37] 

ПМ 5,0-8,0 1,1 [37] 

МЗ 6,0-8,0 1,3 [38] 

Т 5,0-8,0 2,3 [37] 

Ціан 7,0-9,0 3,0 [39] 

НБ 5,0-7,5 3,4 [37] 

А 6,0-8,0 3,8 [37] 

КФ 6,0-8,0 4,8 [40] 

Цей факт може бути пов’язаний з частковим руйнуванням плівки SiO2 у 

слабкокислому та лужному середовищах (рН˂ 2,0 та рН ˃8,0). Окрім того, 

поверхня  гібридної плівки SiO2-ПЕ- може впливати на протолітичні 

властивості катіонних барвників аналогічно розчинам аніонних ПАР, а саме, 



212 

 

послаблювати кислотні властивості супряжених кислот [34, 41, 42]. Це має 

призводити до розширення діапазону рН існування двохзарядної катіонної 

форми барвника на поверхні порівняно з його водним розчином на кілька 

одиниць. У результаті цього мають зрости величини умовних рКа´ 

досліджених барвників на поверхні і сорбція однозарядних форм барвників 

буде починатися  при рН вищих за очікувані  значення.  

Ізотерми сорбції досліджених барвників наведено у додатку 4 (рис. 4.10- 

4.13).  Цікаво відмітити, що ПБ з однією метиновою  групою та Р6Ж, 

незважаючи на те, що у водному розчині існують  за досліджених 

концентрацій (0,01- 0,1 мМ) в агрегованому стані, утворюють на поверхні 

SiO2-ПЕ моношари [43]. Утворення моношарів  простежується також при 

адсорбції  МЗ та Ціан.  Для  інших досліджених ди- та триарилметанових 

барвників,  а також ПБ з двома метиновими групами адсорбція  на поверхні 

SiO2-ПЕ супроводжується утворенням одразу полішарів.  Ізотерми сорбції 

більшості барвників, окрім Р6Ж, відносяться до  S-типів. (Ціан, МЗ, ПМ). Цей 

факт свідчить, що окрім  електростатичного  механізму сорбції, за якого мав 

би бути L-, або H-тип ізотерми, має місце конкуренція між поверхнею та 

розчинником (водою, або водно- органічним розчином) за зв’язування з 

молекулою адсорбату [23].  Очевидно, це пов’язано з більшою полярністю 

розчинника у порівнянні з гібридними покриттями, що містять органічні 

поліелектроліти. Також має місце агрегація молекул реагентів у водному 

розчині. Як уже зазначалося у розд. 3 окрім іонообмінного механізму свій 

внесок в механізм закріплення на поверхні катіонних  барвників  дають 

специфічні взаємодії, зокрема гідрофобні та диполь-дипольні. Важливим 

фактором впливу на адсорбцію  барвників на поверхні SiO2-ПЕ є їх здатність 

до агрегації у полярних розчинниках, про що свідчать  спектрофотометричні 

дослідження. 

Протолітичні властивості  іммобмлізованих на поверхні гібридних 

покриттів катіонних барвників. Протолітичні властивості катіонних 



213 

 

барвників на поверхні вивчали на прикладі МЗ. З літератури відомо [38], що 

двохзарядна форма МЗ HR2+ має жовте забарвлення, а монокатіон R+ 

забарвлений у зелений колір (схема 4.3), значення константи  дисоціації рКа 

(HR2+/R+) =1,3.  

               

Схема  4.3.  Дисоціація  протонованої форми малахітового зеленого 

На основі аналізу спектрів поглинання барвника у розчині та на поверхні SiO2-

ПЕ за різних значень  рН отримано наступні залежності, рис. 4.10 [44] .  
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Рис. 4.10. Оптична густина 7.10-5 М розчину МЗ (а) та SiO2-ПЕ-МЗ (б) 

залежно від рН розчину. 

Розраховано умовні константи дисоціації (pKa') МЗ у водному розчині та 

на поверхні SiO2-ПЕ спектрофотометричним методом [45]. Для порівняння 

розраховано константу дисоціації МЗ у 1 мМ  розчині нПАР Tween-20 у 

присутності 1% ПВСК. Також співставлено положення максимумів 

поглинання МЗ  у слабко- кислому середовищі у відповідних матрицях.  

Результати наведено у табл. 4.12.  
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Таблиця 4.12 

Умовні константи дисоціації   МЗ у розчинах і на поверхні SiO2-ПЕ, а також  

положення максимуму поглинання МЗ при рН 2,0 

Параметр SiO2-ПЕ-МЗ Водний 

розчин  

Водно-міцелярний   

розчин   нПАР і ПЕ
-
 

рКа ´ 3,2±0,3  1,3±0,1 2,1±0,3 

ΔрКа 1,9  1,1 

λмакс, нм 400  605 400  

Отримане значення рКа′ для водного розчину МЗ  узгоджується з даними 

літератури [35], а у плівці спостерігається суттєве зменшення кислотних 

властивостей _ pKa′ зростає майже на 2 одиниці. Часткове пригнічення  

дисоціації НR2+ на поверхні може бути спричинене зміною полярності 

мікрооточення при адсорбції барвника плівкою (у якості структуруючих 

темплатів при синтезу плівки були використані розчини Tween-20),  а також 

взаємодією НR2+ з сульфогрупами ПЕ [33, 34, 46]. У спектрі поглинання SiO2-

ПЕ – МЗ в діапазоні 3,0 < рН < 6,0 спостерігається окрім максимуму при 605 

нм ще короткохвильовий  при 400 нм. Цей висновок  підтверджується  також 

даними табл. 4.12, з яких видно, що у водно- міцелярному  розчині кислотні 

характеристики МЗ також послаблюються, хоч і в меншій мірі  [46].  

 Отже, кислотні властивості та спектральні характеристики  катіонних 

барвників на поверхні SiO2-ПЕ змінюються аналогічно водно-міцелярним 

розчинам аПАР, проте зміни на поверхні значніші.  

Вимивання адсорбованих катіонних барвників з поверхні SiO2-ПЕ при 

утворенні ними моношару спостерігається лише при використанні  0,1 М 

розчинів неорганічних електролітів, зокрема NaCl (досліджувалися  

концентрації NaСl - 0,001-3 М). Розбавлені електроліти (концентрація менше 

0,1 М) і вода вимивають адсорбовані барвники з поверхні до 10 %.  Молекули 

адсорбату, що  утворюють полішари, змиваються з плівки навіть водою 
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(ступінь вимивання 50-60%). Таким чином, як зазначалося вище, утримування 

барвників на поверхні плівок SiO2-ПЕ  відбувається переважно за рахунок 

іонного обміну. Це підтверджується також тим, що молекули усіх досліджених 

катіонних барвників, адсорбованих плівкою SiO2, яка не містить ПЕ, достатньо 

легко змиваються водою та більш розбавленими розчинами електролітів 

(0,001-0,01М) з поверхні (ступінь вимивання складає 70-80%) [47].  

У подальшому плівки з адсорбованим барвниками планується 

використовувати в реакціях окиснення-відновлення, що відбуваються у 

слабко-кислому середовищі, більш детально вивчили ступінь вимивання ряду 

досліджених катіонних барвників з поверхні SiO2-ПЕ  і SiO2 0,01 М розчином 

H2SO4 (рис. 4.11). Ступінь вимивання (ΔАλmax, %) визначали за формулою: 

(Аλmax 0 - Аλmax 1/ Аλmax0)
.100%, де Аλmax0 – оптична густина плівки після контакту 

з розчином   барвника, виміряна при максимумі світлопоглинання 

відповідного барвника; Аλmax1 
_ оптична густина плівки після контакту з 

розчином  барвника та подальшим контактом з 0,01 М розчином H2SO4, що 

виміряна при максимумі світлопоглинання відповідного барвника.  
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Рис. 4.11. Ступінь вимивання барвників з поверхні SiO2-ПЕ ( ) та SiO2( ) 

0,01 М розчином H2SO4. Час контакту 40 хв. 
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Барвники удвічі більше змиваються з поверхні SiO2, ніж з SiO2 – ПЕ. За 

здатністю до утримування на поверхні  SiO2-ПЕ  барвники можна розташувати 

в ряд: ПБ ≥ НБ > Ціан > МЗ ˃Т >А > РВ > Р6Ж ≥ КФ. За дослідженого рН усі 

барвники  двохзарядні. Найбільш інтенсивно утримуються  на поверхні ПБ з 

одним метиновим радикалом, НБ, Ціан та МЗ. Слабкіше утримування на 

поверхні трифенілметанових барвників, зокрема, РВ, КФ і ПМ з двома 

метиновими радикалами викликане, очевидно, їх суттєвою агрегацією у 

полярних розчинниках та утворенням на поверхні SiO2-ПЕ полішарів. Менш 

схильний до агрегації у водних розчинах МЗ [48] утворює моно шар на 

поверхні і, як результат, утримується міцніше. 

Аналіз одержаних результатів підтверджує перспективність 

використання SiO2-сильнокислотні ПЕ для їх модифікування катіонними 

барвниками.  Привертають увагу катіонні барвники, що найменш схильні до 

агрегації у водних розчинах, зокрема, родамін 6Ж, серед трифенілметанових _ 

МЗ, оксазиновий НБ, ціанінові, а також поліметинові з одним метиновим 

радикалом. Важливим фактором є утворення моношару барвника при його 

адсорбції на поверхні. Описані закономірності  перспективно використовувати 

надалі  для розробки  чутливих елементів  оптичних сенсорів для  визначення   

окисників та відновників. 

Спектроскопічні характеристики  катіонних барвників на поверхні 

SiO2-ПЕ.  Співставлено  спектри поглинання катіонних барвників на поверхні 

SiO2-ПЕ та їх водних або водно-етанольних розчинів  [25]. З рис. 4.12 видно, 

що  у спектрі поглинання водного розчину Р6Ж  спостерігаються один 

максимум при λ = 525 нм (мономерна форма) і плече в короткохвильовій 

ділянці при λ = 490 нм (агреговані молекули) [49, 50].  

У роботах [38, 39]  стверджується, що поліелектроліти не зменшують 

агрегацію родамінових барвників у водному розчині  У той же час,  у 

присутності Tween-20 у водному розчині при концентрації на рівні ККМ через 
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зміну полярності мікрооточення і завдяки солюбілізації   молекул барвника 

міцелами нПАР суттєво зменшується  агрегація молекул Р6Ж  [25].   
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Рис. 4.12. Спектри поглинання розчинів Р6Ж (1,2) та плівок SiO2-ПЕ (3,5) і  

SiO2 (4,6) після контакту з Р6Ж.  Плівки, отримані у присутності (3,4), та за 

відсутності (5,6) Tween-20. рН= 7,0. Концентрації, М: Р6Ж – 1, 2 – 5·10- 6; 3 - 6 

– 1·10-4; Tween-20: 1-0;  2 – 1·10-3; 3, 4 – 3,5·10-2.  

 Короткохвильове плече у спектрі погинанння Р6Ж зникає (рис. 4.12, 

крива 2) натомість помітний батохромний зсув максимума на 7 нм [25]. 

Схожий ефект спостерігався у спектрах поглинання при додаванні до розчину 

барвника Р6Ж кПАР додецилтриметиламоній броміду (ДТАБ) [38]. Спектр 

поглинання Р6Ж, іммобілізованого у плівці SiO2-ПЕ, подібний до спектру 

цього барвника у водно- міцелярному розчині (рис 4.13, крива 3). Очевидно, 

що введені у золь як структуруючі темплати нПАР створють менш полярне 

мікрооточення навколо адсорбованих молекул барвника. Ємність 

мезопоруватої плівки SiO2-ПЕ за Р6Ж значно перевищує ємність плівки, 

отриманої без темплатів  нПАР (1,0  та   0,4  мкМ/г відповідно). Отримані 

результати підтверджують утворення відбитків міцел після видалення нПАР з 

плівки SiO2-ПЕ. Спектр Р6Ж на SiO2-ПЕ, отриманої без структуруючих 

темплатів нПАР, схожий на спектр Р6Ж у водному розчині за відсутності 
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нПАР (рис 4.12, криві 1, 5). Схожий ефект описано у роботі [51] для  родаміну,  

адсорбованого  модифікованим оксидом алюмінію, отриманим золь-гель 

методом  у присутності нПАР TritonX-100.   

Таким чином, можна зробити висновок, що застосування нПАР як  

структуруючого темплату та поліелектроліту  дозволяє поєднати 

електростатичне закріплення  молекул адсорбату  та забезпечити рівномірний 

розподіл його молекул у плівці.  Іммобілізовані на поверхні таких гібридних 

мезопоруватих плівок катіонні барвники можуть бути  перспективними 

аналітичними реагентами для сорбційно-спектроскопічних методів аналізу, 

зокрема із застосуванням окисно-відновних реакцій. 

Спектрофотометричні і люмінесцентні властивості ПБ на поверхні 

SiO2-ПЕ. Як відомо,  поглинання ПБ, а також здатність   його молекул 

випромінювати світло надзвичайно чутливі до полярності мікрооточення [41]. 

Це пов’язано із зміною колоїдно-хімічного стану ПБ у розчинах різної 

полярності, і вірогідно до перерозподілу електронної густини на поверхні 

барвника, а також зміною жорсткості структури при його  закріпленні на 

різних поверхнях. Деагрегація молекул ПБ має супроводжуватися суттєвим 

зростанням максимуму поглинання [52]. Отже, ПБ можна використовувати як 

спектроскопічні зонди  для дослідження  полярності середовища (зокрема, 

водно-органічних та водно-міцелярних розчинів, поверхні гібридних 

плівкових покриттів), а також як чутливі спектроскопічні аналітичні реагенти.  

Аналітичним сигналом можуть бути зміна інтенсивності або  положення 

максимумів  у спектрах поглинання, а також зростання/гасіння люмінесценції.  

Дослідження проводили на прикладі ПБ, що має одну метинову групу у 

своєму складі (табл. 4.10).  Спектри поглинання водно-етанольних розчинів 

ПБ у відсутності та присутності Tween-20 на рівні 0,2 ККМ майже не 

відрізняються λмакс = 540 нм [44]. Водночас у спектрах поглинання у 

присутності Tween-20 на рівні  500 ККМ і суміші Тween-20 та Pluronic F 127 

спостерігається гіперхромний ефект і гіпсохромний зсув максимуму 
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поглинання барвника порівняно з його водно-етанольним розчином на10 нм 

(λмакс = 550 нм). Такий ефект можна пояснити взаємодією барвника з міцелами 

нПАР у розчині, що супроводжується його деагрегацією і перерозподілом 

електронної густини у молекулах [44]. Аналогічний зсув максимуму 

поглинання барвника спостерігається на поверхні мезопоруватих плівок SiO2-

ПЕ, отриманих у присутності суміші нПАР Тween-20 та Pluronic F-127. На 

поверхні мікропоруватих плівок SiO2-ПЕ, отриманих у присутності Тween-20 

при концентрації у золі нижче за , ККМ спектр погинання ПБ аналогчний його 

водно-етанольному розчину. Очевидно мезопорувата поверхня SiO2-ПЕ діє 

подібно міцелярним розчинам нПАР і сприяє деагрегації молекул ПБ і 

перерозподілу електронної густини в молекулах. Утворення моношару ПБ на 

поверхні було підтверджено раніше  на основі аналізу ізотерми сорбції 

барвника  (рис. 4.13, додаток 4). 

Спектри люмінесценції ПБ у розчині та на поверхні наведено на рис. 4.13 

та 4.14 [44].  У присутності  міцелярних розчинів Tween-20, а також суміші 

Тween- 20 та Pluronic F 127  спостерігаються  батохромний зсув максимуму та 

збільшення інтенсивності люмінесценції барвника  у 5 разів (рис. 4.13, криві 3, 

4)  порівняно із розчином за відсутності ПАР, або при концентрації Тween-20 

нижче ККМ (рис. 4.13, криві 1, 2). Цей факт підтверджує взаємодію молекул 

барвника у розчині саме з міцелами нПАР та суттєвий вплив полярності 

мікрооточення на люмінесцентні характеристики барвника. В спектрах 

люмінесценції барвника на поверхні плівок SiO2-ПЕ залежність схожа.  

Інтенсивність люмінесценції барвника зростає у 30 разів на поверхні 

мезопоруватих плівок, отриманих у присутності Tween-20 i PF-127, порівняно 

з мікропоруватими плівками, отриманими без  нПАР (рис. 4.14).  

Максимум люмінесценції барвника на поверхні λem=568 нм співпадає з 

максимумом  його водно-міцелярних розчинів.  Слід відмітити зменшення 

інтенсивності люмінесценції і незначний батохромний зсув максимуму в 

спектрах SiO2-ПЕ, обробленого більш концентрованим розчином барвника 
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(рис. 4.14. крива 4). Це можна пояснити сорбцією  барвника в агрегованій 

формі [44].  
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Рис. 4.13. Спектри люмінесценції  

3.10-6  М водно- етанольних  розчинів 

ПБ  за відсутності (1)  і в присутності  

нПАР (2-4). λex=509 нм, pH=6.  

Концентарції, мМ: ПБ: 2,5.10-3 (1; 3); 

5 .10-3 (2,4) Tween 20 -  0,01 (2); 30  (3); 

суміш ПАР Tween 20 - 10,0; PF 127- 

1,0 (4). 

Рис. 4.14. Спектри люмінесценції  

мікропоруватих (1,2) та 

мезопоруватих  плівок SiO2-ПЕ (3,4) 

після контакту з 2,5.10-6 (1; 3); 5.10-6 

(2, 4) М розчином ПБ.  λex = 509 нм, 

pH= 6. Мезопоруваті плівки 

отримано у присутності Tween-20 i 

PF-127. 

Отже,  гібридні мезопоруваті плівки SiO2-ПЕ проявляють ефекти 

аналогічні  водно-міцелярним розчинам ПАР. Цей факт може бути надалі 

використано при розробці методик сорбційно- спектросокпічного визначення 

аналітів та отриманні чутливих елементів оптичних сенсорів. 

4.2.3. Сорбція антибіотику тетрациклінового ряду  плівками SiO2-

ПЕ- 

Досліджено сорбцію антибіотиків тетрациклінового ряду, а саме, 

тетрацикліну (Тц), на SiO2 і SiO2-ПЕ у діапазоні рН 2,0-8,0, за якого Тц  існує 

у водному розчині в катіонній, нейтральній і частково аніонній формах (pKa1 

= 3,3; pKa2 = 7,7; рКа3=9,7) [53]. 
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Cхема 4.4. Протолітичні рівноваги Тц у водному розчині [47] 

 Максимум поглинання Тц на SiO2-ПЕ (λмакс = 380 нм) батохромно 

зсунутий на 15 нм порівняно з максимумом  його водного розчину (рис. 4.16, 

додаток 4). Це викликано впливом поверхні на перерозподіл електронної 

густини у молекулі Тц на поверхні.  

Залежність оптичної густини плівкових покриттів SiO2 та SiO2-ПЕ- після 

контакту з розчином Тц при максимумі поглинання антибіотику за 

досліджених рН наведена на рис. 4.15. У нейтральному середовищі сорбція 

антибіотику незначна на обох типах плівок. У слабко-кислому середовищі, за 

якого у розчині превалює позитивно заряджена форма Тц, його сорбція 

суттєво зростає на SiO2-ПЕ, у той час як на SiO2 залишається  незмінною.  

Отримані результати підтверджують внесок електростатичних взаємодій у 

процес закріплення аналіту на поверхні [54]. 

 Оптимальний діапазон рН сорбції Тц складає 2-2,5, за якого у розчині 

превалює однозарядна форма Тц [42]. Ізотерма сорбції Тц поверхнею 

мезопоруватого SiO2-ПЕ-  відноситься до S2 –типу (рис. 4.15, додаток 4), 

максимальна сорбційна ємність складає   1,8 ± 0,2 мкМ/г  [56].  

На рис 4.16 наведено спектри збудження і люмінесценції Тц  у розчині 

та на поверхні SiO2-ПЕ- [56, 55].  Максимум у спектрі збудження  Тц на 

поверхні (λмакс = 380 нм) батохромно зсунутий на  12  нм порівняно з водним 

розчином. Спектр люмінесценції Тц на поверхні SiO2-ПЕ- ширший, ніж у 

водному розчині, а максимум  на поверхні (λмакс = 526 нм) практично співпадає 

з максимумом у розчині (λмакс = 523 нм).  
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Рис. 4.15. Оптична густина SiO2 (1) та SiO2-ПЕ- (2) після контакту з  4.10-5 М 

розчином  Тц залежно від рН водного розчину, час контакту - 20 хв. 
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Рис. 4.16. Нормовані спектри збудження і люмінесценції Тц у розчині (1,3) та 

на поверхні  SiO2-ПЕ- (2,4); рН=2,0; λex=375нм (3,4);  λem=525 нм (1,2). 

Оптична густина та інтенсивність люмінесценції SiO2-ПЕ зростають 

пропорційно концентрації Тц у розчині. Градуювальний графік для сорбційно-

спектрофотометричного  визначення Тц  за допомогою SiO2-ПЕ лінійний у 

діапазоні (4,4 -18,0)·мг/л і описується рівнянням ΔА380 = (-0,009±0,002) + 

(0,0012±0,0001).(С, мг/л), R2=0,99.  Градуювальний графік для сорбційно-
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люмінесцентного визначення Тц  за допомогою SiO2-ПЕ лінійний у діапазоні 

(2,7- 10,0). мг/л і описується рівнянням Iінтегр=(-11,0±3,1)+(2,0±0,2).(С, мг/л), 

R2=0,99. Нижні межі виявлення тетрацикліну спектрофотометричним і 

люмінесцетним методами складають 2,2 і 1,8 мг/л  відповідно  [57, 58].  

 Невелика відмінність у чутливості СПФ та Люм методик визначення Тц  

пов’язана з незначним квантовим виходом люмінесценції дослідженої сполу 

аналіту. Збільшити чутливість Люм методу  можна замінивши аналітичну 

форму Тц, а саме використавши його комплекси з іонами лантаноїдів, для яких 

характерна сенсибілізована люмінесценція при взаємодії з бета-дікетонними 

угрупуваннями органічних сполук [56, 44]. 

Люмінесцентні характеристики комплексу Eu(III)-ТЦ на поверхні  SiO2-

ПЕ-. Одними з перспективних модифікаторів поверхні плівок SiO2-ПЕ- є солі 

РЗЕ, зокрема Eu(III), для яких характерне явище сенсибілізованої 

люмінесценції при взаємодії з бідентатними лігандами, яким є Тц. Такий 

підхід має підвищити чутливість визначення Тц порівняно з вимірюванням 

люмінесценції самого Тц. На описаному  ефекті побудовані високочутливі 

методики люмінесцентного визначення Тц у розчинах [44 - 48].  

З метою розробки на основі плівок  SiO2-ПЕ  чутливих елементів  

оптичних сенсорів для визначення Тц за сенсибілізованою люмінесценцію 

його комплексу з Eu(III) було  досліджено    сорбцію  Eu(III)  поверхнею SiO2-

ПЕ [57].  Показано, що сорбція іону металу  збільшується із зменшенням 

кислотності розчину, що може бути обумовлено утворенням 

гідроксокомплексу Eu(OH)2+ (рис 4.17). Константа утворення  

Eu(OH)2+lgβ1=5,11 [57].  

Подальше модифікування SiO2-ПЕ за домопогою Eu(III) проводили при 

рН=6,0-7,0, за якого гідроліз ще незначний. З поверхні такої плівки Eu(III) не 

вимивається буферними розчинами при рН=4,5-7,2 та розбавленими (0,001-

0,01 М) розчинами неорганічних електролітів (ступінь вимивання не більше 

2%). При збільшенні концентрації NaCl до 0,01 М вимивання Eu(III) зростає 
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до 20 – 30 %. Отримані результати підтверджують іонообмінний механізм 

закріплення  Eu(III). 
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Рис.  4.17. Діаграма розподілу Eu3+ і Eu(OH)2+  залежно від рН водного розчину 

(а) та ємність SiO2-ПЕ за Eu(III) залежно від рН розчину (б). Концентрація 

Eu(III)=5,0.10-5 М. 

На рис 4.18 наведено спектри збудження і люмінесценції  поверхні SiO2-

ПЕ  та SiO2-ПЕ - Eu(III) після контакту з розчином Тц  [56]. У спектрах 

збудження і люмінесценції SiO2 - ПЕ-Eu(III)  після контакту з Тц  

спостерігаються характеристичні максимуми при 400 і 614 нм відповідно. Ці 

смуги відповідають сенсибілізованій люмінесценції Eu(III) [44, 48, 58]. У 

спектрах SiO2 - ПЕ після контакту з Тц зазначені максимуми не простежуютья 

(рис. 4.18, спектри а, b) Окрім того, у спектрі SiO2 - ПЕ-Eu(III) з’являється 

максимум люмінесценції при 525 нм, характерний для  Тц (рис. 4.16).   

Оптимальні рН утворення комплексу Eu(III)-Тц  у розчині дорівнює  5,5-

8,5, а на поверхні  SiO2-ПЕ-Eu(III) діапазон  дещо вужчий  і складає рН 7,0-8,0 

(рис 4.17, додаток 4).  Час встановлення рівноваги сорбції  Тц поверхнею SiO2-

ПЕ-Eu(III) удвічі менший, порівняно з SiO2-ПЕ і становить 15 хв. Ізотерму 

сорбції Тц плівкою SiO2-ПЕ-Eu(III) наведено на рис 4.19  [56]. Ізотерма сорбції 

Тц належить  до L2-типу [23]  та лінеаризується у координатах Ленгмюра. 
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Рівняння лінеаризації ізотерми має вигляд: [CТц]/а=(4,5±0,9)+(0,44±0,02).(С,10-

5 М), (R2=0,99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  4.18. Спектри  збудження (а, с)  і  люмінесценції (b, d) SiO2 - ПЕ(а, b)  та  

SiO2-ПЕ-Eu (III) (с, d)  після контакту  з  3.10-5 М розчином Тц, рН 7,3, λex=408 

нм (а,c),  λem=614 нм (b, d) .  
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Рис. 4.19. Ізотерма сорбції Тц на SiO2-ПЕ-Eu(III): рН=7,2,  кількість  

Eu(III)=5,3 мкМ/г, маса плівки=0,017 г, n=3. 
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Константа сорбційної рівноваги становить К = 1,9.106 [56].  Одержані 

дані свідчать про високу спорідненість Тц до поверхні плівок SiO2-ПЕ- Eu(III) 

порівняно з немодифікованими  европієм SiO2-ПЕ. 

Максимальна ємність SiO2-ПЕ-Eu(III)  за моношаром Тц  становить 2,0 

мкМ/г, що майже удвічі менше за вміст Eu(III) на поверхні. Таку різницю 

можна  пояснити стеричними утрудненнями при комплексоутворенні Тц з 

іонами  Eu. Очевидно, іони металу, що проникли у пори плівки в глибині, 

стають недоступними для більших за розміром молекул Тц. 

На основі співставлення  спектрів  збудження і люмінесценції  SiO2-ПЕ-

Eu(III)-Тц та водних розчинів відповідного комплексу, а також  оптимального 

діапазону рН утворення комплексу у розчині та на поверхні можна зробити 

висновок про утворення на поверхні SiO2-ПЕ-Eu(III) комплексу з 

найпростішим співвідношенням компонентів, а саме:  Eu(III):Тц =1:1. Можна 

вважати, що  координація  Eu(III) з Тц відбувається аналогічно описаному 

раніше для водних розчинів, а саме за участю атомів кисню β-дикетонної 

системи Тц [50-52, 59]. 

Отримано градуювальні залежності для сорбційно- 

спектрофотометричного та сорбційно-люмінесцентного визначення Тц із 

застосуванням плівки SiO2- ПЕ- Eu(III).  Градуювальний графік для сорбційно-

спектрофотометричного  визначення Тц  лінійний у діапазоні 1,8–11 мг/л  і 

описується рівнянням ΔА400 = (0,005±0,002) + (0,0010±0,0001) . (С, мг/л), де 

ΔА400 – різниця між оптичною густиною плівки після і до контакту з розчином 

Тц. Градуювальний графік для сорбційно-люмінесцентного визначення Тц 

лінійний у діапазоні 0,4–11,0 мг/л і описується рівнянням 

ΔIінтегр=(23±3)+(18,2±0,2).(С, мг/л). де ΔIінтегр – різниця між інтегральною 

інтенсивністю люмінесценції плівки після та до  контакту з розчином Тц. Межі 

виявлення для сорбційно-спектрофотометричного  та -люмінесцентного  

визначення Тц становлять 1,8 та 0,20 мг/л відповідно (3S критерій). Видно, що 

люмінесцентна методика більш чутлива за спектрофотометричну.  Водночас, 
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чутливість сорбційно-люмінесцентної методики визначення Тц не перевищує 

чутливість  методики у розчині [48, 51, 56].  

Одним із способів підвищення інтенсивності люмінесценції у 

комплексів Eu(III)-Тц є заміщення молекул води у координаційній сфері біля 

Eu(III) [60, 61, 62]. Це досягається шляхом введення у систему третього 

ліганду, здатного координуватися з іоном Eu(III). Серед описаних у літературі 

лігандів привертають увагу гідроген пероксид, ЕДТА, оксикислоти, зокрема, 

цитратна. Такі дослідження для плівок SiO2-ПЕ раніше не проводилися.   

Після контакту плівки SiO2-ПЕ-Eu з сумішшю Тц і цитрат-іонів (Cit3-)  

інтенсивність її люмінесценції при λ=614 нм збільшується утричі, порівняно з 

плівкою, що не контактувала з Cit 3-(рис. 4.20) [56, 57] .  
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Рис. 4.20. Спектри люмінесценції SiO2-ПЕ (1), SiO2-ПЕ –Eu(III) до (2) та після 

контакту з Тц (3), а також розчином Тц  і  цитрат- іонів (Cit3-) (4); λex=408 нм, 

Концентрації, 10-5 М: Cit3- - 40, Тц – 2,0, рН=7,2. 

Отримані результати  підтверджують перспективність застосування 

оксикислоти для збільшення інтенсивності люмінесценції комплексу Eu(III)-

Тц на поверхні SiO2-ПЕ. Це явище можна пояснити тим, що цитрат-іон 

витісняє молекули води із координаційної сфери Eu(III), тим самим 
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збільшуючи люмінесценцію [44, 49, 50].  Одержані результати свідчать про 

утворення на поверхні SiO2-ПЕ-Eu різнолігандного комплексу Eu(III)-Тц-Cit. 

Комплексоутворення   Cit3-  з Eu(III) у водних розчинах відбувається за участю 

атомів кисню гідроксильної та карбоксильних груп [63]. Логічно припустити, 

що на поверхні SiO2-ПЕ-Eu(III) взаємодія відбувається за тими ж групами.  

При збільшенні концентрації Cit у розчині люмінесценція комплексу 

Eu(III)-Тц-Cit на поверхні SiO2-ПЕ зростає. Максимальне значення 

люмінесценції комплексу на поверхні  досягається при 2-200-кратному 

молярному надлишку Cit3- по відношенню до Тц в розчині. При подальшому  

зростанні концентрації Cit>2.10-3 М люмінесценція зменшується за рахунок  

вимивання комплексу з поверхні, а також утворення комплексу Eu(III)-Cit [56, 

57]. 

Отримані дані підтверджують перспективність використання Cit3- як 

другого ліганду для підвищення люмінесценції комплексу Eu(III)-Тц на 

поверхні SiO2-ПЕ за рахунок утворення різнолігандного комплексу.  

Градуювальний  графік для визначення концентрації Тц у вигляді 

різнолігандного комплексу Eu(III)-Тц-Сit сорбційно-люмінесцентним 

методом будували на основі  інтегральної інтенсивності  люмінесценції SiO2-

ПЕ-Eu(III) після контакту з розчинами Тц різної концентрації, що містили 0,1 

мМ  Cit. Градуювальний графік лінійний у діапазоні 0,3-4,4 мг/л і описується 

рівнянням Iінтегр=(22±2)+(38±2).(С, мг/л), R2=0,99. Межа виявлення  Тц за 3S-

критерієм становить 0,16 мг/л [57]. 

З метою багаторазового   використання гібридного покриття досліджено  

регенерацію  SiO2-ПЕ-Eu(III)-Тц-Cit.  Встановлено, що комплекс  Eu(III)–Тц 

руйнується і змивається з поверхні SiO2-ПЕ   0,001- 0,01 М розчином  HCl. 

Повна регенерація плівки відбувається за 30 хв. За цей час інтенсивність 

люмінесценції SiO2-ПЕ-Eu(III) знижується до фонового значення. При  

повторному використанні  інтенсивність люмінесценції плівки становить  99% 
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від початкового значення,   після 2-ї регенерації – 70%. Очевидно має місце 

часткове  вимивання Eu(III) з поверхні.  

Отже, гібридні покриття SiO2-ПЕ, модифіковані іонами РЗЕ,  є 

перспективними для сорбційно-люмінесцентного визначення органічних 

молекул, що сенсибілізують люмінесценцію іонів РЗЕ. Це у першу чергу 

стосується речовин, що містять β-дикетонні угрупування, і оксикислот, 

зокрема цитрат-іонів.   

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

На приладі  аніонних і катіонних барвників різних класів, РЗЕ та 

антибіотиків тетрациклінового ряду доведено перспективність застосування 

гібридних плівкових покриттів SiO2-ПЕ як чутливих елементів оптичних 

сенсорів для визначення іонів металів та органічних лігандів сорбційно-

спектрофотометричним і сорбційно-люмінесцентним методами.  

На прикладі аніонного ЛГ і катіонного МЗ  барвників показано, що 

поверхня гібридних плівок SiO2-катіонний ПЕ підсилює кислотні, а 

SiO2-аніонний ПЕ _ основні властивості відповідних реагентів. На поверхні 

зазначений  вплив виражений сильніше, ніж у водно-міцелярних розчинах 

ПАР, а саме: зсув рКа´ на поверхні більший, а час встановлення рівноваги 

комплексоутворення _ менший  порівняно з водними розчинами.  Плівки можна 

використовувати багаторазово після регенерації, що важливо для розробки 

чутливих елементів оптичних сенсорів. Встановлені ефекти використані для 

розробки нових аналітичних форм реагентів, що забезпечують підвищення 

чутливості  і вибірковості визначення,  можливість проведення реакцій 

комплексоутворення у більш кислих розчинах. 

На основі гібридних покриттів SiO2-аніонний ПЕ, модифікованих іонами 

РЗЕ, розроблено сорбційно-люмінесцентну методику визначення Тц у формі 

різнолігандного комплексу Eu(III)-Тц-Cit із використанням SiO2-аніонний ПЕ, 
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модифікованого Eu(III), яка за своїми метрологічними  характеристиками не 

поступається аналогічній  люмінесцентній методиці у розчині.  

Аналіз одержаних результатів підтверджує перспективність 

використання плівок SiO2- ПЕ для закріплення аніонних і катіонних барвників 

та подальшого їх використання у реакціях комплексоутворення  як чутливих 

елементів оптичних сенсорів.  На відміну від водних розчинів плівки придатні 

для аналізу каламутних та забарвлених розчинів. На відміну від  

порошкоподібних сорбентів  плівки не потребують фільтрування. 
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РОЗДІЛ 5 

ОКИСНО- ВІДНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ АНАЛІТИЧНИХ 

РЕАГЕНТІВ, ІММОБІЛІЗОВАНИХ У  ГІБРИДНИХ ПОКРИТТЯХ   

SiO2- ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТ   

Визначення ряду органічних і неорганічних  сполук базується на окисно- 

відновних реакціях, які включають індуковані та каталітичні реакції.  Останні 

два види реакцій викликають особливий інтерес в контексті аналітичного 

застосування  плівкових покриттів на основі SiO2-ПЕ, оскільки  навіть 

незначна концентрація каталізатора, або речовини, що запускає індуковану 

реакцію (0,01- 1 мкМ) призводить до помітного аналітичного відгука, а саме: 

зміни оптичної густини/ інтенсивності  люмінесценції  іммобілізованого 

реагенту у випадку спектроскопічних методів детектування. При застосуванні 

вольтамперометрії фіксуватиметься зміна сили струму та (або) зсув 

потенціалу максимуму вольтамперної кривої.  

Як аналітичні реагенти були досліджені  катіонні барвники різних 

класів. Такий вибір обумовлений тим, що зазначені барвники 

характеризуються високими значеннями молярних коефіцієнтів поглинання, 

що важливо при вимірюванні оптичної густини  плівки товщиною 1-2 мкм.  

Окрім того, катіонні барвники досить легко окиснюються у водних та водно-

органічних розчинах такими окисниками, як: гідроген пероксид, оксиген, озон, 

хлор, бром, бромат-, нітрат-, йодат-, перйодат-іони та ін. [1, 2]. Поверхня SiO2-

ПЕ- може як прискорити окиснення барвників, так і стабілізувати їх. Нами 

досліджено вплив поверхні SiO2-ПЕ- на окисно-відновні властивості  

іммобілізованих катіонних барвників різних типів.  

При використанні спектрофотометричного і люмінесцентного методів 

детектування плівку наносили на поверхню скляної пластини (Розд. 2). При  

застосуванні вольтамперометрії використовували  тримірні та планарні 

електроди на основі вуглецю, модифіковані плівкою SiO2-ПЕ-барвник.    
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5.1. Вплив неорганічних окисників на спектрофотометричні 

характеристики   покриття SiO2- ПЕ--катіонний барвник 

В  роботі використовували мезопоруваті плівкові покриття SiO2-ПЕ-, що 

містили у своєму складі ПССК та ПВСК у співвідношеннях, які були 

оптимізовані і  результати  описані у Розд. 3. Як модифікатори були обрані 

катіонні барвники, що найкраще сорбувалися SiO2-ПЕ-, а саме: Р6Ж, Ціан, 

поліметиновий з однією метиновою групою, аурамін, нільський блакитний 

(Розд. 3, 4). 

При виборі неорганічних окисників були взяті до уваги їх стандартні та 

формальні окисно-відновні потенціали [3]. Для більшості досліджених 

окисників редокс-потенціал зростає у кислому середовищі. З огляду на це  

формальні потенціали розраховували для слабко-кислого середовища, рН 3,0  

за  якого плівка SiO2-ПЕ  ще стійка у водному середовищі. При рН< 2 має місце 

часткове  руйнування гібридного покриття. У табл. 5.1 наведено cтандартні та 

формальні окисно- відновні потенціали  досліджених у роботі  неорганічних 

окисників.  

Таблиця  5.1.  

Стандартні (E°, В) та формальні (E0', В; рН =3,0) окисно-відновні потенціали 

досліджених окисників 

№ Рівняння напівреакції n (e-) E°,В E0',В 

1 H2O2 + 2Н+ = 2H2O 2 1,77 1,59 

2 BrO3
- + 6H+ = Br- + 3H2O 6 1,45 1,27 

3 2HNO2 + 6H+ = N2 + 4H2O 6 1,44 1,23 

4 Cl2 = 2Cl- 2 1,358 1,36 

5 Br2 = 2Br- 2 1,087 1,087 

6 IO3
-+ 6H+ = I- + 3H2O 6 1,08 0,90 

7 I2 = 2I- 2 0,621 0,621 

Найбільші значення формальних окисно-відновних  потенціалів  мають 

гідроген пероксид, бромат, нітрит, хлор. На основі аналізу спектрів 

поглинання досліджених барвників з окисниками, представленими у табл. 5.1, 

можна зробити висновок, що у більшості випадків  спостерігається зменшення 
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максимуму поглинання барвника у присутності окисника. Ступінь 

знебарвлення корелює з величиною формального окисно-відновного 

потенціалу окисника (за умов однакових концентрацій окисників  та інших 

умов проведення реакцій). Виключення становлять нітрит калію, I2, Н2О2. При 

взаємодії з барвників з нітрит-іонами або йодом можуть з’являтися нові 

максимуми у результаті утворення продуктів взаємодії барвника з окисником. 

У пристуності Н2О2 зміни у спектрах мінімальні, що пов’язано з кінетичними 

обмеженнями перебігу реакцій за участі Н2О2. Приклади  змін у спектрах 

поглинання   Ціан наведено на рис 5.1, додаток 5. 

Отримані дані свідчать про перспективність застосування досліджених 

катіонних  барвників в окисно-відновних реакціях за участю нітрит-, бромат- 

та йодат іонів. Зокрема, Ціан, Р6Ж, поліметин, НБ можуть бути  

перспективними аналітичними реагентами для визначення нітрит-іонів. При 

цьому  спостерігається суттєве зменшення максимуму поглинання барвника 

або поява нових максимумів.  

Порівняно ступені знебарвлення водних розчинів барвників та 

адсорбованих  поверхнею  SiO2-ПЕ- після контакту з 5 мМ розчином KBrO3. 

Результати представлені на рис 5.1. Слід відмітити, що оптична густина 

розчинів після контакту плівок SiO2-ПЕ--барвник з окисником не змінювалася, 

отже відновлена форма барвника не вимивається  з поверхні за 

досліджених  умов. 

Ступінь знебарвлення барвника на поверхні (ΔА, %) розраховували за 

формулою: 

𝛥𝐴,% = |  
𝐴0SiO2‐ПЕ‐барвник −  𝐴𝑆𝑖𝑂2−ПЕ‐барвник 

 𝐴0SiO2‐ПЕ‐барвник
| × 100,                                    (5.1) 

де А0
SiO2-ПЕ--барвник та АSiO2-ПЕ--барвник– оптичні густини SiO2-ПЕ--барвник, до та 

після контакту з КBrO3 при максимумі поглинання відповідного барвника, 

виміряні відносно немодифікованої плівкою скляної пластини. 
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Для розрахунку ступеня знебарвлення барвників у водному розчині 

після контакту з бромат-іоном використовували оптичні густини розчинів 

барвників при максимумі їх поглинання до та після контакту з окисником. 

Розчин порівняння _ вода. 

 

Рис. 5.1. Ступені знебарвлення барвників на поверхні SiO2-ПЕ і у воді після 

контакту з 5.10-3 М розчином КВrO3, рН=3,0; час контакту  30 хв, Т=26±2°С. 

Як видно  з діаграми (рис.5.1) бромат-іон у водному розчині окиснює 

досліджені барвники на 70-100 %. На поверхні ступінь знебарвлення 

зменшується і складає лише  10-60%. У табл. 5.2. порівняно час стабілізації 

аналітичного сигналу (оптичної густини при максимумі поглинання) при 

контакті відповідних барвників з бромат-іоном у розчині та на поверхні. 

Формальні редокс потенціали досліджених барвників  наведені у табл. 5.1, 

додаток 5. 

З наведених результатів можна зробити висновок, що поверхня SiO2-ПЕ- 

стабілізує молекули катіонних  барвників по відношенню до дії окисників, 

зокрема бромат-іону. Очевидно, це є результатом  входження (повного або 

часткового) молекули барвника у пори плівки. Таким чином, ступінь 
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знебарвлення адсорбованих на SiO2-ПЕ-  барвників менша, ніж у розчині, а 

рівновага реакції на поверхні встановлюється швидше.   

 

Таблиця 5.2 

Час стабілізації аналітичного сигналу 5.10-5М розчинів барвників на поверхні 

SiO2-ПЕ- та  у воді після контакту з розчином 5.10-3 М КВrO3 , рН = 3,0, 

t=26±2°С 

Барвник Формула 
τ, хв 

SiO2-ПЕ Вода 

Аурамін  (Аур) 

 

20 40 

Малахітовий зелений 

(МЗ) 

 

10 30 

Діоксазофосфоканове 

похідне N,N  ́

дікарбоксиалкіл 

тіакарбоціаніну 

(Ціан) 

N

S S

N

O

N

O

N

OO

P

OH

OO

P
O H

I

 

10 40 

Нільський блакитний  

(НБ) 

 

20 50 

Родамін 6Ж (Р6Ж) 

 

20 40 

 

Залежність ступеня знебарвлення від природи барвника  у розчині та на 

поверхні за однакових умов (температура, концентрації речовин, час) 
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корелюють між собою. Найбільша ступінь знебарвлення характерна  для ди- 

та триарилметанових барвників, дещо менше знебарвлюються родаміновий, 

найменше - оксазиновий барвник (НБ).  Перші два класи барвників мають у 

водному розчині високу конформаційну  рухливість.   Родамін та оксазиновий 

барвники знебарвлюються гірше, оскільки мають більш  жорстку структуру і 

містять конденсовані ароматичні фрагменти. Ціаніновий барвник має як 

рухомі частини (поліметинові фрагменти)  так і конденсовану  ароматичну 

структуру, отже цей барвник займає проміжну позицію між 

триарилметановими та оксазиновими барвниками. НБ, ступінь знебарвлення 

якого на поверхні найменша,  може заходити усередину пор плівкового 

покриття, оскільки його розмір і конформаційна рухливість менші за інші 

досліджені барвники.  Отримані результати використані для розробки 

спектрофотометричних методик визначення окисників і відновників з 

використанням покриттів SiO2-ПЕ-катіонний барвник.  

5.1.1. Визначення відновників на поверхні SiO2-ПЕ- барвник  

Взаємодія катіонних барвників з окисниками і формальдегідом у 

водному розчині. Визначення базується на взаємодії відновника з броматом, 

що супроводжується  утворенням проміжних продуктів, зокрема,  

молекулярного брому або більш активних малостійких радикалів. Ці продукти  

взаємодіють з органічним барвником  значно активніше, ніж бромат. 

Аналітичним сигналом в такому методі є зміна забарвлення індикаторної 

речовини _ органічного барвника, що змінюється пропорційно до зростання 

концентрації більш активного відновника.  У якості відновника було обрано 

формальдегід, що характеризується меншим окисно-відновним потенціалом, 

ніж досліджені  барвники  [3], (табл. 5.1, додаток 5).  

Порівняно вплив наведених у табл. 5.1  окисників на ступінь 

знебарвлення розчинів катіонних барвників за відсутності та у присутності 

СН2О. Із серії досліджених окисників (NaNO2, KIO3, KBrO3, H2O2) найбільш 
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помітний вплив СН2О на знебарвлення барвників при рН=3,0  спостерігається 

для KBrO3. Час стабілізації оптичної густини при взаємодії барвників у 

розчині броматом у присутності і за відсутності  формальдегіду наведено на 

рис. 5.2. Як видно у присутності  альдегіду час знебарвлення  для  Ціан та  МЗ 

суттєво скорочується, певне прискорення спостерігається також для КФ та НБ.  

Прискорюючого впливу формальдегіду на окиснення  броматом Р6Ж та 

аураміну не спостерігається.  

 

Рис. 5.2. Знебарвлення 1 мМ розчинів барвників від часу контакту із сумішшю 

KBrO3 і CH2O (1)  та KBrO3 (2). Концентрації, М: KBrO3 -5
.10-3, СН2О-1.10-4; 

рН=3,0; Т=26±2°С. 

Подібні реакції були описані для розчинів Р6Ж [3, 4, 5]. У присутності 

бромату і формальдегіду утворюється оксинена  форма Р6Ж, що має 

люмінсецінцію [5]. Автори вважають, що окиснення Р6Ж відбувається за 

участю Br2, який  утворюється у результаті взаємодії BrO3
- з СН2О. Окрім того, 

реакція може відбуватися багатостадійно в результаті утворення більш 

активних проміжних  продуктів [6].   

Реакції окиснення-відновлення у присутності бромату і формальдегіду   

на  поверхні SiO2-ПЕ-катіонний барвник. Найпомітніша різниця  між ступенем 

знебарвлення барвників на поверхні  плівок  SiO2-ПЕ після контакту з 

розчином KBrO3 та  сумішшю KBrO3 та CH2O спостерігається для Ціан та МЗ,  

дещо менша _ для Р6Ж (рис.5.3).  Аурамін окиснюється як самим броматом так 
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і сумішшю BrO3
- з CH2O. НБ практично не знебарвлюється на поверхні. 

Очевидно, що молекули НБ можуть заходити усередину пор мезопоруватої 

плівки SiO2-ПЕ на відміну від інших більш розгалуджених молекул барвників. 

Цей факт покращує стабілізацію НБ.  

 

Рис. 5.3. Ступені знебарвлення катіонних барвників на поверхні SiO2-ПЕ після 

контакту з розчинами КВrO3 (1) та КВrO3+СН2О (2). Концентрації, М: KBrO3-

5.10-3, СН2О-1.10-4; рН=2,0; Т=26±2°С. час контакту 20 хв. 

У  водному розчині усі досліджені барвники практично повністю 

знебарвлювалися за присутності бромату і формальдегіду. Поверхня SiO2-ПЕ 

дещо диференціює окисно-відновні властивості адсорбованих катіонних 

барвників. Чим більша конформаційна рухливість молекули барвника, тим він 

сильніше окиснюється на поверхні гібридних плівок. Це характерно, зокрема, 

для ди-, триарилметанових, родамінових, а також ціанінових барвників.  

Найменше схильні до окиснення ті барвники, які мають конденсовану 

ароматичну систему, що продемонстровано на прикладі оксазинового 

барвника НБ. При проходженні індукованої реакції, наприклад у присутності 

бромату та  формальдегіду, зазначені вище закономірності проявляються 

сильніше.  Для усіх досліджених барвників час стабілізації аналітичного 
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сигналу (зміна оптичної густини) при взаємодії з окисниками  на поверхні 

SiO2-ПЕ скорочується у 2-3 рази порівняно з їх водними розчинами (табл. 5.2.).  

Спектрофотометричні характеристики ціанінового барвника на 

поверхні гібридних плівок у присутності KBrO3 і формальдегіду.  У спектрах 

поглинання SiO2-ПЕ-Ціан після контакту з KBrO3 спостерігається зменшення 

максимумів поглинання при 535 і 560 нм порівняно зі спектром поглинання 

ціан за відсутності бромату при рН 3,0. У присутності  KBrO3 і формальдегіду 

ступінь знебарвлення барвника на 15% зростає порявняно з KBrO3 (рис. 5.2, 

додаток 5). Можна  зробити висновок, що при взаємодії СН2О з броматом 

утворюється проміжний більш активний продукт, який  окиснює 

іммобілізований у плівці  SiO2-ПЕ барвник. Отже, має місце індукована 

окисно-відновна реакція [6]. Час встановлення рівноваги реакції окиснення 

Ціан у пристуності BrO3
- і СН2О на поверхні SiO2-ПЕ- майже у 3 рази швидше, 

ніж у водному розчині і становить 15 хв [7].  

На прикладі діоксазафосфоканового прохідного ціанінового барвника 

показана принципова можливість використання плівок SiO2-ПЕ, 

модифікованих катіонним барвником, для визначення СН2О з використанням 

індукованої  реакції окиснення-відновлення за участю BrO3
–. 

Спектрофотометричні характеристики  МЗ на поверхні гібридних 

плівок у присутності KBrO3 та формальдегіду.  У спектрі поглинання SiO2-

ПЕ-МЗ спостерігається збільшення оптичної густини при 605 і 450 нм та поява  

максимуму при 400 нм у присутності KBrO3  порівняно зі спектром за його 

відсутності (рис. 5.3, додаток 5) [7]. Інтенсивність максимумів поглинання  при 

605 і 400 нм зменшується, а полоса при 450 нм зникає після контакту  плівки 

SiO2-ПЕ-МЗ  з сумішшю  KBrO3 і СН2О.  

На основі порівняння спектрів поглинання МЗ на поверхні та у розчині 

за присутності  бромату та суміші бромату і формальдегіду можна зробити 

висновок, що  окиснення МЗ  супроводжується зміною його протолітичної 

форми. На поверхні відбувається депротонування і окиснення однозарядної 
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форми МЗ. У розчині спочатку утворюється протонована двозарядна форма 

НМЗ2+, яка далі окиснюється. Контрасність реакції при взаємодії МЗ з бромат-

іоном на поверхні SiO2-ПЕ більша, ніж у розчині, що має позитивно вплинути 

на чутливість визначення формальдегіду за індукованою реакцією. У 

подальшому оптичну густину SiO2-ПЕ-МЗ вимірювали при λmax=605 нм 

(λ=590 нм при використанні КФК) , за якої спостерігали найбільші зміни у 

спектрах поглинання МЗ на поверхні.   Окиснення МЗ на поверхні SiO2-ПЕ 

можна описати  схемою (5.1): 

НМЗ2+(Red)  →  МЗ+(Red')  →  МЗ2+(Ox)  

Схема 5.1. Окиснення малахітового зеленого на поверхні SiO2-ПЕ. 

Хоча рівновага реакції у присутності  суміші KBrO3 і СН2О 

встановлюється за 15 хв, проте за 5 хв окиснення МЗ проходить на 95%.  Отже, 

вимірювати аналітичний сигнал формальдегіду можна через 5 хв контакту 

плівки з досліджуваними  розчинами [7].  

Оптимізовано концентраційні умови проведення реакцій окиснення-

відновлення іммобілізованих на поверхні Ціан або МЗ  у присутності бромату 

та формальдегіду. Для досягнення  максимальної різниці між  оптичною 

густиною  SiO2-ПЕ-МЗ у відсутності і присутності СН2О концентрація бромат-

іону має бути у  1200-1500 разів більша за концентрацію формальдегіду (рис 

5.5а, додаток 5).  При підвищенні концентрації бромату різниця між максимум 

поглинання МЗ у присутності і за відсутності СН2О нівелюється.  

При застосуванні SiO2-ПЕ-Ціан рівновага реакції окиснення-

відновлення у присутності суміші KBrO3 і СН2О встановлюється утричі довше 

ніж для МЗ і становить 15 хв. Концентрація  бромату за якої  спостерігається 

найбільше знебарвлення SiO2-ПЕ-Ціан у присутності формальдегіду  у 50-100 

разів більше за вміст формальдегід (рис. 5.5.(б), додаток 5).  

 Оптимізація умов визначення формальдегіду з використанням SiO2-

ПЕ-МЗ та SiO2-ПЕ-Ціан. Ступінь знебарвлення  МЗ і Ціан у присутності 
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KBrO3 і СH2O  на поверхні SiO2-ПЕ  збільшується  при переході від 

нейтрального до слабко-кислого середовища  (рис 5.6, додаток 5) [7].  Це 

пояснюється зменшенням величини формального окисно-відновного 

потенціалу напівреакцій KBrO3/Br- та CO2/СН2О при зростанні рН розчину. 

Оптимальне значення рН  досліджених розчинів становить 1,5-3 та 2,5-3 для 

SiO2-ПЕ-МЗ та SiO2-ПЕ-Ціан відповідно. У більш кислому середовищі  

формальдегід не впливає на ступінь знебарвлення барвників бромат-іонами. 

Це обумовлено зростанням формального потенціалу E°' напівреакції BrO3
-/Br-

. Визначення формальдегіду проводили при рН =3,0.  Ступінь знебарвлення 

SiO2-ПЕ-МЗ та SiO2-ПЕ-Ціан лінійно зростає зі   збільшенням концентрації 

СН2О у розчині. Метрологічні характеристики розроблених методтик 

сорбційно-спектрофотометричного визначення формальдегіду наведені у 

табл. 5.3. 

Таблиця 5.3  

Характеристики  методик сорбційно-спектрофотометричного  визначення 

СН2О за допомогою плівкових покриттів SiO2-ПЕ- катіонний барвник. 

Рівняння градуювального графіка: ΔА
570

,%=(а±Δа)+(b±Δb).СCH2O мг/л 

Параметр SiO2-ПЕ-Ціан SiO2-ПЕ-МЗ 

Діапазон рН 2,7÷3,5 1,5 ÷ 3,0 

Час контакту р-ну  

з плівкою, хв. 
15 5  

а±Δа 0,7±0,2 -1,05±0,60 

b±Δb 14,9±0,5 3,10±0,30 

Діапазон 

лінійності, мг/л 

0,3-1,6 1,0-9,0 

 

Межа виявлення 

СН2О, мг/л 

(3S критерій) 

0,04 0,6 
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Відносне стандартне відхилення (Sr) n=3 при визначенні 0,6 мг/л СH2O 

із використанням SiO2-ПЕ-Ціан становить 0,12; при визначенні  2,4 мг/л СH2O 

із використанням  SiO2-ПЕ–МЗ Sr=0,04. Визначення СН2О за допомогою SiO2-

ПЕ-МЗ характеризується кращою збіжністю результатів, ширшим діапазоном 

лінійності градуювального графіка  та експресністю, ніж SiO2-ПЕ-Ціан. Нижня 

межа виявлення СН2О за допомогою розроблених покриттів є достатньою для 

визначення формальдегіду у косметичних миючих засобах на рівні і нижче 

ГДК – 2,2 г/л [4, 8].  

Отже, із серії досліджених барвників  ціанінового, ди- та 

триарилметанового, родамінового, акридинового та оксазинового класів 

показано, що МЗ та Ціан помітно окиснюються броматом на поверхні SiO2-

ПЕ. Ступінь знебарвлення на поверхні зростає при збільшенні 

розгалудженості молекули барвника. Швидкість окиснення  прискорюється, а 

ступінь знебарвлення зростає  у присутності СН2О за рахунок проходження 

індукованої реакції. На основі розробленої твердофазно-

спектрофотометричної методики визначення формальдегіду 

продемонстрована перспективність застосування гібридних плівок  SiO2-ПЕ-

МЗ та SiO2-ПЕ-Ціан для визначення органічних відновників за індикованою 

реакцією окиснення-відновлення. 

5.1.2. Окиснення барвників на поверхні SiO2-ПЕ-катіонний барвник 

під дією нітрит- іону 

Більшість з досліджених барвників  окиснюються  нітритом у слабко- 

кислому середовищі, що супроводжується суттєвим зменшенням максимуму 

поглинання барвника і (або) появою нової смуги у спектрі. На прикладі  

взаємодії нітриту з Р6Ж, іммобілізованим на поверхні  SiO2-ПЕ, досліджена 

перспектива використання розроблених покриттів для прямого тверофазно- 

спектрофотометричного визначення окисників.  

Спектри поглинання водного розчину Р6Ж та SiO2-ПЕ –Р6Ж до та після  

взаємодії з нітрит-іонами наведено на рис. 5.4 а,б.  При взаємодії Р6Ж з нітрит-
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іонами у водному розчині та на поверхні SiO2-ПЕ-Р6Ж  спостерігається 

зменшення оптичної густини при λмакс = 535  і 540 нм відповідно.  На поверхні  

додатково з’являється невеликий максимум при λ=400 нм. 

Спектрофометрично доведено, що Р6Ж не змивається з поверхні плівки в 

розчин за досліджених умов. Отримані результати дають підставу 

стверджувати, що знебарвлення відбувається у результаті реакції окиснення-

відновлення Р6Ж на поверхні гібриної плівки.  

400 450 500 550

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 

 
, нм

A

3

2
1

1

а                                                                       

400 440 480 520 560

0,21

0,28

0,35

0,42

0,49

3

2

1

, нм

A

 

 

  

б 

Рис. 5.4. Спектри поглинання а) водного розчину 1,5·10-5 М Р6Ж до (1) та 

після взаємодії з 3,0·10-5 М (2) і 7,0·10-5 (3) M розчином KNO2; б) плівки 

SiO2-ПЕ-Р6Ж, до (1) та після  контакту з 2∙10-5 М (2) та 4∙10-5 М (3) розчином 

KNO2; рН=2,0±0,2,  час реакції =20 хв. 

Оптимальні умови взаємодії SiO2-ПЕ-Р6Ж з нітрит-іоном. 

Знебарвлення SiO2-ПЕ-Р6Ж у присутності нітриту  досягає максимуму через 

15 хв контакту  з розчином аналіту (рис. 5.6, додаток 5). Оптимальне рН 

взаємодії становить  2,0±0,3 (рис. 5.7, додаток 5). Отримані умови корелюють 

з оптимальними умовами взаємодії водного розчину Р6Ж з нітритом [9]. 

Імовірні продукти окиснення Р6Ж на поверхні SiO2-ПЕ нітритом у слабко-

кислому середовищі наведені на схемі 5.2.  Раніше подібні продукти  

встановлено для розчинів родамінових барвників після їх контакту з солями  
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Се(ІV) або MnO2 в сірчанокислому середовищі [10,11]. Нітрит-іони  

відновлюються до  NO або N2O. 
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Cхема 5.2. Можливі проміжні продукти окиснення  Р6Ж [11,12]. 

Характеристики градуювального графіку для твердофазно-

спектрофотометричного визначення нітрит-іонів у розчині. Градуювальний 

графік для визначення нітрит-іонів з використанням SiO2-ПЕ-Р6Ж сорбційно- 

спектрофотометричним методом описується рівнянням: 

А540=(0,025±0,002)+(0,039±0,001)∙С (мг/л), межа виявлення – 0,15 мг/л, об’єм 

розчину 10 мл (3s-критерій), діапазон лінійності  знаходиться у межах 0,25 – 

5,0 мг/л. 

Визначенню нітрит-іонів за допомогою SiO2-ПЕ- Р6Ж не заважають 100-

кратні надлишки неорганічних окисників, що можуть знаходитися в 

досліджуваних об’єктах разом з нітрит-іонами, а саме: NO3
-, H2O2, BrO3

-, іони 

Cu(ІІ) та Fe(ІІІ) (табл. 5.4).  Заважають визначенню більш активні окисники, 

зокрема активний хлор, присутній у водопровідній воді. Вплив його 

усувається відстоюванням води протягом доби.  

Визначення нітрит-іонів сорбційно-спектрофотометричним методом за 

допом огою плівки SiO2-ПЕ- Р6Ж, характеризується більшою селективністю, 

зокрема, щодо катіонів металів Cu(ІІ) та Fe(ІІІ) та меншою токсичністю в 

порівнянні із стандартною фотометричною методикою визначення з 

реактивом Гріса [12]. 

О 
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Таблиця 5.4  

Вплив деяких окисників (Х) на результати сорбційно-

спектрофотометричного  визначення 2,0∙10-5  М нітрит-іонів за допомогою 

SiO2-ПЕ- Р6Ж;  рН=2,0, n=3, P=0,95 

Х 
Молярне 

відношення 

n(NO2
-):m(Х) 

Знайдено  

NO2
-, 10-5 М 

х±Δх 

 

Sr 

NO3
- 

1:1 2,1±0,3 0,06 

1:10 2,2±0,2 0,04 

1:100 2,1±0,2 0,04 

H2O2 1:1 2,0±0,3 0,06 

1:100 2,2±0,2 0,04 

BrO3
- 1:1 2,1±0,3 0,06 

1:100           2,3±0,2 0,04 

Cu(ІІ) 1:1 1,9±0,3 0,07 

1:100 2,3±0,3 0,05 

Fe(ІІІ) 1:1 2,0±0,4 0,08 

1:100 2,2±0,3 0,06 

На прикладі окиснення іммобілізованого Р6Ж  нітрит-іонами показано, 

що гібридні плівки SiO2-ПЕ-катіонний барвник є перспективними чутливими 

елементами оптичних сенсорів для  скринінгу вмісту  окисників у розчині за 

реакцією окиснення-відновлення. Оскільки окиснення відбувається 

необоротно, гібридні плівки у таких реакціях можна використовувати 

однократно.  

5.2. Вольтамперометричні характеристики  модифікованих 

плівками SiO2-ПЕ електродів 

Окрім методу спектрофотометрії за проходженням реакцій  окиснення- 

відновлення можна стежити за допомогою  вольтамперометрії. Цей метод 
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відрізняється високою чутливістю та вибірковістю, можливістю 

мініатюризації  та автоматизації процесу визначення. Він є перспективним, 

якщо аналіт, чи продукт його взаємодії з модифікатором поверхні є 

електроактивним, а окисно- відновний  потенціал визначуваної речовини 

знаходиться у межах термодинамічної стабільності фонового розчину 

електроліту. У роботі застосовували  тверді тримірні та планарні електроди на 

основі вуглецю, золота  і платини, модифіковані плівками оксиду силіцію та 

ПЕ без використання токсичного Меркурію. Присутність ПЕ забезпечує 

електричну провідність плівки на поверхні електроду, а також іонообмінне 

концентрування  аналіту з розчину на поверхню електроду. Проблемою 

застосування багатьох твердих електродів без ртутної плівки є забруднення їх 

поверхні продуктами окиснення-відновлення електроактивних речовин. Це 

призводить до поганої відтворюваності аналітичного сигналу.  Плівка оксиду 

силіцію має захищати поверхню електрода від продуктів окиснення-

відновлення  аналітів, що дозволить покращити стабільність та 

відтворюваність  аналітичного сигналу. Окрім того, модифікування електродів 

плівками SiO2-ПЕ без Меркурію дозволить покращити  екобезпечність 

аналізу.   

Вольтамперометрію можна використовувати для визначення  як 

електрохімічно активних, так і неактивних речовин, зокрема іонів  металів. 

Для визначення електрохімічно неактивних іонів металів  у розчин вводять 

електроактивний ліганд. Зазвичай для цього використовують ртутні 

електроди. Одними з органічних лігандів, які застосовуються для вирішення 

таких задач – це азобарвники, що легко відновлюються на поверхні ртутного 

електроду. В літературі  описано вольтамперометричне визначення ряду 

електрохімічно неактивних іонів металів, зокрема Мо(VI), з використанням 

азобарвників [13,14, 15, 16]. Аналітичним відгуком в таких методиках є пік 

відновлення ліганду, зв’язаного з металом, що зн аходиться при більш 

негативних потенціалах, ніж пік незв’язаного в комплекс ліганду.  
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Нами розроблені загальні підходи отримання і застосування в аналізі 

вуглецевих і золотих електродів, модифікованих плівками SiO2-ПЕ, як 

чутливих елементів вольтамперометричних сенсорів. На поверхні гібридних 

плівок можна закріпити органічні реагенти, що покращить вибірковість 

вилучення аналітів. Окрім того, модифіковані органічними реагентами 

електроди можна використовувати для визначення електрохімічно 

неактивного аналіту, якщо  модифікатор електрохімічно активний і взаємодіє 

з аналітом.  Надалі електроди, модифіковані плівками SiO2-ПЕ, 

використовували для визначення електрохімічно активних та неактивних 

аналітів. 

5.2.1. Оптимізація умов модифікування вуглеситалового електроду 

плівкою SiO2-аніонообмінний поліелектроліт (SiO2–ПЕ+) 

В  роботі використовували мезопоруваті плівкові покриття SiO2-ПЕ+, що 

містили у своєму складі ПДМДА та олігосемикарбазид ОУТС у 

співвідношеннях 0,4:0,06, % (мас.) (Розд. 3). Як модельну редокс-систему 

обрано оборотну електрохімічну пару [Fe(CN)6]
3-/[Fe(CN)6]

4-, що 

використовується при дослідженні електрохімічних характеристик 

модифікованих електродів [17]. Для оптимізації умов модифікування 

електродів  застосовували метод циклічної вольтамперометрії, що дозволяє  

досліджувати оборотність системи та механізми реакцій  окиснення-

відновлення [18, 19]. 

Оптимізацію модифікування електродів плівкою SiO2-ПЕ проводили за 

наступними параметрами: спосіб  нанесення плівки на поверхню, кількість ПЕ 

у золі, кількість  структуруючих темплатів у золі та спосіб попередньої 

обробки  плівки. У якості фонового електроліту використовували  0,1 М 

розчин KNO3. 

Плівку SiO2-ПЕ наносили на поверхню електроду методом «спін-

коутінгу». Для цього 10 мкл отриманого золю наносили за допомогою піпетки 

на електрод, який далі закріплювали у спеціальну центрифугу і включали 
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обертання електроду при заданій швидкості і заданому часі. Час і швидкість 

обертання електроду при нанесенні плівки впливають на її товщину та 

механічну стійкість [20]. Максимальний струм відновлення модельного 

аналіту на поверхні ВЕ SiO2–ПЕ+ досягається за таких параметрів роботи 

центрифуги: час 30 с, швидкість 2000 об/с. 

Відомо, що  SiO2 є діелектриком. Отже, ВЕ, модифікований плівкою SiO2  

(ВЕ-SiO2), повинен мати гірші електрохімічні характеристики, ніж 

немодифікований ВЕ. При введенні ПЕ  у плівку SiO2  її електропровідність 

має покращитися.  Після контакту ВЕ-SiO2–ПЕ з 1 мМ розчином K3[Fe(CN)6] 

на вольтамперограмі з’являється пік відновленню [Fe(CN)6]
3- при Еп=0,10 В 

(відносно Ag/AgClнасич), аналогічно піку на немодифікованому ВЕ  (рис. 5.9, 

криві 3 і 4).  Струм відновлення (Ік) на ВЕ-SiO2-ПЕ є більшим за Ік на 

немодифікованому ВЕ та ВЕ-SiO2, що свідчить про більше концентрування 

[Fe(CN)6]
3- на поверхні ВЕ- SiO2–ПЕ, порівняно з ВЕ та ВЕ- SiO2 (рис 3.8, 

Розд.3). Час контакту модифікованих електродів з розчином  K3[Fe(CN)6]  за 

який струм  відновлення досягає максимального значення складає 1-2 хв для 

ВЕ- SiO2-ПЕ та 20 хв для ВЕ-SiO2.  

На рис 5.5. наведено залежність сили струму електроактивних сполук на 

немодифікованому ВЕ, та  електродах, модифікованими Hg,  i SiO2-плівками. 

 

 

 

 

Рис. 5.5.  Сила струму  окиснення- 

відновлення аналітів на 
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Видно, що використання мезопоруватих гібридних плівок SiO2-ПЕ дає 

можливість збільшити відгук модифікованого електроду у два-три рази 

порівняно з немодифікованим. Сила струму на ВЕ- SiO2-ПЕ майже така сама, 

як і на ВЕ-Hg, у той же час електрод, модифікований гібридною плівкою, 

більш екобезпечний, окрім того можливе іонообмінне концентрування аналіту 

на поверхні, що покращує чутливість визначення. 

Вплив типу та концентрації поліелектроліту на властивості 

ВЕ-SiO2-ПЕ+. При збільшенні концентрації ПЕ+ в золі спостерігається 

збільшення катодного струму (Ік) [Fe(CN)6]
3- на ВЕ-SiO2–ПЕ+. Зазначений факт 

підтверджує  значний внесок електростатичних взаємодій в адсорбційне 

концентрування аналіту на поверхні плівки SiO2–ПЕ+.  Проте слід відмітити, 

що  плівки SiO2–ПДМДА є нестійкими на поверхні електроду і з часом  

розтріскуються, що призводить до зменшення аналітичного сигналу  (табл. 

5.5).  

Таблиця 5.5 

Зменшення катодного  струму (ΔІк) 1 мМ розчину K3[Fe(CN)6] на  ВЕ-SiO2-

ПЕ+ через 24 год. Концентрації ПЕ - 2 % (мас.), Е=0,1 В 

Об’ємні 

співвідношення 

компонентів золя 

VSiO2:VПДМДА:VОУТС 

ΔІк, 

мкА, % 

Об’ємні 

співвідношення 

компонентів золя 

VSiO2:VПДМДА:VОУТС 

ΔІк, 

мкА, % 

1:0,8:0 80 1:0:0,5 2 

1:1:0 79 1:0:1,5 1,5 

1:1,5:0 97 1:1:0,125 1,25 

1:0:1 5 1:1:0,25 1 

Для підвищення стійкості плівок і збереження їх аніонообмінних 

властивостей для синтезу композитної плівки було використано полімер на 

основі олігосемикарбазиду ОУТС, який має в структурі мономерної ланки 

четвертинний атом нітрогену, а також вторинні аміно-групи (табл. 2.2, розділ 
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2,), що здатні утворювати водневі зв’язки з силанольними групами SiO2 

матриці. 

Як показно у розд. 3 оптимальне співвідношення ПЕ у золі складає 

ПДМДА:ОУТС=1:0,25 (об.) (концентрації розчинів ПЕ=2% мас). За такого 

співвідношеня ПЕ  досягається найбільша величина та  стабільність 

аналітичного сигналу  [Fe(CN)6]
3- на ВЕ-SiO2-ПЕ (табл. 5.5), а також 

найменший час  відгуку - 2 хв (рис. 5.9, додаток 5).  

Вплив ПАР на аналітичний сигнал ВЕ SiO2–ПЕ+. Як показано у розділі 3  

тип і концентрація ПАР впливають на сорбційні властивості плівок SiO2-ПЕ, 

у тому числі  і на електрохімічний відгук ВЕ-SiO2-ПЕ+.  Перед  першим  

вимірюваннями електроди витримували у  0,01 М розчині NaCl  протягом 20 

хв для видалення ПАР та незв’язаного з матрицею SiO2 ПЕ. Це дозволило 

скоротити час встановлення рівноваги при контакті   ВЕ-SiO2-ПЕ+ з розчином  

[Fe(CN)6]
3-  до  1-2 хв.  Вплив нПАР, Triton X 100 і Tween 20, в золі SiO2 на 

струм відновлення [Fe(CN)6]
3- на ВЕ SiO2–ПЕ+  наведено на рис. 5.6. 
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Рис.  5.6. Вплив природи і концентрації нПАР у золі SiO2 на величину 

аналітичного сигналу ( Ik)  1 мМ K3[Fe(CN)6] на ВЕ-SiO2-ПЕ+: ■–Tween-20, 

■-Triton X-100; Е=0,10 В.  
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Максимальний струм відновлення K3[Fe(CN)6] спостерігається на ВЕ, 

модифікованих гібридними плівками з діаметром пор 1-2 нм (табл. 3.1, розд.  

3).  При використанні плівок з більшим діаметром пор катодний струм  Ік 

зменшується. Більш порувата плівка, очевидно, має меншу  стабільність на 

поверхні електроду.  

Таким чином нами доведено, що електроактивні речовини залишаються 

активними на поверхні ВЕ, модифікованих SiO2 та SiO2-ПЕ.  Отримані дані 

свідчать про перспективність застосування гібридних плівок SiO2-ПЕ для 

модифікування електродів та подальшого їх застосування у 

вольтамперометричних методах аналізу.   

5.2.2. Вольтамперометрія  азосполук на ВЕ-SiO2-ПЕ+  

З метою розробки чутливих елементів вольтамперометричних сенсорів 

на іони металів, що не проявляють електрохімічну активність на вуглецевих 

електродах досліджена  вольтамперометрія їх комплексів з азореагентами. Як 

відомо,  Mo(VI) не проявляє електрохімічної активності  навіть на рутному  

електроді [21]. Для вольтамперометричного визначення Мо(VI) 

запропоновано  азобарвники, що у слабко-кислому середовищі утворюють з  

зазначеним іоном електрохімічно-активний комплекс [22]. На прикладі 

люмогаліону (ЛГ) було показано, що вільний та зв’язаний у комплекс з Мо(VI) 

барвник необоротно відновлюється на  ртутному електроді.  Цей факт був 

використаний для  розробки вольтамперометричної методики визначення 

Мо(VI) у розчині [23]. 

У літературі не знайдено даних про використання твердих електродів, 

модифікованих плівками з сорбованими барвниками, для визначення 

електрохімічно неактивних металів. Барвник був адсорбований на поверхні 

електродів, модифікованих  гібридними плівками SiO2-ПЕ.  

Вольтамперомтеричні характеристики  ЛГ на поверхні ВЕ SiO2–ПЕ+. З 

літератури відомо, що азогрупа  аналітичних реагентів відновлюється на 
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ртутному крапельному електродів кислому середовищі при потенціалі  від 

+0,1 до -0,9 В, залежно від природи замісників [18, 24, 27].  Схема першої стадії 

відновлення азогрупи наведена нижче: 

 

 

Схема 5.5. Відновлення дифенілдіазену на ртутуному електроді  [25] 

Досліджено відновлення модельних азосполук на поверхні немодифікованого 

ВЕ та  ВЕ-SiO2-ПЕу діапазоні потенціалів Е= +0,20 ÷ -0,80 В. Як модельні 

аналіти обрано: ЛГ, 4-(2-піридилазо)-резорцин (ПАР) та метиловий оранжевий 

(МО). На немодифікованому ВЕ струму відновлення досліджених сполук не 

спостерігається. Після 10 хв контакту розчинів барвників з ВЕ-SiO2-ПЕ+ без 

накладання потенціалу на вольтамперограмах спостерігаються піки 

відновлення, потенціали яких корелюють з  потенціалами відновлення 

відповідних барвників на ВЕ, модифікованому шаром Hg (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Величини струму (Ік ) та потенціалу ( Ек ) відновлення  азосполук на ВЕ-

SiO2-ПЕ+  без  електрохімічного накопичення та на ВЕ, модифікованому Hg,  

після 60  с накопичення при потенціалі +0,1 В; концентрація барвників: 5·10-4 

М, фон: 0,01 М HCl 

Електрод 

Сполука 

ВЕ-SiO2-ПЕ ВЕ-Hg 

Ік, мкА Ек, В Ік, мкА Ек, В 

Метиловий 

оранжевий 
-10 -0,11 -14 -0,11 

4-(2-Піридилазо)- 

резорцин 
-10 -0,10 -13 -0,10 

Люмогаліон -15 -0,20 -10 -0,20 

Досліджені азореагенти є електроактивними на ВЕ-SiO2-ПЕ+. Проте, МО і 

ПАР помітно вимиваються з плівки після занурення ВЕ-SiO2-ПЕ+ у розчин при 
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рН 2,0, що супроводжується зникненням піку відновлення при повторному 

вимірюванні. Вимивання зазначених  барвників з поверхні пояснюється тим, 

що в слабкокислому середовищі вони існують у молекулярній або цвіттер 

іонній формі, згідно значень констант їх дисоціації рКа1= 5,6; рКа2= 11,9 (ПАР) 

та рКа= 3,8 (МО) [25]. У той час як  для ЛГ у слабко-кислому середовищі 

характерно утворення моноаніону завдяки присутності у складі молекули 

сульфогрупи, дисоційованої у всьому діапазоні рН (рКа2= 5,6; рКа3= 7,15) [30].  

Отримані результати підтверджують, що сорбція азобарвників на поверхні 

SiO2-ПЕ відбувається в основному за іонообмінним механізмом.  

Таким чином, для визначення електрохімічно неактивних іонів металів 

перспективно  модифікувати ВЕ-SiО2-ПЕ+ електрохімічно активними 

аналітичними реагентами з сульфогрупою у своєму складі. Такі барвники 

міцно утримуються на поверхні плівки  за рахунок електростатичної взаємодії 

і мають забезпечити селективне вилучення іону металу з розчину, а також його 

подальше визначення на поверхні.  

Після контакту ВЕ-SiO2-ПЕ+ з розчином ЛГ на вольтамперограмі 

електроду, зануреного у фоновий електроліт рН 2,0, з’являється пік при 

потенціалі -0,20 В (відносно Ag/AgCl), що відноситься до відновлення 

азогрупи сорбованого ЛГ (рис. 5.11, додаток 5), [26]. Пік окиснення _ 

відсутній, отже процеc відновлення ЛГ – необоротній [27, 28].  

Електрохімічні характеристики ВЕ-SiO2–ПЕ+–ЛГ. Залежність 

катодного струму  ВЕ-SiO2–ПЕ+–ЛГ від швидкості розгортки потенціалу має 

лінійний характер в діапазоні 20-600 мВ/с: Iк(мкА)= 3,10+0,01×v (мВ/с) 

(R2=0,98). Отримані результати підтверджують той факт, що лімітуючою 

стадією електрохімічного перетворення  на ВЕ-SiO2–ПЕ+ є адсорбція 

електроактивної речовини, що  підтверджує наявність на поверхні електроду 

плівки- модифікатора [29]. Константа гетерогенного переносу електронів (ks, 

с-1), розрахована згідно теорії Лавірона (п. 2.7, розд. 2), дорівнює 
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ks=0,52±0,02 с-1 (n=3). Отримана величина свідчить про задовільну швидкість 

електрохімічного процесу між ВЕ і плівкою SiO2-ПЕ+-ЛГ [28, 29]. 

На основі аналізу впливу рН на потенціал та струм відновлення ЛГ на  

ВЕ-SiO2–ПЕ+–ЛГ зроблено висновок про участь протонів у процесі 

електрохімічного перетворення ЛГ на модифікованому ВЕ (рис.5.12, додаток 

5) 

На основі аналізу отриманих експериментальних даних та відомостей з 

літератури [14, 27, 30], схема реакцій на ВЕ-SiO2-ПЕ+ при взаємодії з розчином 

ЛГ наступна: 
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Схема 5.6.  (а) Взаємодія ЛГ з ВЕ-SiO2-ПЕ+;  (б) відновлення ЛГ на 

ВЕ-SiO2-ПЕ+. 

5.2.3. Взаємодія ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ з розчином  Mo(VI)  

Іон металу за досліджених умов на ВЕ-SiO2-ПЕ+ _ електрохімічно 

інертний, у той час як комплекс Мо(VI) з ЛГ є електроактивним (рис. 5.7). На 

вольтамперограмі ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ після контакту з розчинами Мо(VI) 

спостерігається  катодний пік при Ек= -0,40 В, який зростає при зростанні 

концентрації Мо(VI) (рис. 5.7 криві 5 і 6). Аналогічний пік при Ек=-0,5 В 

спостерігається на вольтамперограмі ВЕ-Hg після його контакту з розчином 

комплексу Мо(VI) - ЛГ (рис. 5.7, крива 4). 

В роботах [23, 30], присвячених визначенню Мо(VI) з ЛГ  на ртутному 

крапельному електроді, відмічається, що цей пік відповідає відновленню  
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Рис.  5.7. Вольтамперограми  на немодифікованому  ВЕ  (1),  ВЕ-Hg (2, 4), 

ВЕ-SiO2-ПЕ+ (3) та ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ (5, 6), після контакту з  Мо(VI) (1-3, 5, 6) 

або комплексом Мо(VI)–ЛГ (4). Концентрації, М: ЛГ-5·10-4 (3),  Мо(VI)- 2·10-

5 (5), 5·10-5 (4, 6); фоновий електроліт – 0,01 М НCl, швидкість сканування: 100 

мВ/с.  

азогрупи ЛГ, що зв’язаний у комплекс  з Мо(VI). Відновлення є необоротним. 

При концентрації Мо(VI) ≥ 5·10-5 М величина струму відновлення (Iк)  

комплексу Мо(VI)–ЛГ на  ВЕ-SiO2–ПЕ+–ЛГ перевищує Ік азогрупи вільного 

ЛГ, а потенціал зсувається у бік більш від’ємних значень. 

Можна припустити, що  відновлення комплексу Мо(VI)-ЛГ відбувається 

у кілька етапів і не обмежується лише відновленням азогрупи ЛГ. 

Електроактивний також комплекс Мо(VI)-ЛГ на поверхні ВЕ-SiO2–ПЕ+–ЛГ. 

Останнє підтверджено вольтамперометричними дослідженнями 

комплексу Мо(VI) з тайроном. Завдяки присутності сульфогрупи реагент 

може адсорбуватися на поверхні плівки SiO2–ПЕ+. Комплекс Мо(VI)-Тайрон  

складу 1:1 утворюється за аналогічних умов, що і Мо(VI)-ЛГ, а саме в слабко 

кислому середовищі при  рН = 2 [22]. Тайрон за умов електрохімічних 
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вимірювань не проявляє електрохімічої активності (рис. 5.12, додаток 5). 

Після контакту ВЕ-SiO2-ПЕ+-Tайрон з розчином Мо(VI) на вольтамперограмі 

з’являється пік при Е=-0,55 В. Отже, Мо(VI) у комплексі з органічними 

реагентами, стає електрохімічно активним на поверхні ВЕ-SiO2-ПЕ+. 

Потенціал піку відновлення Мо(VI)–Тайрон на поверхні модифікованого 

електроду зсунутий у більш негативну область порівняно з потенціалом 

Мо(VI)-ЛГ. Отже, відновлення Мо(VI)–тайрон відбувається важче, ніж 

Мо(VI)-ЛГ, завдяки присутності електроактивної азо-групи  у ЛГ.  

У присутності Мо(VI) кількість електроактивних молекул на поверхні 

електроду  зростає майже у тричі і сановить  (3,1±0,2)·10-11  та (8,0±0,3)·10-11 

моль/см2   (n=3) до та  та після контакту Мо(VI) з ВЕ-SiO2–ПЕ+–ЛГ.  Розрахунки 

проводили шляхом інтегрування площі під відповідними катодними піками, 

як описано у п. 2.7, розд. 2 [20, 33]. Це також підтверджує той факт, що Мо(VI), 

зв’язаний в комплекс з ЛГ, стає додатковим окисно-відновним центром на 

поверхні. 

Катодний струм ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ-Мо(VI) лінінйно залежить від 

швидкості розгортки потенціалу в межах 10-200 мВ/с: 

Iк(мкА)=7,40+0,08×v(мВ/с) (R2=0,98).  Струм контролюється адсорбцією, 

аналогічно відновленню ЛГ [31]. Константа швидкості переносу електрону 

складає: ks=0,48±0,02 с-1 (n=3). Отриманий результат практично співпадає із 

відповідним значенням для  ЛГ на поверхні ВЕ-SiO2-ПЕ+ до контакту з іоном 

металу. 

Максимальний струм комплексу Мо(VI) –ЛГ на поверхні  ВЕ-SiO2-ПЕ+-

ЛГ  спостерігається при рН 2,0-2,5 (рис. 5.13, додаток 5). Потенціал піку 

комплексу лінійно залежить від рН фонового розчину: Еп(мВ)=-157-151.рН 

(R2=0,99). Отже у електрохімічній реакції беруть участь протони. 

Перетворення, що відбуваються на електроді можна описати наступною 

схемою [15, 28]:  
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Схема 5.7. Комплксоутворення ЛГ з  Мо(VI) (а); відновлення Мо(VI)–ЛГ (б) 

Залежність електрохімічного відгуку ВЕ SiO2–ПЕ+–ЛГ від концентрації 

Мо(VI).  Катодний  струм ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ-Мо(VI)  при Е= -0,45 В описується 

рівнянням Ік(мкА)=(3,1±1,6)+(8,2±0,3).СМо, 10-5 М (R2=0,99). Діапазон 

лініності градувального графіка  для визначення Мо(VI): 1·10-5–1·10-4 М [27], 

межа виявлення - 6·10-6 М (3S-критерій). Відносне стандартне відхилення (Sr) 

при визначенні  1·10-5 і 5·10-5 М Мо(VI) становить 0,09 і 0,05 (n=4) відповідно. 

Отримані дані свідчать про  задовільну відтворюваність розробленої 

вольтамперометричної методики.  

Регенерацію  ВЕ-SiO2–ПЕ+–ЛГ після контакту з Мо(VI) проводили 0,1 

М розчином NaCl протягом 20 хв. При цьому спостерігалось зникнення 

катодних піків ЛГ та комплексу Мо(VI)-ЛГ. При повторному модифікуванні 

електроду ЛГ його електрохімічний відгук  відновлювався (рис. 5.8). 

Отже  на прикладі комплексу Мо(VI)-ЛГ показано, що вуглецеві 

електроди, модифіковані гібридною мезоструктурованою плівкою 

SiO2-ПЕ-азобарвник, є перспективною альтернативою електродам,  

модифікованим Меркурієм, для визначення не електроактивних іонів металів 

у вигляді їх комплексів з органічними лігандами.  Вольтамперометричний 

відгук ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ лінійно залежить від концентрації молібдену в межах 

1·10-5–1·10-4 М, що використано для розробки вольтамперометричної 

методики кількісного визначення цього іону в розчині без використання Hg. 
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Рис.  5.8. Залежність катодного 

струму (Ік) на ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ 

після контакту з 2·10-5 М 

розчином Мо(VI) від кількості 

регенерацій електроду (N) 

розчином 0,1 М NaCl, Е = -0,4 В 

Вуглецеві електроди, модифіковані гібридною мезоструктурованою плівкою 

SiO2-ПЕ-азобарвник, є перспективними елементами  вольтамперометричних 

сенсорів на іони металів. 

5.2.4.  Вольтамперометричне визначення аденіну 

Іншим перспективним напрямком застосування  вуглецевих електродів, 

модифікованих гібридними плівками SiO2-ПЕ, є визначення  органічних 

сполук, окисно-відновні потенціали яких знаходяться вище або 

перекриваються з потенціалами розкладу розчину фонового електроліту. 

Одними з таких речовин є пурінові основи. Аденін та гуанін є складовими 

нуклеотидів та нуклеїнових кислот. Розробка швидких та доступних методів 

їх визначення дозволить контролювати процеси депурінізації нуклеїнових 

кислот у випадку дії токсикантів, а також визначати  пурінові основи у 

продуктах харчування та фармацевтичних препаратах.    

Аденін _ електрохімічно інертний на вуглецевих електродах. У той же 

час на ртутному аноді або вуглецевому електроді, модифікованому шаром 

меркурію, спостерігається  пік його окиснення при потенціалі Е=1,61 В після 

попереднього електрохімічного накопичення при  Е=-0,2 В. Аналогічий пік 

окиснення нами отримано  на модифікованих SiO2-ПЕ вуглецевих електродах 
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(рис. 5.9) [32]. Як було сказано вище, такі плівки забезпечують  кращу 

електропровідність поверхні, а також можливість попереднього 

концентрування протилежно зарядженого аналіту без додаткового 

електрохімічного накопичення. Підвищити чутливість 

вольтамперометричного визначення аналіту  з використанням модифікованих 

плівками SiO2-ПЕ електродів можна шляхом збільшення сорбційної ємності 

таких плівок по відношенню до молекул аналіту.  

Одним із способів збільшення сорбційної ємності гібридних плівок та 

покращення їх механічної стійкості на поверхні електродів  є застосування у 

якості структуруючого темплату під час синтезу плівок молекул аналіту. 

Розміри пор мікропоруватих мезоструктурованих матеріалів на основі SiO2 

корелюють з розмірами невеликих органічних молекул.  Такі молекули 

повинні мати жорстку плоску структуру, щоб залишати на поверхні плівки 

чіткий відбиток після їх вимивання, бажано, щоб вони  нековалентно 

зв’язувалися з компонентами плівки  та мали схожу до неї  гідрофобність. У 

літературі  запропоновані матеріали на основі SiO2, одержані за принципом 

темплатного синтезу, для сорбції та подальшого визначення кофеїну і 

допаміну [33, 34]. Для гібридних плівок SiO2-ПЕ подібні системи не 

розглядалися. 

Будова аденіну задовольняє вимогам, що висуваються  до темплатів, а 

саме: молекула практично плоска, невеликого розміру, має жорстку структуру, 

а також містить атоми, що можуть утворювати водневі зв’язки  з 

силанольними групами матриці плівки [35]. Раніше у літературі описано 

синтез мембрани на основі метилакрилової кислоти для селективного 

вилучення похідного аденіну, де у якості структуруючого темплату було 

використано 6-бензиладенін [36].  

Оскільки молекула аденіну позитивно заряджена, гібридну плівку 

отримували у присутності аніонних ПЕ, а саме: 4% (мас.) ПВСК та 5% (мас.) 

ПССК воб’ємному співвідношенні VПССК:VПВСК=3:1. Оптимізація умов 
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отримання плівок наведена у розд. 3 і табл. 3.1, додаток 3.  Як було показано у 

розд. 3, мономерна ланка ПССК, на відміну від ПВСК, має бензольне кільце, 

що підвищує спорідненість ПССК  до більш гідрофобних субстратів, зокрема, 

аденіну. Окрім того, у присутності ПССК плівка має кращу адгезію  до 

поверхні електроду із вуглецевого матеріалу.  

У якості  структуруючого темплату при отриманні плівок SiO2-ПЕ 

використовували аденін. Для вимивання темплату аденіну з гібридної  плівки  

її обробляли водно-етанольним розчином (об’ємне співвідношення 

етанол:вода=7:3). Згідно значень констант дисоціації протонованих форм 

аденіну [37] за нейтрального рН  молекула є незарядженою (pKBH2
2+= 0,1; 

pKBH
+= 4,1, pKa = 9,1). Отже,  за рН 6-7 аденін буде легше вимиватися  з 

поверхні катіонообмінної плівки. Спирт покращує розчинність пуринової  

основи. Повноту вимивання аденіну контролювали спектрофотометрично у 

розчині елюату за максимумом поглинання  при 260 нм. Максимальне 

вимивання аденіну (95±2 %) спостерігали після 24 год контакту плівки з 

водно- етанольним розчином.  

Вольтамперометричні характеристики вуглецевого електроду, 

модифікованого плівками SiO2–ПЕ, отриманими у присутності аденіну. Для 

нанесення плівок SiO2-ПЕ на поверхню вуглецевого електроду 

використовували метод «спін-коутінг» (п. 2.3.2, розд. 2). Вольтамперні  анодні 

криві  аденіну на ВЕ,  ВЕ модифікованому Hg (ВЕ-Hg), а також ВЕ-SiO2–ПЕ, 

що отримані у відсутності та присутності аденіну як темплату (ВЕ-SiO2-ПЕ і 

ВЕ-SiO2-ПЕ-аден,  відповідно),  наведено на рис. 5.9 [33].  На 

немодифікованому ВЕ анодні криві фонового розчину за відсутності та у 

присутності аденіну практично ідентичні (рис. 5.9, криві 1, 2), що підтверджує 

електрохімічну інертність аденіну за досліджених діапазонів потенціалів. На 

вольтамперограмі ВЕ-Hg після електрохімічного накопичення при Е=-0,20 В 

протягом 60 с з’являється пік при E=+1,61 В, (рис. 5.9, крива 3). Пік можна 
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віднести до  окиснення аденіну, оскільки  потенціал співпадає з описаними у 

літературі результатами [38, 39, 40, 41]. 
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Рис. 5.9. Вольтамперограми до (1) та після (2-5) контакту з 0,1 мМ аденіном  

немодифікованого ВЕ (1, 2), ВЕ-Hg (3), ВЕ-SiO2-ПЕ (4) і ВЕ-SiO2-ПЕ-аден (5).  

фоновий електроліт _ фосфатний буфер рН 3,0; v=100мВ/с. 

На вольтамперограмах ВЕ-SiO2-ПЕ і ВЕ-SiO2-ПЕ-аден, попередньо 

занурених у розчин аденіну на 15 хв, також з’являються піки його окиснення  

при Е= +1,66 і +1,62 В відповідно (рис. 5.9, криві 4 і 5).  

Отде, аденін є електрохімічно активним на ВЕ-SiO2–ПЕ і ВЕ-SiO2-ПЕ-

аден. Аналітичним сигналом є  струм його окиснення  (Іа) при Е=1,62 В. 

Оптимізація вмісту аденіну у  золі SiО2 -ПЕ.  Зазвичай, згідно 

літературних джерел,  вміст темплату при синтезі полімерних сорбентів не має 

перевищувати 10% від кількості мономеру [42]. В табл. 5.15  наведено 

залежність аналітичного відгуку (Іа) ВЕ-SiO2-ПЕ від вмісту  аденіну у золі, що 

використовувався для отримання  плівки SiO2-ПЕ [33]. Максимальний 

аналітичний відгук спостерігається при вмісті аденіну у кількості  2,6 % (моль) 

від кількості   ТЕОС у золі.  При введенні аденіну у більшій кількості, плівки 
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на поверхні електроду швидко руйнуються, що призводить до зниження 

аналітичного сигналу і його поганої відтворюваності. 

Таблиця 5.15  

Вплив молярного співвідношення ТЕОС:аден  в золі SiO2    на аналітичний 

відгук аденіну (Ia) на ВЕ-SiO2-ПЕ-аден. Vзолю=0,2 мл, Саден=0,1 мМ, Е=1,62 В 

№ ТЕОС:аден Іа, мкА 

1 1:0,126 --- 

2 1:0,063 20±10 

3 1:0,026 50±5 

4 1:0,003 10±2 

5 ---- 20±2 

На ВЕ-SiO2-ПЕ-аден, стабільний електрохімічний відгук спостерігається 

через 20 хв контакту електроду з розчином аналіту (рис 5.10, крива 2), на 

ВЕ-SiO2-ПЕ час контакту зростає удвічі.  
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Рис.  5.10. Анодний струм 3·10-5 М аденіну на ВЕ-SiO2–ПЕ (1) і ВЕ-SiO2-ПЕ-

аден (2), від часу попереднього контакту електродів з розчином аденіну. 

Е=1,62 В, рН=3. 

Інтенсивність аналітичного сигналу аденіну  на ВЕ-SiO2-ПЕ-аден у 2,5 

разів вища, ніж на ВЕ-SiO2-ПЕ. Отримані результати підтверджують, що 

застосування  аденіну при отриманні плівки SiO2-ПЕ  на поверхні ВЕ дозволяє 
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удвічі зменшити час встановлення сорбційної рівноваги  і у 2,5 рази   

збільшити величину аналітичного сигналу  аденіну.Отримані методом ПЕМ 

зображення поверхні гібридних плівок ВЕ-SiO2-ПЕ, синтезованих за 

відсутності та у присутності  аденін, наведено на рис. 5.11  [33]. Видно, що 

плівки, отримані у присутності аденіну в золі, мають кращу рівномірність, ніж 

плівки, отримані без пурінової основи.    

  

а б 

Рис. 5.11. Зображення плівки SiO2-ПЕ, отриманої за відсутності (а) та у 

присутності (б) аденіну як темплату. Метод ПЕМ. Для видалення темплату 

плівки   витримували у водно- етанольному розчині 1 добу. 

Вплив швидкості розгортки потенціалу і рН на вольтаперометричні 

характеристики модифікованого електроду.  Струм ВЕ-SiO2-ПЕ–аден після 

сорбції аденіну  лінійно залежить від швидкості розгортки потенціалу в 

діапазоні 50-200 мВ/с, залежність описується рівнянням: I(мкА)= 14,50+0,03·v 

(мВ/с) (R2=0,99). Можна зробити висновок, що лімітуючою стадією процесу є 

адсорбція аналіту на поверхні електроду, що підтверджує пристуність плівки 

SiO2-ПЕ [37]. 

На основі  теорії Лавірона розрахована константа гетерогенного  

переносу електронів на ВЕ-SiО2-ПЕ-аден: ks=0,15±0,07 с-1 (n=3) [37]. Величина 

константи  свідчить, що перенос електронів у плівці SiO2-ПЕ-аден є швидким 

[20, 21]. Найбільший струм окиснення аденіну на модифікованому електроді 

спостерігається при рН 3,0- 4,0 (рис 5.14, додаток 5). За таких значень рН 
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аденін існує у розчині у вигляді моно катіону. Отримані результати 

узгоджуються з результатами спектрофотометричних досліджень сорбції 

аденіну поверхнею гібридних плівок (розділ 3). Отже, закріплення пурінової 

основи на поверхні електродів ВЕ-SiO2-ПЕ відбувається переважно за 

іонообмінним механізмом.   

При зростанні рН розчину фонового електроліту від 3,0 до 7,0 струм 

окиснення аденіну зменшується (рис 5.12) [33].  
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Рис.  5.12. Залежність анодного струму (Іа) і потенціалу  окиснення (Еа) 8
.10-5 

М аденіну на ВЕ-SiO2-ПЕ-аден від рН фонового розчину, n= 3. 

Це може бути пов’язано з вимиванням  аденіну з поверхні ВЕ-SiO2-ПЕ 

через зміну протолітичної рівноваги: рН > 4,0 молекула переходить в 

нейтральну  форму (pKBH
+= 4,1 [42]). Зменшення  потенціалу піку окиснення 

аденіну зі збільшенням рН розчину свідчить про участь протонів в окисно-

відновній реакції. Для подальших вимірювань було обрано рН 3,5, за якого 

спостерігається  високий анодний струм при потенціалі Е=+1,40 В. Окиснення 

аденіну можна описати  схемою, що наведена в літературі для ртутого 

електроду [43 - 46]: 
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Схема 5.8. Електрохімічне окиснення аденіну [43] 

Залежність аналітичного сигналу  аденіну на ВЕ-SiO2-ПЕ-аден від його 

концентрації.  Величина анодного струму ВЕ-SiO2-ПЕ-аден лінійно зростає зі 

збільшенням концентрації аденіну в розчині. Рівняння градуювального 

графіка для вольтамперометричного визначення аденіну:  

Іа(мкА)=(6,51±1,43)+(36,3± 2.3)·Саден (мМ) (R2=0,99), Еа=1,40 В, діапазон 

лінійності: 1,0·10-5-5,0·10-4  М, межа виявення аденіну 0,01 мМ (3S критерій). 

Регенерація ВЕ SiO2-ПЕ-аден. Для регенерації ВЕ-SiO2-ПЕ-аден 

використовували водно-етальнону суміш в об’ємному співвідношенні 

вода:спирт=3:7. Аналітичний сигнал аденіну зникає після 30 хв контакту 

модифікованого електроду з елюентом. Аналітичний сигнал аденіну 

відновлюється після контакту регенерованого ВЕ-SiO2-ПЕ-аден  з розчином 

аденіну (рис. 5.17, додаток 5). Кількість регенерацій не менше 5. Відносне 

стандартне відхилення (Sr) при визначенні 0,5 мМ аденіну не перевищує 4% 

(n=3, Р=0,95).  

Вплив заважаючих речовин  на електрохімічний відгук ВЕ-SiO2-ПЕ-аден.  

Серед пуринових і піримідинових основ, які входять до складу нуклеїнових 

кислот, аденін і гуанін здатні окиснюватись в робочому діапазоні потенціалів. 

Гуанін окиснюється при меншому потенціалі, ніж аденін,  різниця потенціалів 

може складати 100-300 мВ [45, 46].: 
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Схема 5.8. Електрохімічне окиснення гуаніну [43] 
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Після контакту ВЕ-SiO2-ПЕ-аден з розчином гуаніну на анодній  кривій 

спостерігається пік при Е=1,15 В, що відповідає потенціалу  окиснення гуаніну 

(рис. 5. 13) [33, 46].  
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Рис.  5.13.  Вольтамперограми ВЕ-SiO2-ПЕ-аден до (1) та після (2,3) контакту 

з 0,1 мМ розчинами гуаніну (2) та аденіну (3). Фоновий електроліт -  

фосфатний буфер рН 3,0; v=100 мВ/с. 

Потенціал  окиснення гуаніну знаходиться на 0,25 В менше, ніж аденіну. 

Градуювальний графік для визначення гуаніну у присутності 0,1мМ аденіну 

на ВЕ-SiO2-ПЕ-аден описується рівнянням: ΔI(µA)=(4,6 ± 0,5) + (238 ± 

5).С(мM), діаназон лінійності: 0,02 – 0,5 мМ, межа виявлення  0,015 мМ (3S 

критерій).  

У розд.3 (рис 3.16) порівняно вибірковість визначення аденіну за 

допомогою ВЕ-SiO2-ПЕ, отриманого у відсутності і присутності темплату 

аденіну. Вибірковість визначення аденіну за допомогою ВЕ-SiO2-ПЕ-аденін 

краще, ніж за допомогою ВЕ-SiO2-ПЕ. Визначенню 5·10-5 М аденіну з 

використанням ВЕ-SiO2-ПЕ-аденін не заважають  амінокислоти, білки: 

альбумін і гемоглобін, водорозчинні вітаміни (аскорбінова кислота і вітаміни 

групи В), неорганічні іони і глюкоза за концентацій, що відповідають вмісту в 
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крові [44, 45], або у 10 р більше. Сечовина занижує результати визначення 

аденіну.  Результати наведено у табл. 5.16. 

Таблиця 5.16 

Результати вольтамперометричного визначення 5,0·10-5 М аденіну за допомогою 

ВЕ-SiO2-ПЕ-аден у присутності деяких заважаючих речовин. рН 3,5; P=0,95, n=3 

Заважаюча  

речовина (Х) 
С (Х) 

Знайдено аденіну, 

10-5 М 

х±Δх 

Суміш амінокислот1 0,3 мМ 5,1±0,2 

Білки2 1% 5,2±0,2 

Вітаміни3 6,8 мМ 5,5±0,3 

NaCl 0,9% 5,0±0,3 

Сечовина 2 мМ 4,0±0,3 

Глюкоза 5 мМ 5,1±0,1 

Аскорбінова 

кислота 
0,1 мМ 5,1±0,2 

Примітки:  1- Аланін, метіонін, лейцин, фенілаланін, лізин, глутамін, цистеїн,   

                       аспаргін, гліцин;  2 - Альбумін і гемоглобін; 

3.   Вітаміни С В1 В2 РР В5 В6 В7 В9 В12 

Концентрація   мМ 6,8 0,09 0,09 3,3 0,01 0,16 0,002 0,02 0,0009. 

Можна зробити висновок, що  плівки SiO2-ПЕ-аден мають кращу  

вибірковість до аденіну, порівняно із значно більшими за розмірами 

біомолекулами. 

Отже, нами показана принципова можливість застосування ВЕ, 

модифікованих гібридними плівками SiO2-ПЕ- як чутливих елементів  

вольтамперометричних сенсорів для визначення пуринових основ. Вуглецеві 

електроди, модифіковані гібридними плівками SiO2-аніонний ПЕ, є 

електроактивними по відношенню до аденіну, аналогічно електродам, 
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модифікованим Hg, або ртутним крапаючим електродам. У той же час ВЕ-

SiO2-ПЕ- екобезпечніші, ніж ртутні електроди. Застосування аденіну як 

структуруючого темплату при отриманні гібридної плівки на поверхні ВЕ 

позитивно впливає на чутливість і  вибірковість аналітичного сигналу 

отриманого модифікованого електроду по відношенню до аденіну.  

ВИСНОВКИ  ДО РОЗДІЛУ  5 

На прикладі ди-, триарилметанових, родамінових, ціанінових, 

оксазинових  барвників показана інтенсифікація їх окиснення на поверхні  

SiO2-катіонний ПЕ зі збільшенням розгалудженості молекули барвника. 

Найменш схильні до окиснення барвники молекули яких мають конденсовану 

ароматичну структуру і можуть адсорбуватися усередині пор, що 

продемонстровано на прикладі оксазинового барвника НБ.  Отримані 

залежності використані для розробки нових аналітичних форм реагентів з 

покращеними  спектрофотометричними характеристиками, що проявляються 

у більшій  чутливості,  контрастності і вибірковості реакцій. 

Розроблено методологію застосування плівок SiO2-аніонний ПЕ-

катіонний барвник у реакціях окиснення-відновлення. Трифенілметановий 

(МЗ) або ціаніновий (Ціан) барвники перспективно застосовувати для 

визначення відновників з використанням індукованої  реакції окиснення-

відновлення за участю BrO3
–. Швидкість окиснення  прискорюється, а ступінь 

знебарвлення зростає для МЗ та Ціан, адсорбованих на SiO2-ПЕ, у присутності 

СН2О. Подібні зміни є суттєвішими, ніж у розчинах відповідних барвників. 

На прикладі окиснення родамінового барвника Р6Ж  нітрит-іонами 

доведено, що гібридні плівки SiO2-ПЕ-катіонний барвник є перспективними 

чутливими елементами оптичних сенсорів для визначення окисників у 

розчині.  

 Розроблено методологію застосування модифікованих гібридними  

плівками SiO2-ПЕ електродів у вольтамперометричному аналізі, що включає 

нанесення золю на електрод методом спін-коутінга, модифікування отриманої 
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плівки аналітичними реагентами і сорбційне концентрування аналітів 

поверхнею електроду. Інкапсульовані ПЕ забезпечують перенос електронів 

між електроактивною речовиною і поверхнею електроду та іонообмінне 

концентрування аналіту. Модифіковані SiO2-ПЕ електроди  демонструють 

кращу чутливість, екобезпечність аналізу (за рахунок виключення токсичного 

Меркурію), можливість визначення неелектроактивних іонів за рахунок їх 

взаємодії з іммобілізованими електроактивними реагентами. На прикладі 

визначення пуринових основ встановлено покращення вибірковості 

детектування аналітів за умови їх застосування в якості темплатів при 

отриманні гібридних плівок.       

Електроди, модифіковані плівками SiO2–ПЕ, є перспективними 

чутливими елементами вольтамперометричних сенсорів для  кількісного 

визначення аналітів без використання Меркурію і попереднього 

електрохімічного накопичення. Електроди можуть бути використані 

багаторазово після регенерації. 
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РОЗДІЛ 6 

КОМПОЗИТНІ ПЛІВКОВІ ПОКРИТТЯ  SіO2-ФЕРМЕНТ ЯК ЧУТЛИВІ 

ЕЛЕМЕНТИ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ І ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИХ  

ФЕРМЕНТАТИВНИХ  СЕНСОРІВ 

Відомо, що оксид силіцію має високу спорідненість до білкових молекул 

[1, 2, 3, 4 ], його плівки _ перспективні  для іммобілізації  білків. З іншого боку, 

висока специфічність зв’язування ферментів та антитіл з субстратами робить 

іммобілізовані білки більш вибірковими за органічні та неорганічні аналітичні 

реагенти, а  біокомпозитні плівки на їхній основі _ перспективними чутливими 

елементами  каталітичних та афінних  біосенсорів. Зокрема, іммобілізовані на 

поверхні ферменти і антитіла можна використовувати для селективного 

розпізнавання  та вилучення з розчину, що містить суміш подібних за своїми 

хімічними властивостями та будовою органічних речовин,  лише цільового 

аналіту. Такі композити можуть бути застосовані для визначення як органічних 

речовин, так  і неорганічних сполук,  зокрема кисню, гідроген пероксиду, 

монооксиду вуглецю, нітратів, нітритів, тощо. Окрім того, іммобілізовані 

ферменти можна застосовувати для визначення їх інгібіторів та активаторів. 

Такі методики менш вибіркові і дають можливість в основному визначати 

групову приналежність сполуки, проте завдяки високій чутливості 

вольтамперометричного методу детектування можуть бути застосовані для 

визначення  мікро- та нанокількості інгібіторів/активаторів без їх 

попереднього концентрування.  Визначення субстратів  за допомогою 

іммобілізованих ферментів більш специфічне, а чутливість обумовлюється  

спорідненістю фермента до субстрата (константа Міхаеліса), активністю 

фермента (каталітична константа) та чутливістю індикаторної реакції [5, 6]. 

Найбільш перспективним способом детектування вбачається  

вольтамперометрія, оскільки іммобілізований на поверхні електрода фермент 

діє як біокаталізатор. Детектування каталітичних струмів окиснення-

відновлення дає можливість визначати мікрокількості аналіту з високою 
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точністю. Оскільки фермент діє як каталізатор, немає потреби проводити 

регенерацію хімічно-чутливого шару  отриманого біосенсора. Це відкриває 

можливості для багаторазового використання  електродів з іммобілізованими 

ферментами.  

Важливим фактором довготривалої роботи біосенсора є стабільність 

іммобілізованого ферменту до дії зовнішніх (тиск, температура) та хімічних 

(рН, природа розчинника, присутність окисників, відновників та інших 

активних речовин у досліджених сумішах) факторів. Окрім того, суттєвим є 

вільний доступ субстрату до ферменту, спорідненість іммобілізованого 

ферменту до молекули субстрату та збереження, а інколи і покращення 

каталітичної активності фермента по відношенню до субстрату. Для цього 

потрібно щоб фермент з одного боку був міцно закріплений у модифікаторі, а 

з іншого _ мав достатню конформаційну рухливість і зберігав в 

іммобілізованому стані нативну структуру [5, 6, 7]. 

 Отже, оксид силіцію можна вважати майже ідеальною матрицею для 

іммобілізації біомолекул. Закріплення білкових молекул у плівках SiO2 можна 

здійснювати шляхом адсорбції або інкапсулювання.  Інкапсулювання _ простий 

спосіб закріплення біомолекул, що характеризується введенням молекул білків 

у матрицю оксиду силіцію у процесі золь- гель синтезу. Полімерна сітка SiO2 

міцно утримує білки у своїй структурі, захищаючи від фізичних та хімічних 

негативних факторів. Водночас інкапсульований білок має достатню 

конформаційну рухливість усередині жорсткої окcидної плівки.  Застосування 

структуруючих темплатів, зокрема ПАР, дає можливість синтезувати плівки 

необхідної поруватості з  полегшеним доступом субстратів до активних 

центрів молекули ферменту. Окрім того, ПАР сприятимуть більш міцному 

закріпленню молекул білків у плівці оксиду силіцію за рахунок 

електростатичної та гідрофобної взаємодії. Такого ж ефекту можна досягти 

шляхом введення поліелектролітів у золь оксиду силіцію. Перевагою ПАР в 

даному випадку є те, що вони додатково   забезпечують солюбілізацію молекул 
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білків, що сприяє більш рівномірниому їх розподілу у плівці, що, у свою чергу, 

має позитивно позначитися на каталітичній активності інкапсульованих білків. 

Адсорбційне закріплення білків найбільш перспективно проводити  на 

поверхні  гібридних  плівок  оксиду силіцію – іонообмінний  поліелектроліт за 

рахунок реакцій іонного обміну. При цьому важливу роль відіграє поруватість 

плівки, яка має забезпечити кращий  доступ молекул білку до іонообмінних 

груп ПЕ усередині плівки. За такого способу модифікації потрібно враховувати 

ізоелектричну точку білків для отримання у розчині біополімеру з зарядом 

протилежним іонообмінним групам ПЕ на поверхні.  Для адсорбційного 

закріплення у роботі використовували  гібридні плівки SiO2-ПССК.  

Більшість авторів підтверджують значне підвищення стабільності 

іммобілізованих ферментів у порівнянні з їх водними розчинами [2-7]. У  

літературі описано застосування підходів золь-гель синтезу для 

інкапсулювання білків усередині.  Водночас, більшість публікацій описують 

отримання товстих скелець або порошків [2, 3, 8]. Значно менше уваги 

приділено способам іммобілізації біомолекул, ферментів та антитіл в тонких 

плівкових покриттях SiO2, які найбільш перспективні як модифікатори 

поверхні електродів  в амперометричних сенсорах [9, 10]. Опубліковані 

результати мають несистемний характер, відсутні загальні рекомендації 

стосовно отримання плівкових покриттів з іммобілізованими білковими 

молекулами, які б характеризувалися  високим та стабільним аналітичним 

відгуком.  Метод отримання плівок з використаням електроіндукованого 

каталізатора для  капсулювання білкових молекул взагалі детально не 

досліджувався, хоча він має значні переваги у порівнянні з класичними 

способами отримання біокомпозитних плівок SiO2-фермент. Такими 

перевагами є: простота  виконання, швидкість, моживість направлено впливати 

на структурованість плівки на нанорівні, можливість наносити плівку на 

складні за геомерією нерівномірні  поверхні та ін. [11, 12, 13]. 
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У даній роботі детально досліджено особливості  іммобілізації білкових 

молекул у плівках на основі SiO2. Виявлено фактори, що впливають на 

стабільність, каталітичну активність та морфологію  отриманих 

біокомпозитних покриттів. На основі аналізу отриманих залежностей 

сформульовано закономірності отримання  композитних покриттів SiO2-

фермент з метою розробки чутливих елементів амперметричних та 

вольтамперометричних  ферментативних та імуноферментних сенсорів. 

Загальну характеристику досліджених у роботі білків наведено у табл. 6.1.  

Таблиця 6.1 

Характеристика  досліджених у роботі білків 

Назва, джерело, 

виробник 

 

Cкоро-

чення 

Молярна 

маса, кДа 

рI* Функція  в 

організмі 

1 2 3 4 5 

Альбумін, бичачий 

сироватковий,   

(Sigma-Aldrich) 

Alb ~ 66,5 4,7 Білок сироватки 

крові 

Гемопротеїни 

Гемоглобін, людська 

сироватка 

(Sigma-Aldrich) 

Hb 64 6.8 Переносник 

кисню 

Міоглобін з серця 

коня  (Sigma-Aldrich) 

Mb 17,5 6,0-6,5 Переносник 

електронів 

Каталаза, з бичачої 

печінки (Sigma-

Aldrich) 

Сat 250 5,4 Каталіз  розкладу 

пероксиду водню 

Пероксидаза хрoну  

(Sigma-Aldrich) 

HRP 44 8,8 Каталіз  розкладу 

пероксиду водню 

Оксидо-редуктазні ферменти 

Глюкозооксидаза з 

Aspergillus niger 
(Sigma-Aldrich) 

GOx 160 4,2 ФАД-залежний 

фермент, 

окиснення глюкози 
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Прожовження табл. 6.1 

1 2 3 4 5 

Холін оксидаза  з 

Arthrobacter globi-

formis (Sigma-Aldrich) 

ХОД 95 4,5 ФАД-залежний 

фермент, 

окиснення холіну 

Сорбітол дегідро-

геназа, з печінки вівці 

(Sigma-Aldrich) 

 

СДГ 

152 4,8 НАД-залежний 

фермент,окиснення 

сорбітолу 

Гідролазні ферменти 

Мальтаза 

(Sigma-Aldrich) 

Malt 63,5 4,7-

5,2 

Гідроліз мальтози 

Інвертаза 

(Sigma-Aldrich) 

Inv 270 3,4-

4,4 

Гідроліз сахарози 

Імуноглобуліни 

Моноклонгальні 

антитіла до 

стрептоміцину 

Ig ~150 5,7-

7,6 

Утворення 

імунного 

комплексу 

Примітка: *pI- ізоелектрчна точка 

6.1. Каталітичні характеристики іммобілізованих на поверхні  

плівок  SiO2 гемопротеїнів 

Як  модельні ферменти було обрано гемопротеїнові  білки, а саме: 

гемоглобін (Hb), міоглобін (Mb) та каталаза (Cat). Причина вибору саме цих 

білків пов’язана з їх більшою стабільністю порівняно з іншими ферментами, 

зокрема пероксидазою. Наявність гемів (ферум-порфіринових комплексів) у 

складі усіх зазначених білків дає можливість простого їх детектування 

фотометрично та вольтамперометрично. Відомо, що ферумпорфіриновий 

комплекс має характеристичні полоси поглинання у видимому діапазоні, 

причому максимуми поглинання  відновленої та окисленої форм феруму, а 

також активної і денатурованої форм білку різняться [14, 15, 16,]. Це дає 

можливість контролювати ступінь окиснення  гему у білку та активність 

гемопротеїну фотометрично. Окисно-відновну пару Fe(III)/Fe(II) можна, окрім 
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того, легко детектувати вольтамеромерично за струмом окиснення-

відновлення методом  циклічної, або змінно-струмної вольтамперометрії [15, 

17].  

У літературі описано [15-17, 18], що в іммобілізованому стані Hb та Mb 

проявляють пероксидазну активність. Водночас, Hb легше виділити з 

біологічних об’єктів, ніж пероксидазу, він стійкіший у ширшому діапазоні рН,  

одна молекули Hb містить чотири гемопротеїнові групи, на відміну від однієї, 

що входить до складу  пероксидази. Mb- дещо дорожчий за Hb,  проте він 

також доступніший за пероксидазу. Отже, зазначені гемопротеїни  можуть 

бути використані як дешевші аналоги пероксидази. При іммобілізації Hb i Mb 

на поверхні  плівок SiO2 можна очікувати збільшення пероксидазної 

активності гемопротеїнів та  покращення їхньої стабільності порівняно з 

водними розчинами. Оскільки гемоглобін _ природний переносник кисню, 

іммобілізований на поверхні електрода білок може бути використаний як 

чутливий елемент на кисень. Ізоелектрична точка зазначених білків 

знаходиться у межах рН 5,4 – 7,0 [17, 18]. Регулюючи значення рН водного 

середовища можна направлено змінювати загальний заряд білків, що важливо 

для їх іонообмінного закріплення на поверхні плівки. 

Першим завданням даного етапу дослідження була оцінка можливості 

застосування плівок на основі оксиду силіцію для іммобілізації білків з метою 

розробки на їх основі чутливих елементів вольтамперометричних та 

амперометричних  сенсорів. Як робочі електроди досліджувалися найбільш 

розповсюджені графітові та металічні (Au, Pt) тримірні, а також друковані 

планарні електроди. Схему нанесення золю SiO2 на поверхню тримірних 

електродів наведено на рис. 6.1. Діаметр робочих електродів складав 4-5 мм. 

 У роботі також використовували планарні електроди фірми «DropSens» 

(Іспаня та   Чехія). Схему планарних електродів, що використовували у роботі, 

наведено на рис. 6.2. Робочими електродами були плівки з вуглецевої пасти, 

платини або золота, їх діаметр становив 1 або 3 мм. 
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6.1.1. Способи закріплення гемопротеїнів у матриці SiO2. 

На першому етапі дослідження проводили модифікування  тримірних 

графітових електродів плівками SiO2  у присутності гемопротеїнів.  Було 

співставлено два способи закріплення молекул білків на поверхні: адсорбція 

на поверхні гібридних плівок SiO2–ПЕ і капсулювання у гелі SiO2 в процесі 

золь- гель синтезу.  

                          

Рис. 6.1. Схема отримання плівки SiO2 на поверхні  тримірних електродів  

за методом «спін-коутінга». 

 

Рис. 6.2. Будова друкованого планарного електроду. 

 

Для співставлення біокаталітичної активності іммобілізованих на 

поверхні сорбенту гемопротеїнів з їхньою активністю у водному розчині 

застосовували спеціально розроблену для цієї мети фотометричну методику за 

Нанесення 

при обертанні 

Золь SiO
2
 Буфер рН=7 

Вида-

лення 

темплату 

Готовий 

до засто-

сування 

електрод 
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реакцією окиснення ксантенового барвника бромпірогаллолового червоного 

(БПЧ)  гідроген пероксидом (п. 2.5, розд. 2) [19, 20]. 

Як критерій успішного закріплення Hb використовували швидкість 

каталітичної реакції, умовну каталітичну активність та стабільність  білка до 

дії зовнішніх факторів – кислотності розчинів, іонної сили, присутності 

органічних розчинників.  

Адсорбційне закріплення Hb. Оскільки всі дослідження проводили при 

рН нижче ізоелектричної точки білку (6,8) _ 5,5-6,5. Отже Hb у розчині за таких 

умов мав додатній заряд. Для сорбції  було використано  силікагель з 

катіонообмінними ПЕ, а саме:  ПВСК та ПССК. Як структуруючий темплат 

було використано суміш ПАР Tween-20 та Pluronic F-127 у молярному 

співвідношенні у золі F-127:Tween-20=30:350 ККМ, за якого отримано 

сорбенти з максимальним діаметром пор (п. 3.3.3, розд. 3). Рівновага сорбції 

Hb плівками SiO2-ПЕ досягалась впродовж 35-40 хв. Максимальна кількість 

сорбованого плівками Hb залежить від вмісту ПЕ і становить: 1,0 нМ/г  на 

плівці SiO2, та 7,2±1 нМ/г на гібридній плівці SiO2-ПВСК-ПССК [21].  

 Сорбційна ємність  композитних плівок за Hb залежить від вмісту ПАР 

у золі. При зменшенні кількості Tween 20 або F 127 у золі сорбційна ємність 

за Hb зменшувалася у 3-5 разів. Для закріплення білкових молекул необхідно 

використовувати плівки з максимальною поруватістю, діаметром пор 6-8 нм. 

Ізотерму сорбції Hb плівкою SiO2-ПЕ наведено у додатоку 6, рис 6.1. 

Кількість сорбованого Hb визначали фотометрично з БПЧ за розробленою 

методикою (п. 2.5, розд. 2) [19-21]. Ізотерма відноситься до S2 типу. 

Максимальна ємність  за Hb становить 7,5 нМ/г.  Площа скляної пластини, 

покритої плівкою, становить 1,0 см2, маса плівки на пластині складає (0,032 ± 

0,002) г, отже максимальна кількість білку на поверхні плівки становить  

2,4.10-10 М/см2 [21]. 

Інкапсулювання гемопротеїнів плівками оксиду силіцію. Іншим шляхом 

отримання біокомпозитних плівок є інкапсулювання білків у плівку оксиду 
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силіцію. Базову  методику інкапсулювання білків плівкою було адаптовано з 

літератури [22]. 

Проблемою отримання таких плівок є негативний вплив складових 

золю, а саме, органічного розчинника і рН суміші на стабільність білків, що 

вводяться у золь. У присутності етанолу або метанолу  та  рН 2,0-3,0, за якого 

відбувається гідроліз ТЕОС, білок денатурується. Отже, перед введенням 

білку золь необхідно нейтралізувати до рН 5,0-6,0. Така зміна рН призводить 

до суттєвого зменшення стабільності золя і миттєвого утворення осаду SiO2. 

Для попередження такого явища було використано підхід, описаний в [2, 19].  

Методика включає кислотний гідроліз  ТЕОС без органічного розчинника у 

присутності  води у молярному співвідношенні TEOC:H2O = 1:3 за 

температури +4оС (водяна баня із льодом). Дещо менша за стехіометричне 

співвідношення кількість води у золі призводить до неповного гідролізу 

ТЕОС, що зменшує кількість етанолу у реакційній суміші. Перед введенням 

білку у золь  додають фосфатний буфер з рН 6,0 та  ЦТАБ. Низька температура 

синтезу уповільнює конденсацію та поліконденсацію, що збільшує 

стабільність золя і попереджує  утворення осаду SiO2. Зазначені умови синтезу 

сприяють підвищенню стійкості золю  і спрощує нанесення отриманого золю 

з білком на поверхню підложки для подальшого висихання і гелеутворення. 

У літературі є відомості, що введення молекул ЦТАБ має забезпечити 

більшу рівномірність розподілу білку у плівці за рахунок гідрофобних 

взаємодій та її повільніше висихання, що зменшує небезпеку розтріскування 

плівки [1, 2, 19]. Нами перевірено  вплив природи ПАР на можливість 

закріплення гемо протеїнів у плівці. Для цього у золь вводили різні типи ПАР 

у концентрації та вище їх ККМ. У присутності  аПАР (додецилсульфату 

натрію) білок миттєво випадав в осад після змішування компонентів золя. Це 

обумовлено утворенням іонних асоціатів між від від’ємно зарядженим ПАР та 

додатньо зарядженою молекулою білку за цих умов ( рН =6-7). При 

використанні нПАР розгалудженої структури Tween-20, або лінійної 
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структури Triton Х-100, також спостерігалося утворення осаду білку у золі. 

Очевидно, це пов’язано з денатурацією білку у присутності молекул нПАР, 

цей факт описано в  літературі для розчинів білків та ПАР [23, 24]. На відміну 

від попередніх досліджень, у присутності кПАР (ЦТАБ) на рівні 1- 2 ККМ 

випадіння осаду  білку у розчині  та у золі SiO2 не спостерігалося. У 

присутності ЦТАБ у золі утворювалася рівномірна плівка SiO2-Hb, яка після 

висихання не розтріскувалася. За відсутності ЦТАБ плівка після висихання 

руйнувалася. Отже, ЦТАБ, окрім покращення структурованості  плівки,  також 

бере участь у солюбілізації молекул білку, що запобігає утворенню осаду [25].  

Як свідчить зображення поверхні композитної плівки SiO2 – Мb (рис. 

6.3), плівка, нанесена на вуглеситаловий електрод за допомогою мікропіпетки, 

досить гомогенна та повністю покриває поверхню підложки.  

 

Рис. 6.3. Зображення поверхні вуглеситалового електроду, покритого 

композитною плівкою SiO2- Hb, отримане методом атомно- силової  

мікроскопії. 

Середня товщина такого покриття становила  1,5±0,3 мкм. Можна припустити, 

що білок досить рівномірно розподілений по поверхні плівки [25].  

6.1.2. Спектроскопічні характеристики Hb, іммобілізованого  у 

плівці SiO2. 

Присутність гемопротеїну у плівці оксиду силіцію та його 

конформаційну рухливість було досліджено методами ІЧ-спектроскопії та 
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спектрофотометрії. Порівняно ІЧ-спектри поглинання сухого препарату Hb, 

плівки  SiO2 та біокомпозитної плівки   SiO2-Hb. Характеристичні частоти ІЧ 

спектрів поглинання наведено у табл. 6.1, додаток 6. Положення смуг 

вторинних аміногруп  свідчать про збереження вторинної структури Hb, 

інкапсульованого у плівку SiO2 (SiO2-Hb) [25, 26, 27]. 

Спектри поглинання Hb у розчині та  інкапсульованого у плівці SiO2 

наведено на рис. 6.2, 6,3, додаток 6. Для розчину Hb, а також для Hb, 

інкапсульованого у плівці SiO2, у фосфатному буфері спостерігається  чітка 

Соре-смуга при 407 та 405 нм відповідно (додаток 6, рис. 6.2 та 6.3, спектр 1). 

Положення цієї характерної для усіх гемопротеїнів смуги свідчить, що білок у 

розчині та у плівці SiO2 не денатурований, тобто, знаходиться у  нативній 

формі. [14, 28]. При дії на розчин Hb відновника _ аскорбінової кислоти чи 

тіосульфату натрію,  або окисника _ гідроген пероксиду, спостерігаються зміни 

у спектрі поглинання білку, характерні  для його переходу у форми HbFe2+ та 

HbFe(IV) [14, 29, 30, 31]. Зазначені зміни у спектрах поглинання 

спостерігаються як для розчину Hb,  так і для плівок SiO2-Hb. Спектр Hb 

повертається до початкового  вигляду при промиванні плівки SiO2-Hb 

фосфатним буфером, рН 7,0. 

Отримані результати порівняно зі спектрами поглинання  Hb, 

сорбованого поверхнею плівки SiO2-ПЕ-.  Білок, сорбований поверхнею 

плівки, має  спектроскопічні характеристики аналогічні розчину Hb. У той же 

час, інтенсивність смуг поглинання Hb, сорбованого та інкапсульованого 

поверхнею плівки, відрізняється у кілька разів. Це пояснюється суттєво 

меншою кількістю Hb, сорбованого поверхнею SiO2-ПЕ-, ніж інкапсульованого 

білку [21]. 

Отримані результати свідчать, що білок, капсульований у плівку SiO2 та 

сорбований на її поверхні, має конформаційну рухливість аналогічно його 

водним розчинам і може проявляти пероксидазну активність.  
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6.1.3. Стабільність та каталітична активність, іммобілізованого у 

плівці Hb 

Стабільність іммобілізованого  гемопротеїну. Відомо [25, 32], що зсув  

смуги Соре у короткохвильову ділянку або її повне зникнення свідчить про 

часткову або повну денатурацію білку. Нами встановлено, що при контакті 

плівки SiO2-Hb з фосфатним буферним розчином рН 6,0 впродож тижня смуга 

Соре не зменшувалася та не зсувалася. Отже, інкапсульований білок міцно 

утримувався у плівці і не денатурувався. Стабільність Hb у розчині та у плівці 

SiO2-Hb перевіряли також шляхом контакту білку з 96 % етанолом. У розчині 

Hb Соре  смуга  зсувалася у короткохвильову ділянку і зникала вже через 10 хв 

контакту  білку  з етанолом. Для SiO2-Hb Соре  смуга зникала  через 1 годину 

після  контакту плівки з етанолом, при цьому зміни у спектрах були 

необоротні. Ці результати було підтверджено методом ІЧ-спектроскопії.   Після 

контакту композитної плівки SiO2-Hb з 96 % етанолом впродовж 1 год,  

характерні для вторинних аміногруп смуги (при 1500 см-1 і 1700 см-1) значно 

зменшувалися також необоротно. Отримані дані підтверджують руйнування 

вторинної структури білку за цих умов. Отже, інкапсуляція Hb у плівку сприяє 

його стабілізації [25].  

Сорбований поверхнею плівки SiO2-ПЕ-Hb за стабільністю не 

відрізняється від розчину. При дії на нього 96 % етанолом Соре-смуга зникає 

практично миттєво. Таким чином, можна зробити висновок, що інкапсуляція 

білку усередині плівки покращує його стабільність у порівнянні з сорбованим 

поверхнею плівки білком та його водним розчином.  

Ферментативна активність  іммобілізованого гемоглобіну. Відомо, що 

Hb проявляє пероксидазну активність, яка збільшується при іммобілізації 

ферменту на поверхні твердих носіїв [25, 30, 33]. Пероксидазна активність 

водного розчину  білку та Hb,  адсорбованого поверхнею гібридної плівки 

SiO2-ПЕ-,  або інкуапсульованого всередину плівки SiO2, співставлена у табл. 

6.2. Як індикаторну використовували реакцію окиснення бромпірогаллолового 
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червного (БПЧ) пероксидом водню (п. 2.5, розд. 2,). Розраховано питому 

каталітичну активність та умовну константу Міхаеліса (KM′) за модифікованим 

методом Лайнуівера Берка згідно [33, 13] (додаток 6, п. 6.2 рис. 6.10, 6.11, табл.  

6.2). Для інкапсульованого SiO2-Hb використовували результати 

електрохімічних вимірювань. Константа Міхаеліса (Км′) для гемоглобіну у 

розчині та адсорбованого на поверхні  SiO2-ПЕ практично не змінюється, що 

свідчить про відсутність стеричних утруднень при зв’язуванні субстрата з 

білком на поверхні гібридної плівки. Hb, іммобілізований на поверхні плівки 

SiO2 – ПЕ, має спорідненість до пероксиду водню не гіршу, ніж білок у 

розчині, а каталітичну активність майже у три рази більшу. 

Таблиця 6.2 

Порівняння  каталітичних характеристик Hb у розчині та на поверхні. Об’єм 

розчинів 10 мл. Концентрації Н2О2 та БПЧ 5.10-5 М, рН=6,2, площа плівок  1 

см2 

Параметри Hb в розчині SiO2-ПЕ-Hb SiO2-Hb 

Кількість Hb 2,8.10-10 

моль/мл 

1,1.10-10 

моль/см2 

1,4.10-10 

моль** 

К
М

′, мМ* 2,0± 0,3 1,2 ± 0,2 4,8 ± 0,5 

Питома активність , 

104 л/(моль·хв) 

5,7± 0,3 6,2 ± 0,5 9,5 ± 0,5 

Cтабільність  аналіт. 

сигналу, тижні 

1  4 6-8  

Примітки: *  умовна Константа Міхаеліса, розрахована за [33]; ** кількість 

Hb у 10 мкл золю, що був  нанесений на плівкове покриття площею 1см2. 

Для інкапсульованого  Hb Км′  удвічі збільшується, порівняно з 

розчином. Відомо, що спорідненість ферменту до субстрату обернено 

пропорційна величині Км [33].  Водночас, інкапсульований білок має 

найбільшу каталітичну активність серед трьох досліджених систем і зберігає 

її  у 6-8 разів довше, ніж у розчині.  
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6.2. Вольтамперометричні характеристики модифікованих 

плівками  SiO2 - гемопротеїн тримірних електродів 

Вольтамперометричні характеристки модифікованих плівками SiO2-ПЕ- 

Hb, SiO2-ПЕ-Mb, та SiO2-Hb, SiO2-Mb електродів досліджено методом 

циклічної вольтамперометрії. Як робочі було обрано вуглецеві електроди, які 

не мають піків окиснення та відновлення у широкому діапазоні потенціалів (-

0,55 ÷ + 0,7 В) у розчинах неорганічних індиферентних електролітів.  

6.2.1. Електрокаталітичні характеристики вуглецевих електродів, 

модифікованих біокомпозитними плівками SiO2-гемопротеїн 

За відсутності кисню  на вольтамперограмах модифікованих електродів 

SiO2-ПССК-Мb та SiO2-Мb, спостерігається  чітка хвиля окиснення – 

відновлення, Е1/2 якої становить -0,25 В (рис. 6.4) [25].  

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4. Циклічні вольтамперограми вуглецевого електроду, модифікованого  

плівками SiO2-Мb (1), SiO2-ПССК-Мb (2) та SiO2-нафіон-Мb (3), у фосфатному 

буферному розчині при рН 5,5 в анаеробних умовах  . Вміст компонентів у 

золі:  ЦТАБ 1,32 мг/мл (1); Суміш ЦТАБ: 0,67 мг/мл та ПССК: 20 мг/мл (2); 

суміш  ЦТАБ 0,67 мг/мл та нафіон 12 мг/мл (3). Швидкість сканування  100 

мВ/с. Електрод порівняння- насичений каломельний електрод (НКЕ). 

Аналогічну хвилю, проте меншої інтенсивності,  отримано на 

немодифікованому вуглеситаловому електроді, зануреному у розчин Мb. На 
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електродах, що не містять геморотеїну, піків окиснення- відновлення при 

зазначених потенціалах не спостерігається. Вказані хвилі  відносяться до 

окисно- відновної пари  Fe3+/Fe2+ ферум  порфіринового  комплексу білку, 

згідно даних літератури [25, 29, 34]. Отримані дані підтверджують, що Мb, 

закріплений у плівках SiO2, є електроактивним. Аналогічні результати було 

отримано і для Hb. 

Слід відмітити, що на електродах, модифікованих плівкою з 

інкапсульованим гемопротеїном, пік окиснення-відновлення порфіринового 

комплексу феруму проявлявся значно чіткіше, ніж на електродах, покритих 

плівкою SiO2-нафіон  із сорбованим білком (рис. 6.4, криві 1 та 2).  Це є 

результатом того, що сорбований на SiO2-ПЕ білок є більш віддаленим від 

поверхні електроду, а його кількість на поверхні менша, ніж у випадку 

інкапсулювання. 

При проведенні вимірювань за аеробних умов на вольтамперограмах 

усіх досліджених електродів, модифікованих гемопротеїнами, спостерігалося  

суттєве збільшення піку відновлення при потенціалі Е1/2 =-0,25 В  (рис. 6.5а) 

[25]. 
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Рис. 6.5. Циклічні вольтамперограми, отримані із застосуванням   

вуглецевого електроду а)  модифікованого плівкою SiO2-ПЕ-Нb, у 

відсутності (1) та в присутності кисню (2); б) немодифікованого (1) та 
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модифікованого плівкою SiO2-ПЕ- (2), у присутності кисню. Ацетатний 

буфер рН=5,5; 0,1 М розчин KBr. Електрод порівняння: НКЕ. 

Анодний пік на  модифікованих електродах залишається без змін. На 

немодифікованому вуглеситаловому електроді катодний пік спостерігається 

при значно меншому потеніалі, а саме E½= -0,5В (рис. 6.5 б), що відповідає 

піку відновлення води [31]. На електродах, модифікованих плівкою SiO2 або 

SiO2 – ПЕ-, отримано вольтамперограми, аналогічні немодифікованому  

вуглеситаловому електроду (рис. 6.5 б) [25].   

Аналогічні залежності отримані для Mb, капсульованого у плівці SiO2 на 

поверхні вуглецевого електроду в аеробних умовах (рис. 6.12 а, додаток 6).   

Схожі вольтамперограми одержано у присутності гідроген пероксиду в 

анаеробних умовах (рис. 6.12 б, додаток 6).  

Катодний струм при E½ = -0,15 В на електродах, модифікованих 

біокомпозитними плівками SiO2-гемопротеїн, має каталітичну природу, як і у 

випадку вуглецевих електродів, модифікованих полімерними плівками, що 

містили гемопротеїни [16,18, 34].  Реакції, що відбуваються на електродах за 

аеробних умов, можуть бути описані наступними рівняннями [18, 29, 34, 37]: 

на катоді: 

X-НbFeIII + ē → X-НbFeII                (6.1) 

X-НbFeII + O2 → X-НbFeII–O2                          (6.2)  

X-НbFeII–O2 + 2ē + 2H → X-НbFeII + H2O2            (6.3) 

 на аноді: 

X-НbFeII - ē→X-НbFeIII                 (6.4) 

де Х-протеїн. 

Реакції, що відбуваються на поверхні модифікованих електродів у 

присутності гідроген пероксиду за анаеробних умов можна описати 

наступною схемою  [34, 37]:  

H2O2 + X-НbFeIII → •X-НbFeIV=O + H2O               (6.5) 
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2 •X-НbFeIV=O + H2O2 → 2 HX-НbFeIV=O + O2     (6.6) 

2 HX-НbFeIV=O→X-НbFeIII + О2 + 2Н+               (6.7) 

де Х – протеїн 

Ферум (IV) – проміжний продукт взаємодії ферум порфіринового комплексу 

гемопротеїнів з гідроген пероксидом – нестабільний у розчині [14 ], отже іон 

металу швидко відновлюється до Нb-Fe(III) (рівняння 7).  Потім на електродах 

відбуваються реакції, згідно рівнянь 1-4, описаним вище. Таким чином, 

іммобілізовані у плівках SiO2 на поверхні вуглецевих електродів гемопротеїни 

(Mb, Hb) проявляють пероксидазну активність, і можуть бути використані для 

розробки чутливих елементів вольтамперометричних  біосенсорів для 

визначення розчиненого у воді кисню. 

6.2.2. Чинники, що впливають на величину і стабільність  

каталітичного струму модифікованих  електродів 

Основний чинник _ це склад плівки. Досліджено вплив компонентів 

плівки SiO2, а також SiO2-ПЕ на величину і стабільність каталітичного струму 

іммобілізованих на поверхні гемопротеїнів. Порівняно каталітичні струми 

електродів, модифікованих обома типами біокомпозитних плівок. 

Шляхом вимірювання залежності потенціалу катодної хвилі від рН 

розчину та обробки отриманої лінійної залежності згідно [35] встановлено, що 

в  елементарній  реакції окиснення-відновлення на поверхні електроду бере 

участь один електрон і один протон. 

Електрод, модифікований плівкою SiO2-гемопротеїн. Вистановлено, що 

на кількість електроактивного білку (Г, моль/см2), капсульованого у плівці,  а 

отже на  інтенсивність, а також стабільність некаталітичного струму (за 

відсутності кисню) на модифікованих вуглеситалових електродах впливають 

концентрації кПАР  у вихідному золі. Окрім того важливим є кількість білку, 

що вводиться у золь.  Вплив кількості кПАР у золі SiO2 на електрохімічні 

характеристики електродів, модифікованих SiO2 -Mb, наведено у табл. 6.3 [25].  
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Таблиця 6.3 

 Вплив добавок ЦТАБ  та ПССК у золі на кількість електроактивного Mb  

(Г, моль/см2) у біокомпозитних плівках SiO2-Mb. Вміст Mb у плівці                          

Г0= 8,0∙10-10 моль/см2 . Плівка з інкапсульованим білком SiO2-Mb (I) та  плівка 

з адсорбованим білком SiO2-ПЕ- -Mb (II) 

Тип 

плівки 

Вміст ЦТАБ, 

мМ 

Г*·1011 

(моль/см2) 

± 0,4 

Г/Г0, % 

± 0,2 

Кількість 

електроакт. 

моношарів Mb 

± 0,3 

I 1,2 3,9 4,9 3,7  

I 2,4 6,0 7,6 5,8 

I 3,6 13,6 17,0 13 

II 1,8 11,3 14,3 11 

Примітка: *Кількість електроактивного білку розраховували  згідно (п. 2.6, 

розд. 2). 

Умовну кількість електроактивних  моношарів Mb на поверхні 

електроду розраховували на основі оцінки площі, яку може зайняти одна 

молекула Мb (розмір молекули: 4,3х 3,5 нм2) [36], а також площі вуглецевого 

електрода _ 0,13 см2. Вважали, що кожний шар складається з  максимально 

щільної  упаковки.  Кількість електроактивних молекул Mb найбільша для 

плівкових покриттів, отриманих із золя з концентрацією ЦТАБ 3ККМ 

(молярне співвідношення ТЕОС:ЦТАБ=500:1). 

Для отримання чіткіших сигналів та механічно стійкішого  плівкового 

покриття до вихідного золю додавали катіонообмінний ПЕ, а саме  ПССК. При 

застосуванні плівки, отриманої із золя у присутності ЦТАБ та 0,8 % мас.  

ПССК,  електроактивним є 14%  від загального вмісту усього білку, що був 

уведений у золь. Подібний результат рідко досягається при інкапсулюванні 

білків у полімерних плівках на поверхні електродів [37]. Незначний відсоток 

електроактивного гемопротеїну можна пояснити тим, що в більшій мірі 

електроактивним є білок, який знаходиться біля поверхні електроду, в той час, 

як для білку, розташованого на поверхні, або всередині плівки, транспорт 
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електронів  дещо утруднений. З іншого боку, транспорт субстрату до  

електроактивного білка   вглибині плівки також може бути утруднений. 

Отже, золь-гель метод дозволяє значно збільшити кількість 

електроактивних молекул білку порівняно з методом адсорбції, де активним є 

лише моношар адсорбованого білку. Закріплення Mb на поверхні електроду за 

методом пошарової зборки дає можливість отримати до 7 моношарів 

електрохімічно активного білку [37]. Збільшенню кількості електроактивного 

Mb у плівці порівняно з методом пошарової зборки сприяє солюбілізація білку 

міцелами  кПАР усередині плівки. Вміст гемопротеїну у золі має скаладати    

(30 ± 5) мкМ,  при меншому вмісті гемопротеїну катодний пік знижується, при 

більшому вмісті  катодний пік виходить на насичення.  

Електрод, модифікований плівкою SiO2-Mb, дає стабільну хвилю 

окиснення-відновлення гему  протягом 4 тижнів, що свідчить про його міцне 

утримання у середині плівки.  

Електрохімічні характеристки електроду, модифікованого 

композитною плівкою SiO2-ПЕ-гемопротеїн.  Основні фактори, що впливають 

на значення  каталітичного струму електроду – це кількість ПЕ у золі, а також 

природа і концентрація  структуруючого темплату ПАР. Найбільше значення 

сили струму модифікованого плівкою SiO2-ПЕ-Mb вуглецевого електроду 

спостерігають при масовому співвідношенні у золі  ПВСК:ПССК=0,3:0,7. 

Такий вміст був оптимальним  при сорбції найбільших  за розміром модельних 

молекул, досліджених у роботі  (табл. 3.7, розд. 3). Оптимальним є 

використання у золі суміші нПАР Tween-20 та F-127, що забезпечує діаметр 

пор гібридної плівки 6-8 нм (табл. 3.11, розд. 3). 

6.2.3. Порівняння електрохімічних  характеристик модифікованих 

електродів 

Залежність висоти катодних піків від швидкості сканування потенціалу 

на модифікованих  електродах SiO2-Mb  та  SiO2-ПЕ-Нb має прямолінійну  

залежність (рис. 6.13, додаток 6). Згідно теорії Лавірона це свідчить про те, що 
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перенос елетронів контролюється швидкістю адсорбції [38, 39]. Таке явище 

характерне для процесів, що відбуваються у тонкій плівці на поверхні 

електродів [25].  

Як  було згадано вище, за наявності в розчині О2 або Н2О2 на циклічних 

вольтамперограмах спостерігається каталітичний пік відновлення. З метою 

співставлення каталітичної  активності Мb, капсульованого  у плівці SiO2, та 

адсорбованого на поверхні SiO2 -ПЕ-, порівнювали значення катодного струму 

в присутності та відсутності О2 або Н2О2  (Ic). Результати наведено у табл. 6.4. 

Таблиця 6.4  

Електрокаталітичні характеристики гемопротеїнів (Іс/Іd) у плівках SiO2  та SiO2 

– ПЕ  на поверхні вуглеситалових електродів після 20 хв контакту розчину з 

повітрям (I); у присутності 1∙10-6 М Н2О2  за анаеробних умов (II), рН = 5,5 

(ацетатний буфер) 

 

Плівка 

Е1/2, В відн. 

НКЕ ±0,01 

Іс/Іd ± 0,2 Стабіль-

ність Іс, 

тижні 

I II I II 

SiO2-Mb -0,12 -0,15 12,1 8,2 6 

SiO2-Нb -0,13 -0,2 7,5 3,2 6 

SiO2-ПЕ- Mb -0,14 -0,18 6,5 2,5 4 

SiO2-ПЕ- Нb -0,15 - 0,25 4,0 1,5 4 

З отриманих даних можна зробити висновок, що Mb має кращу 

електрокаталітичну активність по відношенню до досліджених субстратів, ніж 

Hb. З літратури відомо, що Mb має кращу спорідненість до кисню, порівняно 

з Hb, оскілький перший  зв’язує і зберігає кисень, у той час як другий є його 

переносником [14]. Так само і пероксидазна активність  іммобілізованого Mb 

вища, ніж Hb. 

Більша електрокаталітчина активність спостерігається для  

інкапсульованих, ніж для адсорбованих гемопротеїнів. Це пов’язано з 
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більшою кількістю біокаталізатора, що знаходиться  всередині плівки  при 

інкапсуляції, порівняно з адсорбованим на поверхні. 

Оптимальне рН аналітичного сигналу для Mb складає 5,0 – 6,0, у той час 

як для Hb оптимальний діапазон зсувається у більш лужну ділянку (5,5- 6,5) 

Верхні межі рН обумовлені  величиною ізоелектричної точки білків ( табл 

6.1.). При рН>pI білки будуть змиватися з поверхні гібридних плівок SiO2-ПЕ. 

Для інкапсульованих білків вимірювання можна проводити у більш лужних 

середовищах до рН=7,5. 

Стабільність аналітичного сигналу краща для інкапсульованих 

гемопротеїнів, ніж адсорбованих. Отже, за  електрокаталітичною активністю, 

стабільністю та оптимальним діапазоном рН інкапсульовані у плівку SiO2 

гемопротеїни переважають адcорбовані на поверхні  гібридних плівок SiO2-

ПЕ. 

Співставлено градуювальні залежності для вуглецевих електродів, 

модифікованих гемопротеїнами для визначення розчиненого у воді кисню та 

H2O2.  Для оцінки вмісту розчиненого у воді кисню крізь деоксигенований 

розчин електроліту пропускали повітря впродовж певного часу.  З табл. 6.5 та 

6.6 видно, що  чутливість визначення субстрату майже на порядок краща за 

умови використання адсорбційно закріпленого  білку.  

Таблиця 6.5 

 Характеристики градуювальних графіків   для визначення гідроген 

пероксиду  за допомогою модифікованих біокомпозитними плівками 

електродів. рН=5,5; Т = (20± 2)oC.  ∆I(мкА)=( а ± Δа) +(b ± Δb)С, мг/л 

  Тип плівки рНопт а ± Δа b ± Δb 
Діапазон 

лінійності, 

мг/л 

МВ 

(3s), 

мкг/л 

R2 

SiO2-Mb 5,0 -6,0 0,035±0,004 4,59±0,17 0,010- 1,000 3,0 0,997 

SiO2-Нb 5,5- 7,5 0,012±0,006 2,34±0,24 0,010 – 0,270 7,0 0,991 

SiO2-ПЕ- Нb 5,5- 6,5 0,005±0,004 5,44±1,36 0,003 – 0,100 3,0 0,985 
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Вірогідно це обумовлено більшою доступністю закріпленого на 

поверхні білку для молекул H2O2 та кисню. Проте, діапазон лінійності  

градуювального графіку для визначення гідроген пероксиду за допомогою 

інкапсульованого Mb ширший порівняно із плівкою з адсорбованим білком.  

Це  можна пояснити більшою кількістю інкапсульованого білку у плівці. 

Окрім того, у випадку для плівок з інкапсульованим  білком оптимальний 

діапазон рН ширший, а коефіцієнт кореляції градуювальних графіків 

вищий. Цікавий факт, що діапазон лінійності градуювального графіка для 

інкапсульованого Mb удвічі більший за інкапсульований Hb, що 

підтверджує кращу спорідненість Mb до субстратів – гідроген пероксиду і 

кисню.  

Таблиця 6.6  

Характеристики градуювальних залежностей модифікованих 

гемопротеїнами електродів від часу контакту деоксигенованого розчину з 

повітрям. рН=5,5; Т =(20 ± 2)oC. ∆I(мкА)=( а ± Δа) + (b ± Δb) . t, хв 

Тип плівки а ± Δа b ± Δb 
Діапазон 

лінійності, хв 

МВ 

(3s), с R2 

SiO2-Мb 0,030±0,010 0,39 ± 0,03 1 – 15 10 0,991 

SiO2-Нb 0,010±0,006 0,14 ± 0,01 1 – 15 10 0,995 

SiO2-ПЕ- Нb 0,007±0,002 0,36 ± 0,04 1 – 8 5 0,981 

 Співставлення двох способів модифікування гемопротеїнів вказує, що 

усі іммобілізовані  гемопротеїни мають  пероксидазну активність. Водночас, 

більш чіткий, інтенсивний та стабільний аналітичний сигнал спостерігається 

на електроді, що містить інкапсульований у плівку оксиду силіцію білок. Для 

такого типу іммобілізації спостерігається ширший діапазон лінійності 

градуювального графіку. Окрім того, модифікований у такий спосіб білок 

стійкіший до негативної дії зовнішніх чинників. Недоліком  інкапсулюваного 

ферменту є його менша доступність для молекул субстрату, що призводить до 
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повільнішого відгуку порівняно з адсорбованим білком і вищою межею 

виявлення субстрату. 

Іммобілізації білку шляхом адсорбції слід віддати перевагу, якщо  

потрібно досягти максимального зв’язування  іммобілізованих молекул білку 

з субстратом. Це  важливо при розробці  афінних сенсорів на основі 

іммобілізованих  антитіл. При закріпленні у плівку  ферментів перевагу слід 

віддати інкапсулюванню.  

Таким чином, капсульовані в матрицю оксиду силіцію білкові молекули 

залишаються конформаційно рухливими та зберігають каталітичну 

активність, що може бути використано в аналітичній практиці для створення 

чутливих елементів біосенсорів для визначення зокрема O2 i H2O2. 

6.3. Модифікуваання електродів біокомпозитними  плівками SiO2- 

фермент,  отриманими за методом електрохімічно індукованого 

осадження 

Проблемою інкапсулювання білків у плівку SiO2 є довготривалість та 

складність процедури отримання такої біокомпозитної плівки, а також певна 

віддаленість білку від поверхні  електрода, оскільки товщина плівки сягає 1-2 

мкм. Це ускладнює доступ субстрату до активного центру ферменту, що, у 

свою чергу істотно знижує інтенсивність та швидкість аналітичного відгуку. 

Нами було запропоновано  інший підхід отримання плівки з інкапсульованим 

білком, який елегантно поєднує золь-гель процес та електрохімічне нанесення 

плівки на електрод [40]. Це метод електрохімічно-індукованого осадження 

(далі по тексту електроосадження), що включає включає стадію  осадження 

плівки оксиду силіцію на поверхні електрода, зануреного у золь SiO2. Метод 

було описано раніше [41, 42, 43], але практично він не використовувався для 

закріплення білків. Утворення плівки відбувається завдяки генеруванню біля 

поверхні електрода гідроксил-іонів або протонів у результаті накладання на 

робочий електрод  додатнього  або від’ємного потенціалу. На електроді 

залежно від прикладеного потенціалу відбуваються реакції [37, 38, 44]: 
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На катоді: На аноді: 

2H2O + 2ē → 2OH- + H2 

O2 + 2H2O + 4ē → 4OH- 

O2 + 2H2O + 2 ē → H2O2 + 2OH- 

2H2O → O2 + 4ē 

H2O2 → O2 + 2H++ 2ē  

 

Зміна рН у приелектродному просторі викликає миттєвий процес 

гелеутворення, оскільки протони або гідроксил-іони є каталізаторами золь-

гель синтезу [1]. Такий спосіб отримання плівки дає можливість контролювати 

її товщину та інші характеристики поверхні. Параметри плівки залежать від 

часу накладання потенціалу та його значення [45, 46]. Методом 

електроосадження можна отримати рівномірну гомогенну плівку на поверхні 

робочого електроду. У такий спосіб можна закріпити не лише ферменти і 

клітини, але також наноструктуровані матеріали, зокрема, метали, їх оксиди, 

вуглець. Зазначений спосіб дає можливість  отримати покриття на складних за 

своєю геометрією поверхнях, мікроструктурованих електродах та їх 

ансамблях, планарних друкованих електродах.   Метод швидкий, займає кілька 

хвилин і не потребує складного обладнання. Можна очікувати, що введення 

білку у золь оксиду силіцію дасть можливість отримати на поверхні електроду 

плівку з інкапсульованим білком в безпосередній близькості до поверхні 

електрода.  Такий спосіб іммобілізації біомолекул сприятиме уніфікації 

отримання золь- гель плівок на поверхні електрода,  контролю кількості 

інкапсульованого білку, а також поверхневиих характеристик плівок. У такій 

плівці можна очікувати прямий транспорт електронів від активного центру 

ферменту до поверхні електроду, що створює підґрунтя для отримання 

безмедіаторних біосенсорів 3го покоління.  

Для закріплення білків на поверхні електродів нами розроблено 

спеціальну технологію інкапсулювання білку, що включає отримання золя 

SiO2 за відсутності спирту з подальшим утворенням плівки на поверхні 

електродів  за методом електроосадження. Детальну методику наведено у п. 

2.2,  розд. 2. 
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Поверхню електродів було досліджено методом атомно-силової 

мікроскопії (АСМ). З рис. 6.8 видно, що на поверхні утворюється гомогенна  

однорідна плівка. У присутності білку плівка є більш рельєфною, видно 

опуклості, що розташовані по поверхні плівки рівномірно. Виходячи з розмірів 

молекули Hb (5,5 х 5,5 х 7,0 нм3), еліпсоїдної форми [47] та його схильності до 

агрегації, зазначені  опуклості можна віднести до агрегатів інкапсульованих 

усередині плівки молекул білку. Шорсткість плівок (середня квадратична 

нерівність) змінюється від 4.3 нм для плівки SiO2  до 24,5 нм для плівки, що 

містить інкапульований Hb. Товщина плівкового покриття SiO2 сягає значень  

100 ± 50  і 450 ± 50 нм за відсутності і присутності Hb відповідно. Плівки, 

отримані за методом електроосадження, значно тонші порівняно з плівками, 

отриманими за методом дроп-коутінгу (нанесення за допомогою 

мікропіпетки) 1,5 ± 0,5 мкм [40]. 

 

 Рис. 6.8. Зображення поверхні 

скловуглецевого електрода, отримане 

методом атомно-силової мікроскопії: 

до модифікації (а),  модифікованого 

плівкою SiO2. за методом 

електроосадження (б), модифікова-

ного біокомпозитною плівкою SiO2-

Hb (в). Значення осі ОZ, нм: 34,3 (а); 

72, 5 (б) та 462, 2 (в)  

 

 

ІЧ-спектрах плівок SiO2-Hb наявні смуги коливання амідних груп при 

1645 та 1536 см-1 , аналогічно нативному Hb. Отримані дані підтверджують, 

що вторинна структура Hb при інкапсуляції у плівку SiO2 не порушується  [48]. 

б 

в 
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6.3.1. Вольтамперометричні характеристики  електродів, 

модифікованих плівками SiO2-Hb, що отримані  за методом 

електроосадження 

Циклічні вольтамперограми модифікованого плівкою SiО2-Hb 

скловуглецевого електроду (рис. 6.9)  свідчать,  що інкапсульований білок є 

електроактивним [45]. У насиченому N2 розчині на вольтамперограмі  

модифікованого плівкою SiО2-Hb електроду  чітко видно піки окиснення 

відновлення пари Fe(III)/Fe(II)  ферум  порфіринового комплексу молекули 

Hb, Ек=-0,29 В; Еа=-0,17 В (рН = 5,5  ацетатний буферний розчин ) [34, 37, 48].   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.9. Циклічні вольтамперограми  скловуглецевого електроду, 

модифікованого  SiO2 (пунктир)  та SiO2 – Hb (суцільна лінія) в ацетатному 

0,01M буфері (pH 5.5) за відсутності у розчині кисню. Швидкість сканування  

100 мВ/с. Фоновий електроліт _ 0,01M KNO3. 

Сила струму катодного і анодного піків  прямо пропорційна швидкості 

сканування у діапазоні 10-100 мВ. Цей факт підтверджує, що лімітуючою 

стадією у дослідженій системі є адсорбція речовини у тонкому шарі плівки на 

поверхні електроду. Така залежність описується кінетикою Лавірона для 

електродів, модифікованих тонкими плівками [35, 38].  
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Рис. 6.10. Залежність  потенціалу на півхвилі скловуглецевого електроду, 

модифікованого  SiO2 – Hb від рН розчину (●катодна;  ■ анодна ). Інші умови 

аналогічні наведеним на  рис.6.9. 

Відгук стабільний впродовж 10 циклів, далі сигнал зменшується і 

зникає, вірогідно через вимивання білку з поверхні електроду. 

При збільшенні  рН розчину спостерігається зсув потенціалів напівхвиль 

у більш негативну область, тангенс кута нахилу катоної і анодної прямих 

становить 68 та 61 мВ/рН, що близько до теоретичного 58 мВ/рН для одно 

електронного процесу, що  супроводжується вивільненням одного протону. 

Константа швидкості переносу електрону  для Hb, капсульованого у 

плівці SiO2, становить (0,58±0,09) с-1, згідно моделі Лавірона для дифузійно-

незалежного процесу [49]  (розрахунки  навдено у п. 2.6, розд. 2,). Отримана 

величина відповідає швидкому процесу переносу електронів [35].  

Як було описано вище інкапсульований гемоглобін проявляє 

електрокаталітичні властивості по відношенню до кисню. У присутності 

кисню різко зростає катодна хвиля та спостерігається незначний зсув 

катодного потенціалу хвилі від -0,23 до -0,29 В. Каталітична активність 

електроду може бути виражена як відношення значення піка відновлення до 

піка окиснення Fe(II)  у складі Hb.  При насиченні води киснем  каталітична 

активність  модифікованого плівкою SiO2-Hb електроду склала 12 одиниць. 
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Значний вплив на каталітичний струм (Ікат) електроду має концентрація білку 

в золі. В межах концентрацій 5÷40 мкМ Ікат лінійно зростає і досягає насичення 

при вмісті Hb в золі SiO2 50 мкМ. Кількість електрохімічно-активних молекул 

Hb cкладає  Г=(2,8±0,6).10-11 моль/см2 (n=3). Розрахунок проводився на один 

порфіриновий комплекс Fe(II) у молекулі Hb, n=1 [50]. При  врахуванні площі 

поверхні електрода (0,12 см2) та площі, яку займає одна молекула білку (5,5 

х7,7 нм2) [51], кількість шарів електроактивного  Hb  на поверхні електрода 

дорівнює 6 [40]. 

Отже, метод електроіндукованого електроосадження дає можливість 

отримати   на поверхні електрода  рівномірне тонке плівкове покриття SiO2, 

що утримує білкові молекули. Інкапсульовані таким чином молекули 

зберігають нативну структуру і проявляють електрохімічну активність. 

Активним є не лише наближений до поверхні електрода шар інкапсульованого 

білку, але й  більш віддалені шари.  Кількість електроактивних шарів білку  на 

поверхні електрода  удвічі менша за результати, отримані нами для електродів, 

модифікованих за методом «дроп-коутінгу» . Проте  інкапсулювання білків у 

плівці оксиду силіцію за методом  електроосадження є простішим та більш 

уніфікованим методом, що не вимагає багато часу та може бути легко 

стандартизований.  

6.3.2. Оптимізація умов електроосадження плівок SiO2-білок на 

поверхні електродів 

Як відомо [43, 45, 52, 53], на структурні характеристики плівки окcиду 

силіцію, отриманої за методом електроосадження, впливають потенціал, 

прикладений до робочого електрода та час його накладання. Ці параметри 

впливають на  товщину та щільність плівкового покриття. Досліджували 3D та 

планарні електроди, площа поверхні робочого електрода становила 10-12 мм2.  

Вплив потенціалу і часу електроосадження плівки на електрохімічний 

відгук  модифікованого SiO2-Hb  скловуглецевого електрода наведено на 
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рис. 6.11.  Оптимальними умовами є  потенціал Е= -1,2 В, що накладається на 

робочий електрод впродовж 7 с.  За цих умов каталітичний струм найбільший. 

Рівномірна плівка утворюється у більш широких діапазонах 

електрогенерування каталізатора (Е= -1,3 ÷ -1,0 В, час 5-15 с), проте  саме за 

зазначених вище умов фіксується найбільш стабільний аналітичний сигнал 

[40, 54].  
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Рис. 6.11.   Вплив часу  (а) та  потенціалу (б) електроосадження  плівки SiO2-

Hb на поверхні вуглецевого електроду на каталітичний струм кисню (Iкат). 

рН=5,5  ацетатний буферний розчин. Потенціал електроосадження Е= -1,1 В 

(а); час електроосадження t= 7 с (б).  

При цьому, очевидно, досягається певний компроміс: відбувається 

найміцніше захоплення білку (плівка не дуже тонка) та утворення відносно 

поруватої і стабільної структури плівки (плівка не дуже товста). Як оптимальні 

були обрані умови Е = -1,1 В, час 7 с [40, 55].  Аналогічні результати було 

отримано для 3D золотих електродів, модифікованих плівкою SiO2-Hb [56]. 

Друковані планарні електроди  (ДПЕ) є одними з найбільш  

перспективних для  використання як  чутливих елементів амперометричних 

сенсорів.  Існують проблеми  модифікації робочого електроду ДПЕ, оскільки  

при цьому можна покрити плівкою модифікатора також допоміжний та 
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електрод порівняння, які знаходяться на підложці поряд з робочим 

електродом. 

Метод електроосадження дає можливість  модифікувати 

біокомпозитною плівкою SiO2-фермент саме робочий електрод оскільки  

каталізатор генерується  лише в безпосередній близькості до від’ємно-

поляризованого (робочого) електроду. Нами  вперше  застосовано метод 

електроосадження для  модифікування поверхні друкованих  планарних 

електродів біокомпозитою плівкою  SiO2-білок [57]. Невелика площа поверхні  

ДПЕ (20 мм2)  та мала відстань між трьома електродами дає можливість 

проводити модифікування робочого електроду з невеликого об’єму золю –  5-

10 мкл, який наноситься у вигляді краплини на поверхню. Як модифікатор 

було обрано  фермент  холін оксидазу (ХОД), що відноситься до класу 

оксидоредуктаз   і використовується  для визначення   холіну.  Схема 

модифікування ДПЕ плівкою наведена на рис. 6.12 [57]. 

 

Рис. 6.12. Схема отримання плівки SiO2 методом електроосадження   на 

золотому  друкованому планарному електроді. 

Для золотого планарного електрода, модифікованого плівкою SiO2-

ХОД,  максимальний і стабільний аналітичний сигнал субстрату 

спостерігається при модифікуванні електроду при потенціалі 

електроосадження Е=-1,2 В протягом  t=20 с. 
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Дослідження поверхні електродів методом СЕМ свідчать, що за 

оптимальних умов  плівка покриває лише робочий електрод. 

Таким чином, оптимальні умови електроосадження плівки на поверхні 

планарного електрода дещо відрізняються від 3D електрода: потенціал на 0,1 

В менше, а тривалість генерації каталізатора  дещо довша [57].  

При модифікуванні біокомпозитною плівкою SiO2-собітол дегідрогеназа 

(СДГ) 3D вуглецевих електродів, що покриті шаром вуглецевих нантрубок 

(ВНТ), оптимальний потенціал і час електроосадженя плівки становлять:            

Е=-1,3 В; t=16-20 с [58]. За таких умов електроосадження спостерігається 

стабільний аналітичний сигнал  субстрату (НАДН+) на модифікованому 

електроді. Зменшення потенціалу електроосадження плівки може бути 

результатом більш складної топографії поверхні ВЕ-ВНТ порівняно з  ВЕ.  

При  використанні ДВЕ з меншою площею поверхні робочого електроду 

(1мм2) оптимальний потенціал і час електроосадження  біокомпозитної плівки 

збільшуються. На прикладі ДВЕ і платинових (ДПЕ) електродів, 

модифікованих плівками SiO2-GOx, показано, що  стабільний аналітичний 

сигнал глюкози спостерігається  при  потенціалі електроосадження плівки Е=-

1.5 В і часі накладання потенціалу 60 с [59]. Причина зміни умов 

електроосадженя може полягати у зменшенні площі контакту золю SiO2 з 

поверхнею електроду у процесі генерування каталізатора, що призводить до 

зниження швидкості утворення плівки на поверхні електроду. Окрім того в 

останніх двох типах електродів як псевдоелектрод порівняння 

використовували плівку Ag замість Ag/AgCl, у результаті чого потенціал 

електроосадження може дещо зміщуватися. 

Отже, на потенціал і час електроосадження біокомпозитної плівки 

впливають  площа поверхні електрода, його топографія, а також природа 

електрода порівняння.  Діапазон потенціалів електроосадження плівки 

коливається від -1.1 до -1,5 В, а час від 7 до 60 с.  
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6.3.3. Оптимізація компонентів золю SiO2-білок 

Вплив природи і концентрації поверхнево-активних речовин у золі SiO2 

на електрохімічні характеристики модифікованих плівкою  SiO2–білок  

електродів. Значення струму Ікат модифікованого плівкою SiO2–Hb 

вуглецевого електроду зменшується після кожного накладання розгортки 

потенціалу і  зникає після 18 сканувань, що  свідчить про вимивання молекул 

Hb з плівки. Отже,  важливе завдання _ розробка підходів стабілізації 

аналітичного сигналу модифікованого біокомпозитною плівкою електроду.  

Як було показано вище,  на стабільність закріплення білків у плівці SiO2 

суттєвий вплив мають добавки у золь  структуруючих темплатів ПАР, які 

сприяють утворенню рівномірних плівок SiO2. Окрім того, кПАР  ЦТАБ при  

концентрації на рівні та вище за ККМ  сприяють  солюбілізації білкових 

молекул [60, 61]. 

Введення катіонної (ЦТАБ) або неіонної (Tween-20) ПАР у 

концентраціях на рівні і вище їх ККМ в золь SiO2-Hb, перед 

електроосадженням плівки на поверхню електроду призводить до зсуву 

каталітичної хвилі кисню на ВЕ-SiO2-Hb у бік додатніх потенціалів, ΔЕ= 0,1 В.  

Отримані результати свідчать, що відновлення О2 на ВЕ-SiO2-Hb, 

модифікованому у присутності  ПАР,  протікає легше, порівняно з  плівкою, 

отриманою за їх відсутності. Такий ефект може бути обумовлений 

солюбіліацією молекул білку міцелами ПАР, що призводить до їх  більш 

рівномірного розподілу в плівці SiO2 і кращої доступності активних центрів 

Hb для кисню. Величина і стабільність каталітичного струму кисню за 

присутності   ЦТАБ у золі SiO2-Hb  більші, ніж за присутності Tween-20. 

Надалі більш ретельно дослідили плівки, отримані за  присутності ЦТАБ. 

Введення добавок ЦТАБ в золь SiO2–Hb в діапазоні концентрацій 20-60 

ККМ1 [62]  призводить до збільшення стабільності каталітичного струму 

(ΔIкат
n) модифікованого електроду  у 4 рази (рис. 6.13) [55]. Стабільність 

струму розраховували за формулою 2.8 (п. 2.6, розд. 2,). З рис. 6.13 видно, що 
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залежність проходить через мінімум в інтервалі концентрацій ЦТАБ 20-60  

ККМ1. Це може бути пов’язано зі  структурною відповідністю 

супрамолекулярних агрегатів  кПАР та молекул білку. 

 

Рис. 6.13. Стабільність каталітичного струму  кисню на ВЕ-SiO2-Hb  залежно 

від концентрації ЦТАБ у золі. Кількість  розгорток потенціалу, n=14; Е=-0,25 

÷ -0,15 В.  

Кількість електроактивного білку у біокомпозинтій плівкці становить  

Г=(3,5±0,7)·10-11 моль/см2 (n=3), що у 1,3 рази більше  за значення у SiO2-Hb, 

отриманої за відсутності ЦТАБ. Окрім того, ЦТАБ покращує структурованість 

самої SiO2-плівки, як це було показано  раніше [63]. Подальше збільшення 

концентрації ЦТАБ в золі (>10 ККМ1) призводить до зменшення стабільності 

Ікат, що можна пояснити структурною перебудовою міцел і утворенням менш 

стабільної плівки [38]. 

Для вуглецевих  електродів, модифікованих біокомпозитними плівками 

SiO2, що містили суміш двох білків _ Hb і глюкозооксидазу (GOx), 

оптимальний вміст ЦТАБ складає 20-30 ККМ [64]. За цих умов спостерігали 

найбільш  інтенсивний і стабільний аналітичний сигнал глюкози  (табл. 6.4, 

додаток 6). 

Для модифікованих друкованих планарних електродів вміст ЦТАБ має 

бути дещо меншим.  На прикладі вуглецевих ДПЕ-SiO2-Hb,  ДПЕ- SiO2-GOx, 
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AuДПЕ-SiO2 -ХОД  доведено, що оптимальний вміст  ЦТАБ у золі SiO2  

складає  12-15 ККМ1 (12-15 мМ) [57]. 

За таких  умов модифікування отримано найбільш стабільний та 

інтенсивний сигнал. Аналітичний відгук холіну на AuДПЕ-SiO2-ХОД, що 

модифікований за оптимальних умов, змінюється ≤ 5 %  при роботі в 

амперометричному режимі впродовж  1 год, або в режимі циклічної ВА після 

30 сканувань потенціалу. Відгук електрода зменшується на 50 % через  3 тижні  

використання [57]. Слід відмітити, що крім покарщення стабільності сигналу, 

введення кПАР у золь значно підвищує чутливість визначення субстрату 

порівняно з електродом, модифікованим плівкою за відсутності ЦТАБ.  Вплив 

добавок  ЦТАБ на чутливість  AuДПЕ-SiO2 -ХОД наведено  на рис. 6.14.  
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Рис. 6.14. Вплив концентрації  ЦТАБ у золі SiO2  на  зміну чутливості (S, % ) 

AuДПЕ-SiO2-ХОД до холіну. S=S21/S1 
. 100%, де  S1– чутливість електрода до 

субстрату одразу після модифікування, S21– чутливість електрода до субстрату  

через 21 день після модифікування, мкА/мМ. 

Отже, для інкапсулювання білків  у плівці SiO2 , що отримана за методом 

електроосадження, оптимальне введення добавок ЦТАБ в концентрації 20-

60 ККМ1 для 3D вуглецевих і 12-15 ККМ1 для друкованих планарних 

електродів. Це проявляється у покращенні стабільності аналітичного сигналу 
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і сприяє збільшенню кількості електроактивних молекул білку в плівці на 

поверхні електроду за рахунок їх солюбілізації міцелами кПАР. 

Вплив концентрації білку в золі SiO2 на аналітичний сигнал 

модифікованого електроду.  Оптимальний вміст Hb у золі залежить від вмісту 

ЦТАБ. Каталітичний струм (Ікат) на ВЕ-SiO2-Hb  досягає максимуму при 

концентрації Hb 40  і 80 мкМ у золі, отриманому в присутності і за відсутності 

ЦТАБ відповідно (рис. 6.15). При подальшому зростанні концентрації Hb 

каталітичний струм на електроді, модифікованому плівкою, що отримана за 

присутності ЦТАБ зменшується, у той час як на електроді,  модифікованому 

плівкою без ЦТАБ досягає насичення (рис. 6.15).  
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Рис. 6.15. Величина Ікат  на ВЕ-SiO2-Hb залежно від концентрації гемоглобіну 

(Hb) в золі, отиманого за відсутності (1) і  у присутності 0,02 М ЦТАБ (2).              

Е=-0,15 В, рН =5,5. 

Таку різницю  можна пояснити  певною структурною відповідністю 

молекул Hb і міцел ЦТАБ. За оптимальних концентраційних  умов досягається 

максимальна солюбілізація молекул білку міцелами кПАР, що призводить до  

рівномірного розподілу білку усередині плівки і, як результат,  максимального 

каталітичного струму модифікованого електроду. Встановлена залежність є 

проявом ефекту: «гість-хазяїн». 
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Співвідношення ТЕОС: вода. Важливими компонентами, що впливають 

на міцність утримуваня та каталітичну активність білків у плівці SiO2, 

отриманій за методом золь-гель синтезу, окрім ПАР, є співвідношення 

ТЕОС:Н2О  у золі.  В літературі відсутня інформація щодо впливу 

співвідношення компонентів золю на стабільність та інтенсивність 

аналітичного сигналу електродів, модифікованих біокомпозитними плівками 

SiO2-білок за методом електроосадження. 

На рис. 6.16  наведено вплив молярного співвідношення Н2О:ТЕОС в 

золі  на величину каталітичного струму модифікованого SiO2-Hb вуглецевого 

електроду. Найбільше значення  Ікат і найвища його стабільність  досягається 

у досить вузькому діапазоні молярних  співвідношень Н2О:ТЕОС = від 22:1 до 

26:1 [55, 56].  

 

 

Рис.  6.16. Величина Ікат залежно від мольного співвідношення Н2О:ТЕОС в 

золі SiO2–Hb. Кількість накладених розгорток потенціалу 10. Концентрації, 

М: ЦТАБ = 0,01, Hb= 5·10-5;  Е= -0,15 В. 

Отже, для одержання стабільного біокомопозитного покриття  

необхідний шестикратний молярний надлишок води відносно ТЕОС, 

порівняно до  стехіометричного  співвідношення компонентів у реакції 

гідролізу (ТЕОС:Н2О = 1:4).  
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6.3.4. Електрокаталітичні  характеристики  електродів, 

модифікованих біокомпозитною плівкою SiO2-фермент 

Вольтамперометричні характеристики ВЕ-SiO2-Hb. Як було показано 

вище інтенсивність катодного  струму електроду, модифікованого плівкою 

SiO2-Hb, залежить від кількості розчиненого у воді кисню. Катодний  струм 

модифікованого ВЕ-SiO2-Hb, зануреного в попередньо деоксигенований 

буферний розчин, поступово зростає при контакті розчину з повітрям і досягає 

сталої величини через 5 хв контакту розчину з  повітрям  (Т=295 К). За 

відсутності кисню у розчині електроліту катодний струм модифікованого 

електроду залежить  від концентрації гідроген пероксиду. Лінійність 

градуювального графіку для визначення H2O2 спостерігається у діапазоні 

концентрацій  34,0 – 140,0 мкг/л, межа виявлення складає 17,0 мкг/л. 

Вольтамперометричні характеристики AuДПЕ-SiO2-ХОД.  Циклічні 

вольтамперограми фонового розчину, отримані при застосуванні  

немодифікованого та модифікованого плівкою SiO2-ХОД золотих друкованих 

планарних електродів (AuДПЕ) представлено на рис. 6.17 [57].  

За  присутності гідроген пероксиду у розчині на немодифікованому 

електроді спостерігається  анодна хвиля окиснення H2O2, аналогічна  хвиля 

спостерігається також на модифікованому плівкою SiO2-ХОД  електроді у 

присутності холіну. Сам холін не проявляє електрохімічної активності.  
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а        б 

Рис. 6.17. (а) Циклічні вольтамперограми, отримані на немодифікованому 

електроді AuПДЕ  за відсутності (1) та у присутності  1мМ Н2О2 (2); та (б) із 

застосуванням модифікованого біокомпозитною плівкою  AuДПЕ-SiO2-ХОД 

електроду за відсутності (1) та у присутності 1 мМ холіну (2). Фоновий розчин 

– фосфатний буфер рН=7.5, швидкість сканування  50 мВ/с. 

 

Отримані результати доводять, що іммобілізована ХОД проявляє 

каталітичну активність по відношенню до холіну. Ферментативна реакція 

відбувається з утворенням бетаїну та пероксиду водню, згідно схеми 6.1 [6, 

65]: 

 

Схема  6.1. Ферментативне окиснення холіну  ХОД [65] 

Індикаторною реакцією у дослідженій системі є реакція окиснення 

утвореного гідроген пероксиду.  Потенціал окиснення Н2О2, що утворюється в 

результаті ферментативної реакції (Е=0,7 В),  майже співпадає  з потенціалом 

окиснення Н2О2 на немодифікованому AuДПЕ електроді.  
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На амперограмах, отриманих на AuДПЕ та AuДПЕ-SiO2-ХОД, у 

присутності зростаючих кількостей  холіну видно, що струм окиснення 

зростає пропорційно концентрації холіну саме на ДПЕ-SiO2-ХОД (рис 6.15, 

додаток 6). 

Оптимальне рН визначення холіну складає 7,5- 8,5, що корелює з 

умовами для водного  розчину ХОД. Встановлено, що фермент стабілізується 

при іммобілізації у плівці. У розчині фермент втрачає 50% своєї активності 

протягом 10 год зберігання за кімнатної температури [66], а у плівці – через 3 

тижні [57]. 

Іммобілізований на поверхні AuДПЕ фермент демонструє класичну 

кінетику Міхаеліса-Ментен. Умовна константа Міхаеліса (КМ
'), розрахована з 

використанням координат Лайнуівера-Берка [33],  складє 0,22 мМ. Це 

значення суттєво менше, ніж для ХОД, іммобілізованої у плівці на основі 

органічних  полімерів  (0,45  і 0,78 мМ [67, 68]), або  розчину ХОД (0,87 мМ 

[67]). Отже, спорідненість фермента до субстрата у біокомпозитній плівці 

SiO2-ХОД вища, ніж в органічних полімерах, та у розчині. 

Рівняння градуювального графіка має вигляд: ΔI (мA) = (0,06 ± 0,01) + 

(5,97 ± 0,05).C (mM), R2=0,998; межа виявлення - 6 мкМ (3s-критерій). 

Лінійність градуювального графіка зберігається у діапазоні концентрацій 

холіну 0,02-0,6 мМ, Відносне стандартне відхилення при визначенні 0,1 мМ 

холіну не перевищує 0,08 (n=4, P=0,95) [57]. 

Визначенню холіну не заважають 10-кратні надлишки вуглеводів, 

сечовини та сечової кислоти,  Cu(II), Zn(II), Mn(II), Fe(III) на рівні мкМ. 

Заважає визначенню аскорбінова кислота, присутність якої призводить до 

суттєвого завищення аналітичного сигналу холіну. Для усунення  впливу 0,1 

мМ аскорбінової кислоти до дослідженого  розчину додавали порошок MnO2., 

аналогічно [69]. Аналітичний сигнал аскорбінової кислоти повністю зникав у 

результаті її окиснення на поверхні порошку MnO2 (рис. 6.16, додаток 6). 

Оптимальна кількість MnO2 повинна бути еквівалентною до  кількості 
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аскорбінової кислоти у розчині, згідно реакції [70]. Час контакту розчину з 

порошком, за якого аналітичний сигнал аскорбінової кислоти зникав на 95 %, 

становив 15 хв.   

Таким чином, на прикладі Hb, холіноксидази і сорбітол дегідрогенази 

нами показано, що метод електроосадження дає можливість в одну стадію 

закріпити білки на поверхні 3D і планарних електродів у плівці оксиду 

силіцію. Процедура проста і швидка. Білки знаходяться  у безпосередній 

близькості до поверхні електроду, активними залишаються до 6 шарів білків у 

плівці.  

6.3.5. Вплив  наночастинок благородних  металів, оксидів 

перехідних металів та вуглецевих наноматеріалів на електрокаталітичні 

характеристики електродів, модифікованих    плівками SiO2-фермент 

Застосування медіаторів переносу електронів дає можливість збільшити 

стабільність, чутливість аналітичного сигналу модифікованого електроду, а 

також покращити вибірковість визначення аналіту за рахунок зсуву 

потенціалу окиснення–відновлення аналіту ближче до нуля. Наночастинки 

(НЧ)  благородних металів, оксиди перехідних металів (CuO і MnO2), вуглецеві 

НЧ є одними з перспективних медіаторів переносу електронів при 

вольтамперометричному визначенні гідроген пероксиду і кисню. Вони добре 

відомі як каталізатори електрохімічних реакцій [71, 72]. Золото   каталізує  

відновлення кисню,  платина _ електрохімічне окиснення-відновлення  

гідроген пероксиду. Відомо, що наночастки Au утворюють з білками стабільні 

золі за рахунок взаємодії з тіольними і аміногрупами амінокислотних  

залишків білків [73,74,75].  

Нами досліджено вплив  наночастинок Аu та  Pt на електрокаталітичні 

характеристики білкових молекул, інкапсульованих у SiO2-плівці. Особливо 

цікавих ефектів можна очікувати при поєднанні  наноматеріалів та кПАР у золі 

SiO2, що містить білок. Як було показано вище, ЦTAБ допомагає розподілити 

білок у плівці більш рівномірно за рахунок солюбілізації, що призводить до 
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збільшення кількості електроактивних молекул білку на поверхні електрода. 

Наночастинки  металів мають діяти як  нанопровідники між активним центром  

ферменту  та поверхнею електроду, що забезпечує більш легкий  транспорт 

електронів між активним центром ферменту та електродом і може бути 

використано для розробки чутливих елементів безмедіаторних біосенсорів 

[60-62].  

Модифікування поверхні електродів наночастинками благородних 

металів  проводили двома способами. Перший спосіб: попередньо отримані  

наночастинки металу змішували  з білком і золем SiO2. Суміш наносили на 

поверхню електроду і отримували плівку за методом електроосадження. 

Другий спосіб – пошарове нанесення модифікаторів на поверхню електроду. 

Спочатку на поверхні електроду отримували наночастинки металу  шляхом 

електрохімічного відновлення з його розчинів. Наступний крок: на електрод, 

покритий  шаром металу, наносили  плівку оксиду силіцію з інкапсульованим 

білком за  методом електроосадження.   

Електрохімічні характеристики модифікованого  золем  SiO2-Hb-Au  

електроду. У роботі використовували золь золота, отриманий за методикою, 

що описана у (п 2.3.3, розд. 2). Спектрофотометричні характеристики  золя Au, 

а також суміші Hb з Au у водному фосфатному буферному розчині з рН=6,5 

наведено у додатку 6, (рис. 6.17.). Отримані результати підтверджують, що Hb 

перешкоджає агрегації наночастинок золота в золі SiO2. 

 Діаметр  часток металу та білку до та після їх змішування у  фосфатному 

буферному розчині (рН 6,5) було оцінено методом  динамічного розсіювання 

світла. Отримано значення: 20 ± 5 нм для золю Au; 7±3 нм для 0,01 мМ розчину 

Hb; 70 ± 10 нм для суміші Hb-Au в об'ємному  співвідношенні Hb:Au = 1:2 [64].  

Більший діаметр часток в останньому випадку можна пояснити утворенням 

агрегатів Hb-Au [61]. Такі агрегати  міцніше утримуються плівкою SiO2, ніж 

молекули білку окремо. Отриманий золь Hb-Au стабільний впродовж  тижня, 

у той час як без білку _ лише  протягом 24 год.  
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Співставлення вольтамперометричних характеристик модифікованих 

плівками SiO2–Hb-Au електродів. Вольтамперограми ВЕ, модифікованого 

біокомпозитною плівкою SiO2–Hb-Au, навдено на рис. 6.18 [55, 56].   
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Рис. 6.18. Вольтамперограми фосфатного буферного розчину за аеробних 

умов на ВЕ-SiO2-Hb (1) ВЕ-SiO2-Hb-ЦTAБ (2), ВЕ-SiO2-Hb-Au (3) і 

ВЕ-SiO2-Hb-ЦTAБ-Au (4), рН 6,0; v=100 мВ/с. 

На ВЕ-SiO2-Hb-Au спостерігається невелике збільшення величини Ікат і 

зсув потенціалу піку катодної хвилі в бік менш від’ємних  значень, порівняно 

з ВЕ-SiO2-Hb (рис. 6.18, криві 1 і 3). Для ВЕ-SiO2-Hb-Au, отриманих шляхом 

одночасного  введення Au  і ЦТАБ в золь, на вольтамперограмі спостерігається 

найбільший зсув потенціалу катодної хвилі (доЕ=-0,09 В) порівняно з  іншими 

модифікованими електродами (рис. 6.18, крива 4). 

Найбільш стабільний та інтенсивний аналітичний сигнал 

спостерігається для електроду, модифікованого плівкою з молярним 

співвідношенням компонентів: υAu:υHb=1:1 (табл. 6.7) [55, 56]. Стабільність 

електрохімічного відгуку оцінювалась за зменшенням величини Ікат після 

накладання 20 розгорток потенціалу. 

Введення у золь ЦТАБ і наночастинок золота поліпшує 

електрокаталітичні характеристики модифікованих електродів, що 

проявляється у збільшенні величини каталітичного струму порівняно з 
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некаталітичним за рахунок зростання кількості електроактивних молекул 

білку. При цьому зростає  стабільність аналітичного сигналу і спостерігається 

суттєвий зсув потенціалу катодного струму в область  додатніх значень, що 

свідчить про полегшення процесу відновлення електроактивної речовини. 

Таблиця 6.7  

Співставлення  деяких характеристик ВЕ-SiO2-Hb-Au залежно від 

співвідношення компонентів золю. Вміст ЦТАБ у золі: 0,01 М. ΔI20 – 

зменшення величини Ікат після 20 сканувань потенціалу 

υAu:υHb Ікат,мкА ΔI20, %
 

1:0,25 16,5 20 

1:0,44 14,2 10 

1:1 15,1 10 

1:2 16 25 

0:1 17 40 

 

Таблиця 6.8 

 Деякі  характеристики модифікованих  біомпозитними  плівками SiO2-Hb   

вуглецевих  електродів [55] 

Тип  модифікатора Iкат/I ∆I, %* E, В pHопт CHb, 

мкМ 

Гмакс**, .10-11 

мoль·cм-2 

SiO2–Hb 8.6 100 -0.3 5.9- 6.2 50 2.8±0.6 

SiO2–ЦТАБ-Hb 11.9 60 -0.15 5.9-6.2 50 3.5±0.4 

SiO2–Hb–Au 12.0 20 -0.22 5.5÷6.5 40 2.2±0.6 

SiO2–ЦТАБ-Hb-Au 11.9 20 -0.09 5.5÷6.5 40 3.8±0.5 

Примітки: * Зменшення каталітичного струму через 30 сканувань; **Гмакс- 

максимальна кількість електроактивних молекул білку на поверхні електроду. 

Інтервал оптимального рН для ВЕ-SiO2-Hb-Au ширший, ніж у ВЕ-SiO2-

Hb на 0,7 одиниць, що суттєво у ферментативних методах аналізу.  Наведені 

факти свідчать про синергізм дії ЦТАБ та наночастинок Au на аналітичний 

відгук електроду, модифікованого біокомпозитною плівкою  SiO2-Hb-Au. 
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Частинки Au відіграють роль нанопровідників і полегшують перенос  

електронів між активним центром іммобілізованого білку та поверхнею 

електроду, а також мають стабілізуючий вплив на інкапсульований в плівці 

SiO2 білок. У присутності ЦТАБ відбувається солюбілізація молекул білку і їх 

рівномірний розподіл у плівці. 

Результати дослідження поверхні плівок методом атомно-силової 

мікроскопії (АСМ) підтверджують останнє твердження [55]. На рис. 6.19 

видно, що шорсткість плівки SiO2-Hb, отриманої  у присутності ЦТАБ 

становить  2,3 нм. Введення Au у плівку сприяє збільшенню її шорсткості 

удвічі  до 4,6 нм (рис. 6.19 в). Для плівок, які містять Hb, ЦTAБ і Au, 

шорсткість зменшується до 2,8 нм і стає подібною до плівки SiO2-Hb,  (рис.6.19 

г).  

 

Рис. 6.19. Зображення поверхні немодифікованого ВЕ (a) та ВЕ, 

модифікованого плівками SiO2–Hb (б), SiO2–Hb–Au (в, г), що отримано 

методом атомно- силової мікрпоскопії. Плівки б і г отримані у присутності 

ЦТАБ (концентрація у золі  - 10 ККМ). 

Отже, у присутності ЦТАБ в золі у концентрації 10 ККМ досягається 

більш рівномірний розподіл молекул білку та наночастинок Au у плівці.  
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Таким чином, використання ЦТАБ при концентрації 10 ККМ у золі дає 

можливість  одержати рівномірні біокомпозитні плівки на поверхні ВЕ. 

Присутність ночастинок Au  призводить до підвищення електропровідності 

таких плівок. Поєднання ЦТАБ та наночастинок Au у золі SiO2 виявляє 

синергічний вплив на  електрокаталітичні характеристики модифікованого 

плівкою  SiO2–Hb–Au електроду. 

У  присутності розчиненого кисню в фоновому розчині катодний струм 

ВЕ-SiO2-Hb-Au зростає і досягає сталої величини через 5 хв контакту 

деоксигенованого розчину фосфатного буферу з повітрям (рН 6,0;  Т=295 К). 

Залежність каталітичного струму відновлення кисню ΔІ=Ікат-І, (Ікат – катодний 

струм в аеробних умовах, І – катодний струм в анаеробних умовах) від 

концентрації кисню в розчині має лінійний характер в діапазоні концентрацій 

0,3–9 мг О2/л і описується рівнянням прямої: ΔІ (мкА) = (-

0,10±0,06)+(1,53±0,02) . С(О2) (мг/л) (R2=0,99), межа виявлення: 0,1 мг/л (3S-

критерій) [55, 56]. 

Отже, ВЕ-SiO2-Hb-Au є перспективним для подальшої розробки 

вольтамперометричного методу визначення розчиненого кисню О2. Такі 

електроди також перспективно застосовувати як індикаторні в хімічних та 

біохімічних реакціях, що відбуваються за участю розчиненого у воді кисню.  

Перевагою розробленого сенсора у порівнянні з електродом Кларка є 

швидкість отримання  відгуку, що складає лише 5 с. 

Значення каталітичного струму щойно модифікованого ВЕ SiO2–Hb–

ЦTAБ–Au залишається практично незмінним для серії експериментів, 

проведених протягом 6 місяців. 

Органічні речовини, що містять фенольні і аміногрупи, є інгібіторами 

Hb (додаток 6, розд. 6.6, табл. 6.3).  На прикладі римантадину (1-(1-адамантил) 

етиламінгідрохлориду) доведено можливість використання ВЕ-SiO2-Hb-Au 

для визначення оборотних інгібіторів Hb. Градуювальний графік для 

вольтамперометричного визначення римантадину за інгібуючим впливом на 
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іммобілізований Hb описується рівнянням: ∆Ікат (мкА) = 

(1,4±0,4)+(2,9±0,3)·Cрим (мг/л) (R2=0,98);  ΔІкат=Ікат
0-Ікат, де Ікат

0 і Ікат – катодний 

струму до і після контакту з розчином римантадину відповідно. Діапазон 

лінійності градуювальної залежності становить: 0,4-2,0 мг/л, межа виявлення 

_ 0,4 мг/л (3S-критерій).  

На прикладі гемоглобіну та глюкозокосидази, що іммобілізовані у 

плівку SiO2,  доведена можливість отримання чутливого до глюкози 

біферментного електрода. Для цього вуглеситаловий електрод модифікували 

композитною плівкою SiO2-Hb-GOx-Au. Об'ємне співвідношення розчину 

білків і золю золота в SiO2 (Hb + GОх) : Au = 1: 2 [64]. 

У  процесі ферментативного окиснення глюкози в розчині зменшується 

концентрація розчиненого кисню, згідно рівняння (додаток 6, схема 6.1), що 

фіксується  за допомогою інкапсульованого Hb. Інкапсульовані білки   

зберігають каталітичну активність впродовж  чотирьох  тижнів при зберіганні 

в проміжках між використанням при +4°C. Оптимізація умов визначення 

глюкози за допомогою розробленого електрода наведена у додатку 6 (п. 6.7, 

6.8). Градуювальний графік для  визначення глюкози за допомогою 

модифікованого SiO2-Hb-GОх-Au електрода описується рівнянням прямої: ΔI 

(%) = (-1.9 ± 0.8) + (3.51 ± ± 0.08) . 102.  Cглюкози (мМ); ΔI - зменшення 

каталітичного струму кисню (%), розраховане як, де   I1 - 

струм кисню в фоновому розчині, Ii–струм кисню після контакту електрода з 

глюкозою.  Коефіцієнт кореляції R2 = 0,995; діапазон лінійності зберігається в 

діапазоні від 0.015 до 0.20 мМ глюкози. Межа виявлення становить  8 мкМ 

глюкози, що свідчить про задовільну  чутливість  розробленої методики  

порівняно з чутливістю інших амперометричних  методик [5, 6, 43, 64]. 

Застосування наночастинок платини для модифікування друкованих 

планарних електродів. Наночастинки Pt є класичним каталізатором окисно-

відновних реакцій за участю органічних та неорганічних речовин, зокрема 
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гідроген пероксиду. Їх застосування як модифікатора електроду дає 

можливість знизити потенціал окиснення-відновлення гідроген пероксиду, 

збільшити співвідношення «сигнал/шум» і, як результат, покращити  

вибірковість і чутливість визначення Н2О2 [76]. Застосування наночастинок 

платини при модифікуванні планарних електродів біокомпозитними плівками 

SiO2-фермент є перспективним шляхом   покращення вибірковісті визначення 

гідроген пероксиду – продукту ферментативної реакції оксидо-редуктаз у 

присутності інших відновників.  

 Шар наночастинок платини на вуглецевому ДПЕ одержували 

імпульсним електроосадженням [77] (п. 2.3.3, розд. 2). Метод дає можливість 

контролювати розмір наночастинок і товщину шару, що у свою чергу впливає 

на електрокаталітичні  властивості модифікованого  електроду. Доведено, що 

за оптимальних умов модифікування електроду утворюються нанорозмірні 

частинки Pt діаметром 50 нм, що рівномірно розподілені по поверхні 

електроду [65]. 

 Циклічна вольтамперограма ВЕ, модифікованого Pt, за відсутності та у 

присутності гідроген пероксиду наведена на рис. 6.20, свідчить, що 

наночастинки Pt присутні на поверхні і проявляють елетрокаталітичні 

властовості. У присутності гідроген пероксиду  струм відновлення при Е=-

0,35 В суттєво збільшується,   також з’являється  чіткий пік в анодній ділянці 

при Е= 0,4 В.  Припускають [78], що механізм реакції окиснення – відновлення 

H2O2 частками Pt аналогічний до реакції за участі каталази,  в якій H2O2 

розкладається на H2O і O2.  

Надалі у якості аналітичного сигналу було використано струм 

відновлення H2O2 при Е=-0.35 В, який пропорційно зростав зі збільшенням 

концентрації гідроген пероксиду (рис. 6.20, додаток 6).   Детектування 

субстрату саме за струмом відновлення має важливе значення, оскільки це 

дозволяє усунути заважаючий  вплив відновників, що необоротно 
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окиснюються на електроді. За відсутністю наночастинок Pt, Н2О2  можна 

визначити  лише за струмом окиснення.  
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Рис. 6.20. Циклічні вольтамперограми  при застосуванні  вуглецевих  ДПЕ, 

модифікованих наночастинками Pt,  у фосфатному буферному розчині  рН=7,0 

за відсутності (1) та у присутності (2) 2.5 мМ H2O2. Умови електроосадження 

Pt з 1мМ розчину K2PtCl4: потенціал імпульсу E=-1,1 В, час імпульсу  0,2 с, 

кількість імпульсів 50. 

 Оптимізація умов  модифікування електроду частинками платини 

наведена у додатку 6, рис. 6.21.  Потенціал  електроосадження Pt, за якого 

спостерігається максимальний аналітичний сигнал H2O2,  становив Е=-1,1В. 

Кількість імпульсів електроосадження, за яких спостерігається максимальний 

струм відновлення Н2О2,  складає 80 ±10. Надалі використовували 70 

імпульсів. За таких умов  на поверхні електрода  утворюються наночастинки 

діаметром 45-100 нм, що рівномірно розподілені по поверхні електроду (СЕМ 

фотографії поверхні модифікованих електродів наведено у додатку 6, рис. 

6.22).  

Метрологічні характеристики методик визначення Н2О2 за допомогою 

модифікованих електродів наведено у додатку 6, табл. 6.4. За межею 

виявлення, діапазоном лінійності калібрувального графіка, коефіцієнтом 
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кореляції, збіжністю результатів аналізу модельного розчину методика 

визначення Н2О2 із застосуванням вуглецевого ДПЕ-Pt переважає відповідні 

методики із використанням вуглецевого або  платинового ДПЕ.  

На вуглецевому ДПЕ, модифікованому наночастинками Pt, Н2О2 можна 

визначати за струмом відновлення (Е=-0,35 В), що важливо при визначенні 

аналіту у присутності відновників. Модифіковані ДПЕ-Pt були використані 

для розробки чутливого елмента біосенсора на глюкозу. Для цього ДПЕ-Pt 

модифікували біокомпозитною плівкою SiO2-GOx, що отримана за методом 

електроосадження. Аналітичним сигналом глюкози був струм відновлення 

H2O2 –продукту ферментативної реакції.  Характеристики градуювальних 

залежностей  для визначення глюкози, отримані на друкованих вуглецевих 

електродах, покритих біокомпозитною плівкою SiO2-GOx, немодифікованих 

та модифікованих наночастинками  Pt,  співставлено у табл. 6.9. 

Таблиця 6.9 

Характеристики калібрувальних залежностей для визначення глюкози з 

використанням вуглецевих ДПЕ, модифікованих біокомпозитною плівкою 

SiO2 -GOx. ∆I(мкА)=(а ± Δа)+(b±Δb).10.C(M) 

     Характеристика 

 

Електрод 

Потен- 

ціал Е, В 

Коефіцієнт 

b±Δb 

МВ 

(3σ), мМ 

Лінійний 

діапазон, 

мМ 

R2 

ДПЕ-SiO2-GOx 1,0 15,2±0,7 0,10 0,33– 1,5 0,991 

ДПЕ-Pt-SiO2-GOx -0,35 60,4 ± 1,0 0,04 0,12– 1,5 0,998 

У присутності  наночастинок Pt (ДПЕ-Pt-SiO2-GOx) межа виявлення 

глюкози зменшується у 5 разів, діапазон лінійності градуювального графіка 

розширується у чотири рази, а від’ємний потенціал, за якого проводиться 

визначення, сприятиме зростанню вибірковості щодо відновників.  

Розроблений метод зручніший,  ніж  з використанням BЕ-SiO2-Hb-GOx, у 

якому  аналітичний сигнал -  каталітичний струм оксигену.  Виявлено, що 

еквімолярні з глюкозою кількості  відновників (сечовини, тіосечовии та 



331 

 

  

аскорбінової кислоти) не заважають визначенню глюкози, у той час як на 

електроді, що не містить наночастинок Pt  похибка визначення глюкози у 

присутності аскорбінової кислоти досягає 50 %. 

Операційна стабільність сенсора на основі ДПЕ-Pt-SiO2-GOx є 

задовільною: електрод втрачає не більше 7 % інтенсивності сигналу впродовж 

1 год безперервної роботи у амперометричному режимі, або після 30 циклів 

сканувань у режимі ЦВ.  

Отже, на прикладі модифікованого Pt вуглецевого ДПЕ показано, що 

метод імпульсного електросоадження дозволяє отримати рівномірно 

розподілений  по поверхні електроду шар наночастинок металу, з 

електрокаталітичними валстивостями по відношенню до гідроген пероксиду. 

Поєднання наночастинок Pt та біокомпозитної плівки SiO2-GOx дає 

можливість отримати чутливий елемент вольтамперометричного біосенсора, 

аналітичним сигналом якого є струм окиснення-відновлення гідроген 

пероксиду _ продукту ферментативної реакції.  Присутність частинок Pt як 

каталізатора дозволяє детектувати струм відновлення гідроген пероксиду, що 

покращує вибірковість визначення субстрату у присутності відновників.  

Застосування оксиду купрму(II) та оксиду мангану(IV) для отримання 

чутливих елементів сенсорів на гідроген пероксид на основі модифікованих  

електродів. Альтернативною благородним металам є модифікуваня поверхні 

електродів оксидами перехідних металів, що проявляють електрокаталтичні 

властивості у присутності Н2О2. Серед перспективних оксидів можна виділити 

CuO і MnO2 для яких описано електрокаталітичні властивості у присутності 

Н2О2 на поверхні електродів [79, 80]. Нами проведено модифікування поверхні 

вуглецевих ДПЕ за методом електроосадження частками MnO2 і плівкою SiO2. 

Частки CuO були синтезовані гідротермальним синтезом і закріплені на 

поверхні електроду усередині SiO2-плівки (п. 2.3.3, розд. 2). Оптимізовано 

умови модифікування електродів частками оксидів металів за стабільністю та 

інтенсивіністю аналітичного відгуку. Для MnO2 оптимальними умовами 
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електроосадження є потенціал Е=0,8 В, рН=8,0  і час накладання потенціалу _ 

60 с.  За таких умов утворюються частки MnO2 діаметром 200±50 нм, що 

рівномірно розподілені по поверхні ДПЕ (СЕМ метод, рис. 6.23, додаток 6). 

Для CuO - оптимальна кількість часток у золі SiO2, становить 1 мг/мл.  Частки 

CuO знаходилися у золі SiO2 в агрегованому стані, діаметр агрегатів становив 

300-350 нм, згідно аналізу СЕМ зображень (рис. 6.23, додаток 6). Досліджено 

вольтамперометричні характеристики вуглецевих ДПЕ-СuO-SiO2 і ДПЕ-

MnO2-SiO2. Циклічні вольтамперограми на немодифікованих і модифкованих 

ДПЕ у присутності і відсутності Н2О2 наведено на рис 6.21 [81, 82].  

  

 
 
 

 

Рис. 6.21. Циклічні 

вольтамперо-грами фонового 

розчину (1) та 0,5 мМ Н2О2 (2) на 

(а) немоди-фікованих 

вуглецевих ДПЕ; (б) ДПЕ-СuO-

SiO2 та (в) ДПЕ-MnO2-SiO2. Фон: 

фосфтний буфер, рН=6,8 (а,б) 

8,0 (в); ν= 100 мВ/с.  

На обох модифікованих електродах у присутності Н2О2 спостерігається 

зростання катодної для ДПЕ-СuO-SiO2  та анодної для ДПЕ-MnO2-SiO2  хвиль, 
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що обумовлено каталітичним перетворенням Н2О2 на поверхні модифікованих 

електродів. 

 На основі аналізу залежності потенціалу катодної / анодної хвилі від рН 

розчину і даних літератури запропоновано механізми окиснення- відновлення 

Н2О2 на поверхні електродів, модифікованих MnO2  [83]: 

(y+ 2z) MnO2 + 2H2O2 = 2H2O + O2 + yMnO2 + zMn2O3  хімічна реакція   (7) 

2MnO2 + Mn2O3 + 6OH- = 4MnO2 + 3H2O + 6e -  електрохімічна реакція  (8) 

Для електродів, модифікованих CuO, каталітичне перетворення Н2О2 

можна описати наступним чином [84]: 

2CuO + e- +2H+ → Cu2O + H2O (1) електрохімічна реакція           

(9) 

Cu2O + H2O2 → H2O + 2CuO          хімічна реакція                        

(10) 

2CuO + 2e- + H+ → Cu2O + H2O     електрохімічна реакція           

(11) 

Характеристики калібрувальних залежностей для визначення Н2О2 з 

використанням модифікованих електродів наведено у табл. 6.10. 

Таблиця 6.10 

Характеристики калібрувальних залежностей для визначення Н2О2 на 

немоди-фікованих і модифікованих вуглецевих ДПЕ. Рівняння 

градуювального графіку: ∆I(мкА)=(а ± Δа)+(b±Δb).C(мM) 

     Характеристика 

 

Електрод 

Потен- 

ціал Е, В 

Коефіцієнт 

b±Δb 

МВ 

(3σ), мМ 

Лінійний 

діапазон, 

мМ 

R2 

ДПЕ +1.0 7,5±0,3 0,05 0,1– 0,5 0,97 

ДПЕ-СuO-SiO2 -0.5 80,9±2,7 0,025 0,03– 0,5 0,99 

ДПЕ-MnO2-SiO2 +0,5 10,9±0,2 0,015 0,025-1,00 0,99 

За метрологічними характеристиками розроблені методики не 

поступаються описаним у літературі [79, 80], а за простотою модифікування 

електроду і селективністю – навіть переважають їх. Визначенню Н2О2 не 
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завжають еквімолярні кількості відновників, що можуть бути присутні у 

досліджених розчинах, а саме: аскорбінова кислота, сечовина, сахароза, 

фруктоза, що пов’язано з особливостями електрокаталітичного процесу 

окиснення-відновлення Н2О2. Аналітичний сигнал модифікованих електродів 

стабільний протягом 30 циклів вимірювань у режимі циклічної 

вольтамперометрії, або протягом 3 місяців за умови зберігання при Т=40С. 

Отримані результати свідчать про перспективність застосування ДПЕ 

електродів, модифікованих композитними плівками SiO2-СuO та SiO2-MnO2, 

як чутивих елементів вольтамперометричних сенсорів для визначення Н2О2 
_ 

продукту ферментативного перетворення оксидазних ферментів.  

Застосування вуглецевих  наноматеріали для отримання чутливих 

елементів біосенсорів на основі  модифікованих плівками SiO2-фермент 

електродів.  Наноалмази як модифікатори поверхні електродів, що покриті 

біокомпозитною плівкою SiO2-оксидази. У літературі відмічається  

електрохімічна активність наноалмазів, отриманих  шляхом детонаційного 

синтезу (dND) [85, 86]. Вважається, що електропровідність та 

електрокаталітична активність dND пов’язана з  присутністю усередині 

наночасток слідових кількостей металевих каталізаторів (Купруму, Феруму та 

ін. металів), які використовуються у процесі детонаційного синтезу, а також 

оксиду вуглецю і графену на поверхні. Через присутність кисневмісних груп 

на поверхні  dND можуть бути додатково модифіковані різними 

функціональними групами [4,87,88]. У роботі   використовували  dND, 

поверхня яких була окиснена у результаті обробки  концентрованою 

нітратною кислотою, що дозволило збільшити  кількість карбоксильних груп 

на  поверхні, а отже, гідрофільність  досліджених матеріалів і покращити їх 

електропровідність. Для закріплення dND на поверхні ДПЕ  застосували метод 

електрофоретичного осадження (ЕФО) (п. 2.3.3, розд. 2) [89]. Такий спосіб 

модифікування дозволяє отримати рівномірний шар модифікатора на поверхні 

робочого електрода   складної   геометрії.  
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Середній діаметр   dND становить 4-5 нм, що можна порівняти з 

діаметром молекул білків. Це робить dND   перспективними для модифікації  

біологічних  молекул. Поєднання  dND та оксидазних ферментів на поверхні 

електродів  дозволяє отримати чутливий  елемент  вольтамперометричного 

сенсора  на відповідний субстрат.  Нами проведені дослідження на прикладі 

ферменту холіноксидази, що, як зазначалося вище (п. 6.3.1), каталізує 

окиснення  холіну. Кількість утвореного у результаті ферментативної реакції 

Н2О2 еквівалентна кількості  холіну. Струм окиснення гідроген пероксиду 

застосовано як індикаторну реакцію [90].  

Методом скануючої електронної мікроскопії доведено, що після 

електрофоретичного осадження поверхня  золотого ДПЕ покрита рівномірним  

шаром dND  (Рис. 6.24, додаток 6).     Модифікований  друкований електрод 

Au-ДПE-dND демонстрував чіткий пік окиснення  H2O2 у фосфатному буфері 

(рис  6.22).  
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Рис. 6.22. Циклічна вольтамперограма 1 мM H2O2  на AuДПЕ (1) та AuДПЕ-

dND(2). Фон: фосфатний буфер (pH=7,0), електрод порівняння Ag/AgCl, 

ν=0,05 В/с.  

Електрофоретично осаджені dND не зменшують провідності електрода, 

наAuДПЕ-dND спостерігається добре помітний пік окиснення  Н2О2 при E= 

+0,8 В. Цей струм набагато вищий порівняно з немодифікованим AuДПЕ  (рис. 
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6.21).  Найбільший сигнал спостерігався при проведенні електроосадження 

dND протягом 1 хв із суспензії, що містила 0.1 мг/мл dND (рис. 6.25, додаток 

6).  

AuДПE-dND модифікували біокомпозитною плівкою SiO2-ХОД  за 

методом електроосадження.  На циклічних вольтамперограмах AuДПE- SiO2-

ХОД  та   AuДПE-dND-SiO2-ХОД  у присутності холіну чітко простежується  

хвиля окиснення при потенціалі +0.8 В, яка зростає зі збільшенням 

концентрації холіну (рис. 6.26, додаток 6,). На електроді AuДПE-dND-SiO2-

ХОД  хвиля окиснення Н2О2 більш інтенсивна та чіткіша, ніж на AuДПE-SiO2-

ХОД.  Отримані результати свідчать, що наноалмази суттєво покращують 

аналітичний сигнал гідроген пероксиду _ продукту ферментативного 

окиснення  субстрату. Характеристики калібрувальних залежностей 

визначення холіну з використанням модифікованих  AuДПЕ наведені у табл. 

6.11. 

Таблиця 6.11  

Характеристики  калібрувальних залежностей  для визначення холіну 

ΔI,µA=(a±Δa) + (b±Δb) .CH2O2 з використанням  модифікованих ХОД 

електродів  

     Характеристика 

 

Електрод 

Коефіцієнт 

а±Δа 

Коефіцієнт 

b±Δb 

МВ 

(3σ), мМ 

Лінійний 

діапазон, 

мМ 

R2 

AuДПE-SiO2-ХОД 2,55 ±0,09 0,82± 0,05 0,01 0,02 –  1,0 0,977 

AuДПЕ-dND-SiO2-

ХОД 

4,11 ±0,06 3,28 ± 0,10 0,005 0,006 – 1,0 0,994 

Аналіз отриманих  результатів  свідчить, що  чутливість визначення холіну  

у два рази краща на електроді AuДПE-dND-SiO2-ХОД порівняно з 

аналогічним електродом, що не містить наноалмази. Аналітичний сигнал 

холіну  стабільний та відтворюваний у першу чергу на AuДПE-dND- SiO2-

ХОД. Відносна похибка  визначення 0.1мM  холіну на AuДПE-dND- SiO2-ХОД 

менша, ніж 2,5 %  для 3 паралельних. Модифікований наноалмазами та 
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біокомпозитною плівкою  планарний електрод  втрачає не більше 10%  від 

своєї первинної активності після 30 сканувань у присутності  0,1 мМ холіну. 

Електрод стабільний протягом 70 днів при умові зберігання у холодильнику. 

Активність іммобілізованої ХОД зменшується не більше ніж на 15% 

порівняно з початковою активністю.   Іммобілізований фермент майже у 

чотири рази стабільніший за його водний розчин.   

Вплив інших відновників, що можуть бути присутні у біологічних 

об’єктах, або продуктах харчування: 100-кратний молярний  надлишок 

сечовини і тіосечовини не заважають визначенню  холіну. Завищують 

результат еквімолярні кількості аскорбінової кислоти  у дослідженій пробі. 

Для усунення заважаю чого впливу  аскорбінової кислоти досліджуваний 

розчин  перед вимірюванням пропускали через аніонообмінну колонку. 

Отже, наноалмази, отримані за методом детонаційного синтезу, -

перспективні модифікатори поверхні планарних електродів. Модифікований 

електрод демонтрує задовільну чутливість та  стабільність аналітичного 

сигналу у присутності гідроген пероксиду. Присутність наноалмазів  дозволяє 

покращити електрохімічну активність іммобілізованого  на такому електроді   

оксидазного ферменту, що показано на прикладі холін оксидази.   

Вуглецеві нанотрубки як модифікатори поверхні електродів, що 

покриті біокомпозитною плівкою SiO2- дегідрогеназа.  При розробці чутливих 

елементів вольтамперометричних сенсорів на основі іммобілізованих 

дегідрогеназ виникає необхідність детектувати кофермент 

нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД+/НАДН), який каталізує  відщеплення 

протону від органічних молекул. Більш детальна будова і  схема окиснення- 

відновлення НАД+ наведено у додатку 6, схема 6.2. 

Схема ферментативної реакції окиснення субстрату за участю  дегідрогеназ і 

НАД+ наведена нижче [5, 6]: 
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Субстрат + НАД+
дегідрогеназа
↔         Продукт + НАДН (12) 

Індикаторною реакцією у таких сенсорах має бути окиснення 

відновлненої форми НАДН. У літературі відмічається складність 

електрохімічного детектування відновлення НАДН через необоротність його 

окиснення [5]. Хоча дегідроенази характеризуються більшою специфічністю 

до субстратів порівняно з оксидазами, вони значно менш стабільні [91]. Таким 

чином, розробока чутливих елементів амперометричних сенсорів на основі 

іммобілізованих дегідрогеназ є важливим завданням аналітичної хімії.  

Інформація щодо іммобілізації дегідрогеназ у плівках на основі SiO2 методом 

електроосадження у літературі відсутня.  Формальний окисно-відновний 

потенціал пари НАД+/НАДН при рН 7,0 складає  -0,515 В (відносно ХСЕ) [92]: 

 

(13) 

На платиновому та золотому електродах через необоротність процесу  

потенціал  окиснення НАДН сягає  +0,7 - +1,0 В відповідно [79]. За таких 

потенціалів визначенню заважатимуть відновники, що можуть знаходитися у 

досліджуваних об’єктах, а також електроліз води.  На вуглецевих електродах  

спостерігається отруєння поверхні продуктами окиснення НАДН [93]. Для 

стабілізації струму окиснення НАДН та зниження його потенціалу  

перспективними є наноструктуровані вуглецеві матеріали, зокрема вуглецеві 

нанотрубки з електрокаталітичною активністю  по відношенню до органічних 

речовин, окиснення-відновлення яких відбувається за участю протонів [94, 

95]. У літературі  наведено відомості щодо підвищення електрокаталітчиної  

активності вуглецевих нанотрубок  шляхом їх попереднього активування  за 

рахунок анодного окиснення, або мікрохвильової обробки [96, 97]. Подібні 

дослідження на поверхні планарних електродів, модифікованих плівками на 

основі SiO2 за методом електроосадження, не були описані.  
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Для модифікування використовували багатошарові нанотрубки з 

карбоксильними групами на поверхні. Для отримання рівномірного тонкого 

шару нанотрубок на поверхні  вуглецевих електродів використовували метод 

ЕФО, аналогічно осадженню  dND (п. 2.3.3, розд. 2). Регулюючи тривалість 

електрофорезу та силу струму можна регулювати товщину та рівномірність 

шару модифікатора [98, 99].  

На рис. 6.27 (додаток 6) наведено СЕМ зображення поверхні 

вуглецевого електроду залежно від часу ЕФО нанотрубок. За 10 с на поверхні 

електрода утворюється розріджена сітка нанотрубок (рис. 6.27а, додаток 6) 

[97]. Товщина покриття рівна кільком діаметрам нанотрубок. При збільшенні 

тривалості осадження утворюється  щільне порувате покриття більшої 

товщини (рис 6.27б, додаток 6). Товщина шару ВНТ на поверхні прямо 

пропорційна часу електроосадженя у діапазоні t=(15 – 180) с (рис. 6.28, 

додаток 6). Залежність описується рівнянням прямої :     𝐻(нм) = (32 ± 9) +

(2 ± 0,1) × 𝑡 (с).   (6.5) 

Геометрична площа поверхні  електрода діаметром 6 мм складає 28 мм2, 

а поща електроактивної поверхні того самого електрода, модифікованого ВНТ 

(тривалість ЕФО 120 с), дорівнює 1033 мм2 (п. 6.12, додаток 6). Отже, після 

модифікування  ВНТ площа електроактивної поверхні електрода зростає у 40 

разів. Цей факт має призвести до покращення чутливості модифікованого ВНТ 

електрода до відповідних субстратів [97, 98]. 

Окиснення НАДН на електроді, модифікованому шаром ВНТ,  

спостерігаєтья при значно нижчих потенціалах (Е=0,42 В)  ніж на 

немодифікованому електроді ( Е= 0,7 В) (пік повністю не показаний на рис. 

6.23а).   

Використання модифікованого ВНТ електроду дає можливість  

отримати значно чіткіший аналітичний сигнал (струм окиснення НАДН) при 

нижчих потенціалах, що сприяє підвищенню чутливості та вибірковості  

визначення субстрату, особливо у присутності відновників. 
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Рис. 6.23. Циклічні вольтам-

перограми фосфатного буфера 

рН 7,5 за відсутності (1) та у  

присутності (2) 5 мМ НАДН. на 

немодифікованому вугле-

цевому електроді (а) та на 

електроді, модифікованому  

ВНТ (б) рН 7,5; ʋ= 20 мВ/с. 

        Час ЕФО  ВНТ _ 120 с. 

Струм окиснення НАДН зменшується удвічі після трьох сканувань на 

немодифікованому електроді за рахунок отруєння поверхні продуктами 

окиснення. На електроді, модифікованому ВНТ, зменшення струму окиснення 

відбувається значно повільніше (15% від початкового сигналу впродовж 3 

циклів сканування). Далі струм виходить на насичення і не змінюється. Отже, 

модифікований ВНТ електрод характеризується задовільною стабільністю 

аналітичного сигналу. 

Модифіковані  плівкою SiO2- сорбітолдегідрогеназа вуглецеві 

електроди, що покриті ВНТ.  На вольтамперограмі ВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ у 

розчині сорбітолу спостерігається  чіткий  пік при Е=0,67 В (рис. 6.24, крива 

2). Його можна віднести до окиснення НАДН _  продукту ферментативного 

окиснення сорбітолу: 

 

(14) 

Аналогічний пік, проте нижчої інтенсивності, спостерігається на 

вольтамперограмі  скловуглецевого електроду, немодифікованого ВНТ (СВЕ-

SiO2-СДГ), при значно вищих потенціалах ( Е=0,95 В)  (рис. 6.24, крива 1) 

[100]. 
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Отже, електрод, модифікований ВНТ та СДГ, демонструє значно вищий 

електрохімічний відгук у присутності сорбітолу, ніж електрод, модифікований 

СДГ без нанотрубок. Цей факт підтверджує електрокаталітчину активність  

нанотрубок  по відношенню до органічного субстрату  коферменту НАДН. 

Присутність ВНТ також покращує електропровідність композитної плівки. 

Можна вважати, що нанотрубки відіграють роль нанопровідників між 

іммобілізованими у плівці SiO2 білковими молекулами і поверхнею електроду 

як раніше це було продемонстровано для наночастинок Au.  
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Рис. 6.24. Циклічні вольтамперограми 5 мМ розчину сорбітолу на ВЕ -SiO2-

СДГ (1) та ВЕ-ВНТ- SiO2-СДГ (2). Фоновий розчин: 0,1 М Tris-HCl (рН 9,0) та 

1 мМ НАД+, ʋ= 20 мВ/с.  

Оптимізацію умов отримання біокомпозитної плівки наведено у додатку 

6 (п. 6.3.1 та 6.12).  Максимальний аналітичний сигнал іммобілізованої СДГ 

спостерігається при тривалості електроосадження плівки SiO2 протягом  16 с 

та тривалості ЕФО протягом 40 с. За таких умов відповідно до рівняння (6.5) 

товщина шару ВНТ  сягає 100 - 150 нм.  

Максимальний відгук іммобілізованого ферменту спостерігався при рН 

розчину 9,0, що корелює з результатами, отриманими іншими авторами для 

іммобілізованої СДГ [101]. Залежність відгуку СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ до 

сорбітолу в амперометричному режимі  є лінійною у діапазоні 0,25 – 1,2 мМ. 



342 

 

  

Пряма описується рівнянням: I(мкА) = (1,8 ± 0,5) + (12,2 ± 0,8) . С(мМ) (R2 = 

0,995). Межа виявлення сорбітолу складає 0,25 мМ  (3S-критерій) [99]. 

Відносне стандартне відхилення при визначенні 0,5 мМ сорбітолу не 

перевищує 8% (n = 3, P = 0,95). Електрод стабільний протягом місяця за умови 

зберігання при 4 С: зменшення аналітичного відгуку не перевищувало 15 % 

від початкового.  

Модифікування вуглецевого електрода ВНТ за методом  ЕФО значно 

покращує його хіміко-аналітичні характеристики: потенціал окиснення НАДН 

зсувається на 0,25-0,30 В в напрямку негативних потенціалів, а також значно 

підвищується стабільність аналітичного відгуку. 

Для оцінки ефективності використання наночастинок  при розробці 

чутливих елементів вольтамперометричних біосенсорів порівняно  

характеристики електродів, модифікованих біокмпозитними плівками SiO2-

фермент, за відсутності і у присутності  наноматеріалів. Серед параметрів, що 

порівнювалися:  діапазон лінійності градуювального графіка, межа виявлення, 

операційна стабільність сенсору. Результати наведено у табл. 6.12. 

Таблиця 6.12  

Вплив  наночастинок (НЧ) на  хіміко- аналітичні характеристики електродів, 

модифікованих біокомпозитними плівками  SiO2-фермент 

Електрод-

SiO2/фермент +НЧ 

ЕАР* МВ,(3s) 

мМ 

Діапазон 

лінійності, 

мМ** 

Операційна 

стабільність*** 

ΔI(%) 

1 2 3 4 5 

С/Hb О2 - - 50 

С/Hb + Au -«- 0,003 0,01 -  0,3 10 

Au/Hb GOx -«- 0,02 0,03 – 0.2 50 

Au/Hb GOx+ Au -«- 0,008 0,015 – 0,2 10 

Au/ХОД H2O2 0,01 0,02 –  1.0 15 

Au/ХОД +dND -«- 0,005 0,006 – 1,0 10 
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Прожовження табл. 6.12 

1 2 3 4 5 

C/GOx -«- 0,1 0,33– 1.5 35 

C/GOx+ Pt -«- 0,04 0,12– 1,5 10 

ДПЕ -«- 0,05 0,1– 0,5 15 

ДПЕ-СuO-SiO2 -«- 0,025 0,03– 0,5 10 

ДПЕ-MnO2-SiO2 -«- 0,015 0,025-1,00 7 

C/СДГ NADH 0,8 1,0-1,5 35 

C/СДГ+ВНТ -«- 0,25 0,25 – 1,2 10 

Примітки: *ЕАР – електроактивна речовина; ** МВ та діапазон лінійності  

визначені за відповідним субстратом; ***Зменшення величини аналітичного 

сигналу ΔI(%) порівняно з початковим через 30 сканувань. 

 Використання наночастинок золота зменшує заважаючий вплив інших 

відновників, а платини, CuO, MnO2 - дозволяє  усунути заважаючий вплив 

відновників, зокрема аскорбінової кислоти,  сечовини, тіосечовини при 

кількостях, еквімолярних з гідроген пероксидом  (продуктом ферментативної 

реакції). Електроди, модифіковані біокомпозитними плівками у присутності 

електроактивних НЧ, демонструють стабільніший аналітичний відгук, 

ширший лінійний діапазон, вищу чутливість і кращу вибірковість порівняно з 

електродами без НЧ. Поєднання ферментів класу оксидо-редуктаз і  гідролаз  

та електроактивних НЧ у плівці SiO2 є перспективним шляхом розширення 

областей застосування вольтамперометричних та амперометричних сенсорів 

для визначення органічних сполук. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 6 

На основі аналізу отриманих результатів сформульовано загальні 

підходи отримання  композитних покриттів SiO2-фермент _ чутливих елементів 

амперометричних та вольтамперометричних  біосенсорів. 

На прикладі Hb, GOx, ХОД, СДГ доведено, що білки, інкапсульовані у 

плівці SiO2, отриманої за методом золь-гель синтезу, залишаються 
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конформаційно  рухливими і проявляють каталітитичну активність кращу, ніж 

їх водні розчини. Інкапсулювання дозволяє збільшити стабільність 

іммобілізованих біомолекул у 6-8 раз порівняно з їх водними розчинами.    

 Ррозроблено загальний підхід інкапсулювання білків у SiO2 плівках на 

поверхні електродів методом електроіндукованого осадження. Встановлено 

основні  фактори регулювання електроаналітичних характеристик 

біокомпозитних плівок SiO2-білок, що включають варіювання складу золю, 

часу та величини прикладеного до електроду потенціалу.  Показано 

збільшення вмісту електроактивного білку на поверхні електроду в 1,5-2 рази 

у присутності міцелярних концентрацій ЦТАБ у SiO2 золі. Виявлено 

синергічний вплив міцелярних добавок ЦТАБ та наночастинок  Au, Pt, MnO2, 

CuO, наноалмазів або вуглецевих нанотрубок  на електрокаталітичні 

властивості інкапсульованих ферментів, що проявляється у зменшенні 

анодного/збільшенні катодного потенціалу каталітичного струму, підвищенні 

його інтенсивності і стабільності. Розроблений метод інкапсуляції є 

універсальним _ дозволяє закріплювати у плівці білки різних типів, , 

одностадійним і експресним _ час модифікації 15 хв. Електроди, модифіковані 

біокомпозитними плівками у присутності електроактивних НЧ, демонструють 

стабільніший аналітичний відгук, ширший лінійний діапазон, вищу чутливість 

і кращу вибірковість порівняно з електродами без НЧ. Поєднання ферментів 

класу оксидо-редуктаз і  гідролаз  та електроактивних НЧ у плівці SiO2 є 

перспективним шляхом розширення областей застосування 

вольтамперометричних та амперометричних сенсорів для визначення 

органічних сполук. 
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РОЗДІЛ 7 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ ПОКРИТТІВ У 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИХ, ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ТА 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНИХ  МЕТОДАХ  АНАЛІЗУ 

Гібридні плівки з іммобілізованими аналітичними реагентами були 

використані для розробки методик кількісного визначення  іонів металів, 

неорганічних аніонів і органічних сполук із застосуванням 

спектрофотометричних, люмінесцентних та вольтамперометричних  методів 

аналізу.  

Нижче наведено опис розроблених методик аналізу із застосуванням  

отриманих гібридних покриттів та проведено порівняння їх хіміко-

аналітичних характеристик  з  описаними у літературі  методиками.  

7.1. Застосування  гібридних покриттів SiO2-ПЕ у  

спектрофотометричних і люмінесцентних методах аналізу 

 7.1.1. Сорбційно-спектрофотометричне визначення іонів металів у 

вигляді комплексів з  1,10-фенантроліном на поверхні SiO2-ПЕ 

Сорбційно-спектрофотометричне визначення Fe(II).  Ферум(II) 

утворює з 1,10-фенантроліном яскраво-забарвлений комплекс з молярним 

співвідношенням Fe(II):Phen=1:3 [1]. Методика спектрофотометричного 

визначення феруму(ІІ) у вигляді комплексу Fe(Phen)3
2+  характеризується 

високою чутливістю (нижня межа виявлення 0,05 мг/л) та вибірковістю. У 

літературі описано застосування порошкоподібного оксиду силіцію та SiO2, 

модифікованого Phen, для сорбційно-спектрофотометричного визначення 

Fe(ІІ) у вигляді комплексу з 1,10-Phen [2, 3]. Недолік методик з використанням 

сорбентів у вигляді порошків - це проведення додаткових процедур 

фільтрування і висушування. Окрім того оптична густина порошкового 

високодисперсного матеріалу погано відтворювана. Порошки малопридатні 

для повторного використання, оскільки їх важко регенерувати. Тонкі плівкові 

покриття, отримані за золь-гель технологією, є набагато зручнішим 
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матеріалом,  який може бути використаний  для розробки чутливих елементів  

оптичних сенсорів. Для контролю інтенсивності забарвлення сорбованого 

комплексу перспективно  застосовувати метод спектрофотометрії. 

Фенантролінатний комплекс Fe(II) був використаний як модельна 

система для встановлення можливості застосування плівок SiO2-ПЕ- у 

спектрофотометричних методах. Сорбцію комплексу Fe(Phen)3
2+ проводили 

плівками SiO2-ПЕ-, далі вимірювали оптичну густину гібридного покриття.   

Визначення Fe(II) у невідомому розчині проводили за градуювальним 

графіком. Відповідні методики наведені  у п. 7.1, додаток 7. Результати 

сорбційно-спектрофотометричного визначення добавок феруму (ІІ) в 

дистильованій воді і модельному розчині у вигляді комплексу Fe(Phen)3
2+ з 

використанням розробленого композитного покриття SiO2-ПЕ- наведено в 

табл. 7.1.  Розроблені гібридні покриття храктеризуються відтворюваними 

хіміко- аналітичними характеристиками. Плівку можна регенерувати 

зануривши її у 0.01 М розчин NaCl  на 10 хв і повторно використовувати не 

менше 4 разів. Такий спосіб визначення є  важливим при розробці чутливих 

покриттів оптичних сенсорів, оскільки дозволяє багаторазово 

використовувати одне покриття. Визначенню Fe(II) не заважають  іони 

перехідних металів на рівні їх ГДК у воді, аналогічно описаній 

спектрофотометричній методиці [1, 4]. 

Розроблена методика була використана для  сорбційно- 

спектрофотометричного    визначення загального вмісту феруму у 

водопровідній  воді. Перед визначенням Fe(ІІІ)  переводили у Fe(ІІ) за 

допомогою гідроксиламіну  [1, 4].  Отримані  результати наведено у табл. 7.1. 

Правильність  контролювали за методом «введено-знайдено», а також за 

стандартною спектрофотометричною методикою [1]. Результати визначення 

характеризуються задовільною правильністю і відтворюваністю.  
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Таблиця 7.1  

Результати визначення добавок ферум(II) у дистильованій воді (1), у  

модельному розчині (2) та загального вмісту феруму у водопровідній воді (3); 

n=3; Р=0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: *Використовувалось одне скельце з наступною регенерацією 0,01 

М NaCl. **Склад модельного розчину: ZnSO4, CuSO4, MnCl2, CoSO4 та NiSO4, 

концентрація кожного іону 7·10-5 М. ***Визначено за стандартною  

фотометричною  методикою [1]. 

На прикладі модельної системи Fe(Phen)2
3+ доведено, що гібридні  

плівкові покриття SiO2-ПЕ- перспективні для використання в сорбційно-

спектрофотометричних методах при визначенні аналіту в реальних об’єктах. 

Розроблена методика має задовільні метрологічні характеристики, проста у 

виконанні порівняно з сорбційно-спектрофотометричною методикою із 

застосуванням порошку силікагелю, оскільки не потребує фільтрування та 

висушування сорбенту [2,3]. 

 Сорбційно-спектрофотометричне визначення цинку(ІІ). Цинк(ІІ) – 

важливий біологічно активний мікроелемент, який входить до складу інсуліну, 

ряду біологічно активних добавок, вітамінів. Відомі спектрофотометричні та 

Проба СFe(II,III), мг/л Sr 

 Введено Знайдено 

х±Δх 

1 0,45 0,45±0,06 0,05 

1 1,56 1,60±0,11 0,03 

1 1,56* 1,58±0,17 0,04 

2** 0,56 1,0±0,1 0,04 

3 - 0,50±0,11 0,09 

3 - 0,47±0,06*** 0,05 

3 0,56 1,06±0,18 0,07 

3 1,68 2,18±0,11 0,02 
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екстракційно-спектрофотометричні методики визначення Zn(ІІ), зокрема у 

вигляді комплексу з цинконом, дитизоном або 8-оксихіноліном [1]. При 

використанні дитизону нижня межа визначення цинку становить 0,1 мкг/мл, 

8-оксихіноліну – 0,18 мкг/мл, цинкону – 0,2 мкг/мл. Проте такі методики мало 

вибіркові, окрім того є необхідність використання  органічних розчинників. 

Методи атомної спектроскопії, зокрема, ААС та АЕС дають можливість 

визначити загальний вміст Zn, не враховуючи його форм у досліджуваному 

зразку. Застосування сорбційних методів дозволяє визначати мікрокількості  

найбільш реакційно-здатних рухливих форм іонів металів. Це важливо при 

аналізі біооб’єктів, продуктів харчування та довкілля. В табл. 7.1 та 7.2 

(додаток 7) порівняно хіміко-аналітичні характеристики методик сорбційно-

спектрофотометричнjuj визначення цинку(ІІ) за допомогою модифікованого 

SiO2  [5, 6, 7, 8, 9].  Застосування  модифікованих сорбентів дозволяє 

поєднувати операції концентрування та визначення аналіту у фазі 

концентрату, що дозволяє контролювати мікро концетрації  іону металу. 

Також  відпадає необхідність  роботи з органічними розчинниками.  

Bикористання змішанолігандних комплексів цинку з 1,10-фенатроліном 

та аніонним барвником дозволяє розширити застосування безбарвних 

комплексів іону металу-1,10-фенентролін у сорбційно- 

спектрофотометричному аналізі [10]. Приклади таких  комплексів наведено в 

табл. 7.3 (додаток 7). Як аніонний барвник для визначення  Zn(II) у вигляді 

потрійних комплексів з 1,10-фенантроліном використовували  бенгальський  

рожевий (БР) [10].  

Визначення Zn(II) проводили після сорбційного вилучення його 

комплексу з 1,10-Phen поверхнею SiO2-ПЕ- та подальшого проявлення  

комплексу на поверхні  за допомогою БР. Встановлення вмісту Zn(II) у 

невідомому розчині проводили за градуювальним графіком. Методика 

сорбційно- спектрофотометричного визначення  Zn(II) за допомогою SiO2-ПЕ-  

наведена  у додатку 7, п. 7.2. Плівки регенерували  шляхом занурення у водно-
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спиртовий розчин із об’ємним співвідношенням  етанол : вода=7:3 на 30 хв. 

Після регенерації SiO2-ПЕ- використовували до 5 разів. 

У табл. 7.2 наведено результати  визначень добавок цинку у 

дистильованій воді, модельному розчині, вітамінних препаратах та інсуліні. 

Склад досліджених вітамінних препаратів наведено в додатку 7 (табл. 7.1 та 

7.2).  

Таблиця 7.2 

Результати взначення цинку(ІІ) сорбційно-спектрофотометричним методом у 

вигляді комплексу  Zn(Phen)2
2+ - БР за допомогою SiO2-ПЕ в дистильованій 

воді (1), харчовій добавці «Doctor’s Choice for 45-Plus Women» (2), в таблетках 

«Кальцемін» (3) та в препараті інсулін «Монодар» (4),  n=3, P=0,95 

Проба СZn (II), мг/л Sr Проба СZn (II), мг/л Sr 

Введено Знайдено 

х±Δх 

Введено Знайдено 

х±Δх 

1 2,0 2,0±0,1 0,06 3 - 2,1±0,1 0,02 

1 5,0 5,0±0,1 0,05 3** - 1,90±0,04 0,01 

1* 2,0 2,0±0,1 0,02 3 0,3 2,5±0,2 0,03 

1 - 2,0±0,1 0,02 3 0,8 2,9±0,2 0,03 

2** - 1,70±0,03 0,01 4 - 1,5±0,1 0,03 

2 1,2 3,3±0,15 0,03 4** - 1,50±0,04 0,01 

2 2,3 4,3±0,2 0,02 4 0,7 2,2±0,1 0,02 

    4 1,3 2,8±0,1 0,02 

Примітки: *Використовувалось одне скельце з  регенерацією. ** Визначено 

методом ААС 

Правильність отриманих результатів перевірено методом «введено – 

знайдено» та методом ААС [11]. Результати визначення Zn(II) сорбційно- 

спектрофотометричним методом характеризуються задовільними 

відтворюваністю та правильністю й узгоджуються з результатами, 
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отриманими ААС. Можливе багатократне  використання одного плівкового 

покриття  після його регенерації водно- спиртовим розчином. 

Розроблена методика сорбційно-спектрофотометричного визначення 

цинку(ІІ) у вигляді комплексу Zn(Phen)2
2+-БР  за хіміко-аналітичними 

характеристиками не поступається  описаним у літературі методикам з 

використанням порошклподібного оксиду силіцію, адсорбційно 

модифікованого аналітичними реагенами, а також SiO2,  модифікованого за 

методом золь-гель синтезу (табл. 7.3).  

Таблиця 7.3 

Порівняльна характеристика деяких сорбційно-спектрофотометричних 

методик визначення цинку(ІІ) з використанням SiO2. 

 

На відміну від порошкоподібних сорбентів  плівки більш зручні в роботі,  

можуть бути регенеровані, що робить їх перспективними  чутливими  

елементами  оптичних сеснорів. 

7.1.2. Сорбційно-спектрофотометричне визначення нітрит-іонів       

Вміст нітрит-іонів у природних водах є важливим показником ступеня 

їх забруднення  [9]. ГДК за нітрит-іонами у питних водах складає за різними 

нормативними документами  3 мг/л [4], або 0,5 мг/л [15]. Нітрит натрію 

присутній майже в усіх м’ясних виробах як харчова добавка Е250,  додається 

Сорбент Діапазон 

ліній-

ності ГГ, 

мг/л 

МВ, мг/л 

(товщина 

поглинального 

шару, мм) 

mсорбенту, г 

/ Vводної 

фази, мл 

Літ-ра 

Phen–

силікагель L 

100/250+БФС 

0,01-0,13 0,011 (1) 0,2/100 [12] 

ТАН–

SilpearlUV 

254 

0,1-2,0 0,015 (1) 0,05/10 [13] 

ПАР–

ксерогель 

0,1-4,5 0,05 (1) 0,2/25 [14] 

SiO2-ПЕ 0,1-1,0 0,08 (0,015) 0,03/25 Дана 

робота 
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для надання продукції товарного вигляду. В організмі людини нітрити можуть 

перетворюватися на  канцерогенні нітрозаміни. ГДК нітриту в м’ясопродуктах 

залежно від їх виду становить 30-50 мг/кг [16].  

Відома спектрофотометрична методика визначення нітритів в питній, 

природних водах та м’ясопродуктах з реактивом Гріса [1,4] характеризується 

високою чутливістю, межа виявлення нітриту складає 3 мкг/л. Методика 

передбачає використання токсичних ароматичних амінів. Визначенню 

заважають Сu(ІІ) та Fe(ІІІ), інші окисники, зокрема нітрат, гіпоброміт, гідроген 

пероксид. Більш вибіркова та екобезпечна методика визначення нітритів, 

запропонована у роботі [17], базується на спектрофотометричному 

детектуванні інтенсивності забарвлення продуктів окиснення сульфаніламідів 

нітрит-іонами в кислому середовищі в межах концентрацій NO2
- 0,13÷1,6 мг/л. 

Більш чутлива методика грунтується на  детектуванні оптичної густини 

продукту окиснення  Р6Ж нітрит-іонами в кислому середовищі [18]. Метод 

дозволяє визначати  NO2
- у межах концентрацій 0,01÷0,6 мг/л.  

Розроблено сорбційно-спектрофотометричну методику визначення 

мікрокількостей нітрит-іонів за допомогою гібридного покриття SiO2-ПЕ-, 

модифікованого Р6Ж. Опис методики наведено у додатку 7, п. 7.3. Результати 

визначення добавок стандартного розчину  нітриту натрію у дистильованій 

водопровідній, природній водах, та у ковбасних виробах наведено у табл. 7.4.  

Розроблена методика визначення нітрит-іонів з використанням SiO2-ПЕ-

Р6Ж має кращі хіміко-аналітичні характеристики порівняно з фотометричною 

методикою Гріса. Визначенню не заважають Cu(II) і Fe(III) та інші окисники 

(розділ 3, табл. 3.4). Також сорбційно-спектрофотометрична методика 

екобезпечніша, оскільки не потребує використання токсичних органічних 

реагентів. Методика поступається за  чутливістю  методикам з використанням  

реактиву Гріса або  розчину Р6Ж [18,20] (табл. 7.5, додаток 7) У той же час, 

розроблена методика не потребує введення в досліджуваний розчин 

аналітичного реагенту, вона може бути застосована для аналізу каламутних 
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розчинів. Правильність отриманих результатів перевірена методом «введено-

знайдено», а також спектрофотометричним методом з реактивом Гріса [17].  

Межа виявлення нітритів у 5 разів нижча за  їх ГДК у воді, чого 

достатньо для скринінгу зазначеної речовини у воді та м’ясних продуктах.  

 Таблиця 7.4 

Результати сорбційно-спектрофотометричного  визначення добавок NO2
- за 

допомогою SiO2-ПЕ-Р6Ж у дистильованій (1), водопровідній (2), природній 

(3,4)  водах, а також у ковбасних виробах:  сосисках «Молочних» ВАТ 

«Птахокомбінат «Ятрань» (5) та ковбасі «Лікарській» (6) ТОВ «Індекс»; n=3, 

Р=0,95 

Проба С (NO2
-),  мг/л Sr Проба С (NO2

-), мг/кг Sr 

Введено Знайдено 

 

Введено Знайдено 

 

1 0,8 0,9±0,2 0,07 5 - 45±5 0,04 

1 1,2 1,2±0,1 0,04 5*** - 45,0±1,5 0,02 

2 0 <МВ  5 15 60±5 0,03 

2 0,5 0,5±0,1 0,08 5 25 70±5 0,03 

2 1,2 1,1±0,1 0,04 6 - 30±5 0,07 

3* - <МВ  6*** - 30±2 0,03 

3 1,0 1,0±0,1 0,03 6 15 50±5 0,04 

4** - 0,4±0,1 0,09 6 25 55±5 0,04 

4 1,0 1,4±0,1 0,03     

Примітки:* Вода р. Либідь; **вода озера Голосіївське; ***визначено 

фотометричним методом Гріса. 

Таким чином, за допомогою модельної системи Fe(Phen)3
2+, іонного 

асоціату Zn-Phen-БР а також адсорбованого на поверхні Р6Ж нами доведена 

перспективність застосування гібридних покриттів SiO2-ПЕ- у сорбційно-

спектрофотометричному методі аналізу.  

Плівки на основі оксиду силіцію прості в одержанні, набагато зручніші в 

роботі, ніж порошкоподібні матеріали, можуть бути регенеровані й 
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використані багаторазово, що робить їх перспективними для подальшого 

застосування як  чутливих елементів оптичних сенсорів.  

7.1.3. Сорбційно-спектрофотометричне визначення алюмінію 

Вміст алюмінію потребує суворого  контролю в питній і природних 

водах, а також у продуктах харчування, оскільки надмір цього елементу 

викликає серйозні нервові захворювання [19, 20].  У літературі описано 

сорбційно- спектроскопічні та сорбційно- люмінесцентні методики 

визначення Al(III), що грунтуються на застосуванні твердофазних  органічних 

реагентів на основі  іммобілізованих хромазуролу С та еріохром ціаніну [21, 

22, 23, 24]. Оптичний сенсор для визначення  алюмінію на рівні та вище 250 

мкг/л у воді методом спектроскопії дифузного відбиття базується на 

застосуванні еріохром ціаніну R, іммобілізованого на іонообміннику XAD-2 

[25]. Більш чутлива методика флюориметричного визначення  Al(III) у 

водопровідній воді в діапазоні концентрацій 0,2 - 14 мкг/л  грунтується  на 

сорбційному концентруванні комплексу Al(III) з саліциліден-о-амінофенолом 

на катіонообмінному гелі [25].  Іншими реагентами, що застосовуються  в 

люмінесцентних сенсорах - 8-оксихінолін сульфонат, морин, іммобілізованих 

на іонообмінній смолі Amberlite CG-400 або біомембрані [26, 27]. Термін 

життя біомембран складає два тижні. Визначенню Al (III) заважають Mn(II), 

Fe(III), Cu(II). 

Серед реагентів, що запропоновані для визначення слідових кількостей   

Al(III) у розчині  флуориметричним методом, слід відзначити 2,2, 4-триокси-

5-хлор-(1-азо-1)-бензол-3-сульфонову кислоту (люмогаліон, ЛГ) [28]. 

Проточно- інжекційний  метод визначення Al(III) за допомогою ЛГ дає 

можливість виявити іон металу у природній воді на рівні 0,05 мкг/л [29]. Інший 

високочутливий метод визначення базується на попередньому сорбційному 

концентруванні Al(III) на колонці, модифікованій 8-оксихіноліном [30]. У 
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літературі не описано застосування ЛГ для сорбційно-спектроскопічного 

визначення Al(III). 

Гібридні плівки SiO2-ПЕ-ЛГ були використані для розробки методики 

сорбційно-спектрофотометричного визначення мікрокількостей Al(III). 

Методика визначення наведена у п. 7.4, додаток 7. Рівняння градуювального 

графіка для сорбційно-спектрофотометричного визначення Al(III): 

ΔA520=(0,020±0,008) + (0,36±0,03) . C(мг/л), де  ΔA520– оптична густина 

плівкового покриття  SiO2-ПЕ+-ЛГ після контакту з розчином Al(III), виміряна 

при максимумі поглинання комплексу Al-ЛГ (λмакс= 520 нм) відносно  SiO2-

ПЕ-ЛГ, яке пройшло через усі описані у методиці процедури, окрім контакту 

з розчином Al(III). Лінійність градуювального графіку для сорбційно- 

спектрофотометричного визначення Al(III) за допомогою SiO2-ПЕ+-ЛГ 

складає 0.08–0.54 мг/л, межа виявлення _ 70 мкг/л, що становить 1/3 від ГДК 

Al(III) у питній воді [4, 15]. 

Визначенню заважають іони Cu(II) та  Fe(III), вплив яких усувають 

введенням у розчин 1,10-фенантроліну. Визначення можна проводити з 

використанням одного плівкового покриття за умови його регенерації  0,05 М 

розчином  ЕДТАNa2H2 протягом 10 хв. Результати 

сорбційно-спектрофотометричного визначення  добавок стандартного 

розчину Al(III) за допомогою  SiO2-ПЕ+-ЛГ у дистильованій воді, модельному 

розчині та безалкогольному напої «Росинка» (ТМ Росинка) наведено у табл. 

7.5. З отрамних даних видно, що розроблена методика характеризується 

задовільною правильністю та відтворюваністю. Правильність результатів 

перевіряли за методом «введено-знайдено». Розроблена методика 

характеризується задовільною правильністю і відтворюваністю.  

У табл. 7.6. наведено порівняльну характеристику розробленої і 

описаних у літературі сорбційно-спектроскопічних методик визначення 

Al(III).  

Таблиця 7.5  
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Результати  визначення добавок Al(III) у дистильованій воді (1), модельному 

розчині,  що містив (мг/л): 1.0 Cu(II) , 0.5 Fe(III)  та 1 мМ 1,10- фенантроліну 

(2),  а також у безалкогольному напої «Росинка» (3)  (n=4; P = 0.95) 

Проба СAl(III), мг/л Sr Проба 

 

СAl(III), мг/л Sr 

Введено Знайдено 

х±Δх 

Введено Знайдено 

х±Δх 

1 0,3 0,3 ± 0,03 0,06 2 0.30 0,28 ± 0,03 0.07 

1 0,19* 0,18 ± 0,02 0,07 3 - 0,07 ± 0,02 0.13 

2 0.19* 0,20 ± 0,03 0.09 3 0,11 0,19 ± 0.03 0,08 

2 0,30** 0,47 ± 0,05 0,07 3 0,19 0,25 ± 0,03 0.07 

Примітки: * Плівка  регенерована 0,05 М розчином ЕДТАNa2H2  чотири рази. 

** У зразок не вводили 1,10-фенантролін. 

 

визначення Al(III), проте вона проста у виконанні і характеризується  

чутливістю, достатньою для визначення Al(III) у природних і питній водах, а 

також напоях на рівні  його ГДК [4, 15].Отже, на прикладі аналізу модельного 

розчину та безалкогольного напою показано, що гібридні плівки SiO2-ПЕ-ЛГ 

_ перспективні чутливі елементи оптичних сенсорів для визначення Al(III). 

Розроблена форма аналітичного реагенту може бути використана  для аналізу  

природих вод з низькою мінералізацією.  

Розроблена методика дещо поступається за чутливістю описаним у 

літературі сорційно-спектрофотометричним  та люмінесцентним методикам. 

7.1.4. Спектрофотометричне визначення формальдегіду 

Формальдегід і речовини, що здатні його виділяти, широко 

використовуються у косметичній промисловості як антисептики і консерванти 

[31]. Актуальною задачею є визначення формальдегіду у повітрі та у  водній 

фазі [32]. ГДК формальдегіду у косметичних продуктах складає 0,2% (мас.) 

[33], що становить 0,066 М. При більш високих концентраціях формальдегід   

може проявляти мутагенні та канцерогенні властивості [34].  

Таблиця 7.6 
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Порівняння  аналітичних характеристик методик  сорбційно- 

спектрофотометричного визначення Al(III) 

Сорбент Модифікатор Метод Нижня 

МВ, мкг/л 

(об’єм 

проби, мл) 

Літ-ра 

ХАД  Еріохромціанін СДФ 270 [23] 

Мембранний фільтр Al(III)-Хромазурол С-

зефірамін 

СС 5 (20) [24] 

Аніонообмінник на 

основі декстрину 

Al(III)-Хромазурол С СС 0,6 (500) [25] 

Аніонообмінник на 

основі декстрину 

Al(III)- Еріохром 

ціанін R 

CC 0,02 

(1000) 

[26] 

Катіонообмінник на 

основі декстрину 

Al(III)-саліциліден-о-

амінофенол 

СЛ 0,2 (500) [27] 

Амберліт CG 400 8-оксихінолін-

сульфонат 

СЛ 27 [28] 

Целюлозний порошок 

або біомембрана 

Морін СЛ 30 [30] 

SiO2-ПЕ+ Люмогаліон СПФ 70 (10) Дана 

робота 

Примітки: СДВ _ спектроскопія дифузійного відбиття; СС _ сорбційно-

спектрофотометричний; СЛ _ сорбційно-люмінесцентний; СПФ _  

спектрофотометричний. 

Актуальним завданням є разробка  чутливих елементів оптичних 

сенсорів для швидкого визначення цієї речовини, зокрема, у косметичних 

миючих засобах. 

Спектрофотометричне визначення формальдегіду з використанням 

гібридної плівки SiO2-ПЕ-, модифікованої малахітовим зеленим. В основі 

визначення  формальдегіду лежить індукована реакція його окиснення 

броматом у присутності SiO2-ПЕ-МЗ. Аналітичним сигналом є зменшення 

максимуму поглинання  МЗ на поверхні плівки при λ = 620 нм. Визначення 

формальдегіду проводять за градуювальним графіком із використанням  

стандартного розчину формальдегіду. Рівняння градуювального графіку має 

вигляд: ΔА590, % = (-1,05±0,60)+(3,10±0,30).(С, мг/л), R2=0,98, діапазон 
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лінійності ГГ складає  1,0-8,0 мг/л. Межа виявлення за 3S критерієм становить 

0,6 мг/л.  

Перед роботою розчини усіх  реактивів термостатують на водяній бані 

при 25±2°С протягом 30 хв. Методика визначення наведена у додатку 7, п 7.5. 

Вивчено заважаючий вплив основних макро- та мікрокомпонентів, що можуть 

бути присутні у миючих засобах.  Результати  представлено у табл. 7.7.  

Таблиця  7.7 

Вплив деяких компонентів миючих засобів на результати визначення 8.10-5 М 

(2,4 мг/л) формальдегіду у модельних розчинах: рН=2,0; t0=25±20С 

Комнонент (Х) 
С (Х)*, 

мг/л 

Концентрація, 

що не заважає 

мг/л 

Молярний надлишок Х, 

що не заважає  

NaCl 70-3000 880 - 

K(I) - 40 15 

Zn(II) 3 65 30 

Аскорбінова 

кислота 
- 350 150 

Цитратна кислота 100 1920 800 

Глюкоза - 180 75 

Етанол - 96 40 

Фенол - 7 3 

Сечовина 15 16 7 

Гліцерин 76 9 5 

нПАР (Tween-80)  76 1310 550 

кПАР (ДДСН)  270 290 120 

А
л

ьд
ег

ід
и

 

Бутиловий, 

Ізовалеріановий 

Бензальдегід 

4 
30 

35 

45 

8 

86 

110 

Примітка:*вміст компоненту у зразку після пробопідготовки згідно 

відомостей про середній вміст компонентів у косметичних миючих засобах 

[33]. 
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Більшість із досліджуваних речовин не заважають визначенню 8.10-5 М 

(2,4 мг/л) формальдегіду на рівні їх середнього вмісту у косметичних засобах. 

Визначенню заважає гліцерол, проте він доволі рідко вводиться у косметичні 

миючі засоби [33]. 

Заважаючий вплив неорганічних катіонів, нПАР і кПАР при 

концентраціях вищих, за вказані у табл. 7.7. проявляється у заниженні 

результатів, очевидно через вимивання барвника з плівки. Інші альдегіди 

завищують результати визначення формальдегіду через аналогічний до 

формальдегіду механізм взаємодії з броматом. Для усунення заважаючого 

впливу високих концентрацій ПАР перед проведенням визначення  

пропонується розбавляти розчини. Розроблена методика придатна для 

визначення формальдегіду або суми  альдегідів у безгліцериновмісних 

косметичних миючих засобах на рівні  і вище 0,3 його ГДК [33]. Отримані 

результати  добре  узгоджуються з даними, отриманими стандартним 

титриметричним методом  і вмістом,  заявленим виробником (3,5%). 

Розроблену методику було апробовано при  аналізі добавок стандартного 

розчину формальдегіду у  дистильованій воді, вмісту формальдегіду у 

препараті «Формідрон» та косметичних миючих засобах. Аналізували дитячий 

шампунь, що не містив консервантів _ «Jonson’s Baby» (виробник: фірма 

«Johnson&Johnson», Італія), дитячий шампунь «Adventure», а також гелі для 

душу «Vichy», що містили у своему складі консерванти, здатні виділяти СН2О 

при розкладанні: бронопол та полікватерніум-7.. Методика визначення 

описана у п 7.5, додаток 7. Результати наведені у табл. 7.8.  

Отримані результати характеризуються задовільною  правильністю і 

відтворюваністю і узгоджуються з результатами, отриманими стандартним 

титриметричним методом, а також вмістом, вказаним виробником на упаковці.   

У порівнянні з титриметричною методикою розроблена характеризується у 

100 разів більшою чутливістю. Порівняно з класичними 

спектрофотометричними методиками розроблена характеризується більшою 
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експресністю вибірковістю та екобезпечністю (не передбачає використання 

токсичних похідних гідразину). 

Таблиця 7.8 

Результати спектрофотометричного визначення формальдегіду в різних 

об’єктах  з використанням SiO2-ПЕ-МЗ; n=3, P=0,95 

Об’єкт 
Формальдегід-

вмісний консервант 

С(СН2О), мг/л 

Sr 
Введено 

Знайдено 

х̅±Δх 

Дистильована вода - 
2,40 2,43±0,12 0,02 

6,00 6,03±0,30 0,02 

Антисептичний 

препарат 

«Формідрон» 

Формальдегід 

- 3,48±0,17* 0,02 

- 3,51±0,26 0,03 

1,00 4,53±0,33 0,03 

2,10 5,59±0,27 0,02 

Шампунь 

«Johnson’s Baby» 
Полікватерніум-10 

3,00 3,08±0,23 0,03 

6,00 6,04±0,31 0,02 

Шампунь 

«Adventure» 
Бронопол 

3,00 3,05±0,22 0,03 

5,00 5,03±0,25 0,02 

Гель для душу 

«Essentielles» 
Полікватерніум-7 

3,00 3,06±0,21 0,03 

5,00 5,05±0,26 0,02 

Примітка:  *за результатами титриметричного методу [35]. 

  Порівняння розробленої методики з описаними у літературі оптичними 

сенсорами на СН2О наведено у додатку 7, табл. 7.6. Перевагою запропонованої  

методики у порівнянні з біосенсорами на основі алкогольоксидази та 

формальдегід дегідрогенази [36, 37, 38], є вища у 10-1000 разів чутливість, 

експресність (час відгуку  - 5 хв). При застосуванні плівкових покриттів 

відпадає необхідність процедур  фільтрування та висушування сорбенту на 

відміну від порошків [39].  

 

 



371 

 

  

7.1.5. Сорбційно-спектрофотометричне та cорційно-люмінесцентне 

визначення тетрацикліну за допомогою SiO2-ПЕ- 

Підвищений вміст ( > 0,1 мг/л)  тетрацикліну (Тц)  у молочній продукції  

призводить до алергічної, токсичної і мутагенної дії на організм [40]. Розробка 

швидких та чутливих методик  визначення вмісту Тц у молочній  продукції, 

яка не потребує складної пробопідготовки – актуальне завдання. Стандартні 

методики визначення Тц з використанням ВЕРХ, біохімічних та 

люмінесцентних  методів аналізу  [41, 42, 43, 44, 45] довготривалі, трудомісткі, 

вимагають високовартісного обладнання, високочистих реагентів,  

кваліфікованого персоналу. Однією з найбільш перспективних  є методика 

визначення Тц у вигляді комплексу з Eu(III), що базується на сенсибілізованій 

люмінесценції Eu(III). Методика   характеризується високою  чутливістю та 

вибірковістю [44, 45].    

Нами розроблені сорбційно-спектрофотометрична і  сорбційно- 

люмінесцентна методики визначення Тц з використанням плівок SiO2-ПЕ-  і 

SiO2-ПЕ-Eu(III). Методики наведено у п. 7.6., додаток 7. Характеристики 

методик наведено у табл.7.9. 

Таблиця 7.9  

Характеристики методик сорбційно-спектрофотометричного (СФ) та 

сорбційно-люмінесцентного (Люм) визначення Тц з використанням SiO2-ПЕ- 

і SiO2-ПЕ—Eu(III) (n=4, P=0,95) 

Метод Плівка Рівняння ГГ (С, мг/л) R2 
МВ, 

мг/л 

СФ 
SiO2-ПЕ- ΔА380=(-0,009±0,002)+(0,0012±0,0001),С  0,98 2,2 

SiO2-ПЕ- -Eu ΔА400=(0,005±0,002)+(0,0018±0,0001),С  0,98 1,3 

Люм 
SiO2-ПЕ-  ΔI=(-11,0±3,1)+(2,0±0,2),С  0,99 1,8 

SiO2-ПЕ-Eu ΔI=(22±2)+(38±2),С  0,99 0,13 

Більшою чутливістю характеризується методики з використанням SiO2-

ПЕ--Eu(III). Люмінесцентний метод детектування  дозволяє знизити межу 

виявлення Тц у 5 разів. Результати сорбційно-СФ та сорбційно-Люм 
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визначення добавок стандартного розчину Тц у бідистильованій воді (табл. 

7.7, додаток 7), свідчать про задовільну правильність і відтворюваність 

розроблених методик. 

За чутливістю сорбційно-Люм методика з використанням SiO2-ПЕ-

Eu(III) може успішно конкурувати з відомими методиками визначення Тц за 

допомогою  твердофазних реагентів, але поступається люмінесцентним 

методикам визначення Тц у водних розчинах.  Визначенню Тц не заважають 

на рівні їх середнього вмісту у молоці [46]: казеїн, цукор, альбумін та глюкоза, 

неорганічні катіони та аніони: Na(I), K(I), Cl-, SO4
2-, NO3

-, НРО4
2-, CH3COO-, а 

також еквімолярні концентрації пеніцилінових антибіотиків, зокрема 

ампіцилін (табл. 7.9, додаток 7). 

Визначенню заважають еквімолярні кількості інших тетрациклінових 

антибіотиків, наприклад доксіциклін та аміноглікозидні антибіотики, які  

також здатні сенсибілізувати люмінесценцію Eu(III) [47]. Заважаючий вплив 

Са(II), Fe(III), Zn(II), Al(III) можна пояснити утворенням у розчині більш 

стійких комплексів Тц з цими іонами, ніж з Eu(III): lgβ1 оТц:Ca(II)=4,4, lgβ1 

оТц-Fe(III)=9,9, lgβ1 оТц:Zn(II)=4,9, lgβ1 оТц-Al(III)=7,4, lgβ1 оТц-Eu(III)=4,0, 

де оТц – оксітетрациклін [48]. 

 Логарифми констант стійкості  (lgβ1) комплексів Са2+ з  деякими 

лігандами, що можуть бути використані для маскування кальцію при 

визначенні Тц: Na2Н2Edta 10,59;  Цит3-  4,8; НРО4
2- та Н2РО4

- - 2,8 та 1,4 

відповідно [49]. Саме ці ліганди були використані для усунення заважаючого 

впливу Са(II), Fe(III), Al(III), Zn(II) при сорбційно- спектрофотометричному 

визначенні Тц. Результати сорбційно-СФ визначення Тц у модельних 

розчинах, що містили досліджені іони металів у присутності маскуючих 

речовин  представлені у табл. 7.7, додаток 7. Цитрат-іон повністю усуває  

заважаючий вплив іонів металів завдяки утворенню  більш стійких комплексів 

з Цит3-, ніж з Тц (lg К
1
: Са(II) - 4,7; Fe(III) - 11,4 ; Zn(II) - 5,0 ; Al(III) - 11,7 [48-

50]).  Окрім того, цитрат  суттєво підсилює люмінесценцію комплексу Тц з 
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Eu(III) на поверхні завдяки утворенню потрійного комплексу Eu(III)-Тц-Цит 

[50], характеристики якого були досліджені раніше  у розд. 4.  

Сорбційно-люмінесцентне визначення добавок тетрацикліну у молоці за 

допомогою SiO2-ПЕ-Eu. Для аналізу використали коров’яче молоко наступних 

виробників: пастеризоване фірми «Слов’яночка» (жири 2,5%, білки 3,6%, 

вуглеводи 4,6%) та ультра пастеризоване коров’яче молоко торгових марок 

«Hasendado» (жири 3,6%, білки 3,0%, вуглеводи 4,7%) та «Cremosita» (жири 

3,6%, білки 3,0%, вуглеводи 4,6%). Сироватку одержували за стандартною 

методикою [51].  Методику визначення Тц у молоці наведено у п. 7.6., додаток 

7). Результати визначення Тц та добавок його стандартного розчину у пробах 

молока за розробленою і стандартною методиками наведено у табл. 7.10. 

Таблиця 7.10 

Результати визначення ТЦ і добавок його стандартного  розчину  у 

модельному розчині та у молоці  сорбційно- люмінесцентним методом з 

використанням   SiO2-ПЕ-Eu(III) (n=3, P=0,95) 

Об’єкт 

 С Тц, мг/л 

Sr 
Введено 

Знайдено 

х̅±Δх 

Модельний  р-н* 

0,44 0,43±0,04 0,04 

2,66 2,64±0,14 0,02 

2,66** 2,61±0,13 0,02 

«Слов’яночка» (Україна) 

1,00*** 0,98±0,04 0,02 

1,11 1,06±0,18 0,07 

2,22 2,09±0,26 0,05 

«Hacendado» (Іспанія) 
0,66 0,68±0,03 0,02 

1,77 1,81±0,09 0,02 

«Cremosita» (Іспанія) 
0,22 0,24±0,02 0,04 

0,88 0,91±0,04 0,02 

Примітки: *Склад модельного розчину: 1,0 мМ Са(II), 3,0.10-2 мМ еквімолярна 

суміш: Fe(III), Al(III), Zn(II); СCit3-=1,5 мМ; ** - використовували SiO2-ПЕ-Eu  

після трикратної регенерації; *** - визначено методом ВЕРХ [41]. 
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Одержані результати  характеризуються задовільною правильністю і 

відтворюваністю та узгоджуються з результатими, отриманими  стандартним 

методом обернено-фазової ВЕРХ з використанням діодно-матричного 

детектору [41].   

Розроблену сорбційно-люмінесцентну методику визначення 

тетрацикліну з використанням SiO2-ПЕ-Eu(III)  порівняно з відомими 

методиками люмінесцентного визначення тетрацикліну з використанням 

сорбентів, модифікованих Eu(III) (табл. 7.10, додаток 7). 

Порівняно з описаними у літературі методиками з  використанням 

твердофазних реагентів, модифікованих Eu(III), розроблена методика  є 

простішою у виконанні, не потребує процедур фільтрування і висушування 

сорбенту, характеризується задовільною  правильністю і відтворюваністю 

отриманих результатів. Синтезовані плівки придатні до багаторазового 

використання, що є перспективним для розробки чутливих елементів 

оптичних сенсорів для визначення  Тц, зокрема у молоці. Плівки можна 

використовувати у каламутних розчинах.   

7.2. Застосування гібридних плівок SiO2-ПЕ у вольтамперометричних 

методах аналізу 

Електроди, модифіковані гібридними плівками SiO2-ПЕ, були успішно 

використані у вольтамперометричних методах аналізу для визначення таких 

речовин, які зазвичай визначаються на ртутних крапельних або ртутно-

плівкових  електродах. Можливості застосування плівок SiO2-ПЕ 

продемонстровано на прикладі електрохімічно неактивного іону Mo(VI), а 

також органічної основи аденіну.  

7.2.1. Вольтамперометричне визначення молібдену (VI) 

Молібден є важливим біологічно активним елементом [52, 53]. Проте 

надлишок цього іону токсичний для організму: ГДК Мо(VI) у водоймах 

господарсько-побутового і питного призначення складає 0,25 мг/л [4]. Описані 

спектрофотометричні методики визначення цього іону є досить трудомісткі та 
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недостатньо чутливі, вимагають попереднього концентрування [54]. 

Перспективною є спектрофотометрична  методика визначення 

мікрокількостей  Мо(VI) з використанням азобарвника ЛГ, проте є 

необхідність попереднього нагрівання розчину для прискорення процесу 

комплексоутворення [55]. Вольтамперометричні методики визначення цього 

іону базуються на вимірюванні струмів відновлення електрохімічно активних 

комплексів Мо(VI) з азореагентами на ртутному крапельному електроді [55].  

Застосування іммобілізованого на поверхні ЛГ як чутливого елементу 

вольтамперометричного сенсору дозволило розробити cелективну і просту у 

використанні електрохімічну методику визначення Мо(VI). 

Вольтамперометричне визначення Мо(VI) з використанням ВЕ SiO2–

ПЕ+–ЛГ.  Методика визначення Мо(VI) з використанням вуглецевого 

електроду, модифікованого ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ, наведена у п 7.7, додаток 7. 

Визначення Мо(VI) проводили за градуювальним графіком, або за методом 

добавок.  

Градуювальний графік будували в координатах Ік – СМо, де Ік – величина 

максимуму катодного струму, мкА ; СМо - концентрація Мо(VI) в розчині мг/л. 

В діапазоні концентрацій 1,0–10 мг/л  рівняння градуювального графіку має 

вигляд: Ік(мкА)=(3,1±1,6)+(8,2±0,3) . СМо (мг/л), межа виявлення за 3S 

критерієм становить 0,6 мг/л. Після використання модифікований електрод 

регенерували 0,1 М розчином NaCl. Відносне стандартне відхилення  при 

визначенні 1,0 мг/л  розчину Мо(VI) складає Sr=0,07 (n=3, P=0,95). 

Визначенню 2·10-5 М Мо(VI) заважають 100-кратні кількості Al(III) і 

Fe(ІІ, III), а також еквімолярні кількості Cu(II), що може бути пояснено 

утворенням комплексів цих іонів металів з ЛГ на поверхні модифікованого 

електроду (табл.7.11, додаток 7). Неорганічні аніони  при  концентрації ≥ 

0,01 М заважають визначенню  через вимивання ЛГ з плівки. Методику не 

можна використовувати для визначення Мо(VI) в концентрованих розчинах 

сильних електролітів. Заважаючий вплив Cu(II) усували за допомогою 
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тіосечовини. Результати визначення добавок стандартного розчину Мо(VI) у 

модельному розчині наведено у табл. 7.11. Введення 1,0 мМ тіосечовини 

дозволяє повністю усунути вплив Cu(II) при його 25-кратному надлишку по 

відношенню до  Мо(VI) в розчині. 

Визначення добавок Мо(VI) у вітамінних препаратах і сироватці крові 

проводили  за методом добавок. Було використано сироватку свинячої крові, 

полівітамінні препарати: Vitrum Energy (Unipharm Inc., США), Теравіт Тонік 

(Sagmel Inc., США); а також біологічно-активну добавку кальцію, яка не 

містила Мо(VI), – Кальцемін (Sagmel Inc., США). Склад вітамінних препаратів 

та їх пробопідготовку  наведено в п. 7.7, додаток 7. 

Результати визначення Мо(VI) у досліджених об’єктах, що наведені в 

табл. 7.11, характеризуються задовільною правильністю і відтворюваністю 

окрім препарату Vitrum. Результати визначення Мо(VI) у цьому препараті  

дещо занижені. Це можна пояснити тим, що  Мо(VI) може бути зв’язаний у 

стійкі комплекси з органічними компонентами препарату.  

Порівняння  методів визначення Мо(VI). Основними методами 

визначення мікрокількостей молібдену є спектрофотометрія і атомно-

абсорбційна спектроскопія. Більшість з них потребують попереднього 

концентрування Мо(VI) та його відділення від матриці [55]. Відомі 

вольтамперометричні методики визначення Мо(VI) з використанням ртутних 

і вуглецевих електродів та органічних аналітичних реагентів (табл. 7.13, 

додаток 7). Ртутні електроди забезпечують високу чутливість визначення, 

проте вони не можуть бути використані для розробки сенсорів. 

Нами продемонстровано можливість визначення Mo(VI) з 

використанням органічного реагенту, закріпленого на поверхні вуглецвого 

електроду ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ, без стадії електрохімічного накопичення. 

Розроблена методика  поступається описаним вище вольтамперометричним 

методикам за чутливістю, у той же час, її перевагами є екобезпечність, 

можливість визначення Мо(VI) в складних  матрицях, проста пробопідготовка. 
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Для зниження межі виявлення Мо(VI) можна змінювати умови реєстрації 

вольтамперних кривих, а саме варіювати  способи розгортки потенціалу. 

Таблиця 7.11   

Результати вольтамперометричного визначення Мо(VI) з використанням ВЕ 

SiO2-ПЕ+-ЛГ у модельному розчині,  вітамінних препаратах і сироватці крові. 

Vпроби = 15,0 мл; n=3,  P=0,95 

Об’єкт 

Мо(VI), мкг 

Sr 
Введено 

Знайдено 

х ±Δх 

Модельний розчин* 2,0   2,1 ± 0,04 0,01 

Vitrum 
0 18±2** 0,04 

20 40±3 0,04 

Теравіт Тонік 
0 71±6*** 0,03 

60 134±10 0,03 

Кальцемін 
0 0 - 

40 45±2 0,01 

Сироватка крові 
0 0 - 

26 24±1 0,01 

Примітки: *Склад модельного розчину: 0,001 М CS(NH2); Cu(ІІ), Fe(ІІ), Zn(ІІ), 

Mn(ІІ), 2, концентрація  кожного іону СМ = 2·10-5 М ** заявлений вміст Мо(VI) 

у пробі 20 мкг; ***заявлений вміст Мо(VI) у пробі 75 мкг. 

Отже, вуглецевий електрод, модифікований  плівкою SiO2–ПЕ+–ЛГ є 

перспективним  чутливим елементом вольтамперометричного сенсора для 

визначення Мо(VI). 

7.2.2. Вольтамперометричне визначення аденіну  і гуаніну за 

допомогою ВЕ-SiO2-ПЕ- 

Пуринові основи аденін і гуанін є важливими сполуками в біологічних 

системах, оскільки вони входять до складу нуклеїнових кислот,  беруть участь 

в процесах  метаболізму живих організмів [56]. Визначення аденіну в 

біологічних об’єктах є важливою задачею при діагностиці ряду захворювань, 



378 

 

  

зокрема генетичних, а також виявлення процесу депуринізації ДНК, внаслідок 

чого молекула ДНК стає потенційно мутагенною.  Це важливо при визначенні 

токсикантів в об’єктах довкілля і продуктах харчування [57, 58].  Продукти 

депуринізації зазвичай визначають хроматографічним методом, що досить 

довготривалий і трудомісткий. Електрохімічні методи детектування 

пуринових основ  є перспективною альтернативою більш складним 

хроматографічним методам [59, 60]. Окрім того, важливим завданням є 

розробка  простих експресних методів визначення складових нуклеїнових 

кислот для дослідження  особливості їх взаємодії з лікарськими препаратами . 

Вольтамперометричне визначення аденіну з використанням ВЕ SiO2–

ПЕ-. Для роботи використовували вуглецевий електрод, модифікований  SiO2–

ПЕ-, що була отримана у присутності аденіну як структуруючого темплату. 

Методика вольтамперометричного визначення аденіну за допомогою 

модифікованого електроду наведена у п 7.8, додаток 7. Визначення проводили 

за градуювальним графіком або за методом стандартних добавок. Рівняння 

градуювального графіку для вольтамперометричного визначення аденіну: 

Іа(мкА)=(6,5±1,4)+(4,9±0,1)×Саден (мг/л), діапазон лінійності 2,0–53,0 мг/л, 

межа виявлення за 3S критерієм становить 1,7 мг/л. Результати визначення 

добавок стандартного розчину аденіну у фосфатному буферному розчині 

наведено у табл. 7.13. Отримані результати характеризуються задовільною  

правильністю і відтворюваністю. Електрод можна регенерувати водно-

етанольною сумішшю, взятою в об’ємному співвідношенні: С2Н5OН:H2O=7:3 

і використовувати багаторазово. 

Визначенню 5·10-5 М  аденіну не заважають майже 100-кратні надлишки  

амінокислот, а також альбумін, гемоглобін, водорозчинні вітаміни 

(аскорбінова кислота і вітаміни групи В), неорганічні іони і глюкоза при 

концентраціях, що відповідають їх вмісту в сироватці крові. Сечовина на рівні 

концентрацій            2·10-3  М занижує результати визначення. Варто зазначити, 

що альбумін та гемоглобін, які мають позитивний заряд при рН 3,5 і повинні 
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б були сорбуватися поверхнею SiO2–ПЕ-, аналогічно аденіну, не заважають. 

Розроблені плівки SiO2–ПЕ- є селективними до невеликих за розміром молекул 

аденіну порівняно із значно більшими молекулами білків. Інші пуринові та 

піримідинові основи, що входять до складу ДНК, не заважають визначенню. 

Серед досліджених основ лише гуанін є електроактивним на ВЕ-SiO2–ПЕ. 

Потенціал анодного піку гуаніну лежить на 0,5 В нижче за потенціал 

окиснення аденіну і складає 1,1 В (рис 7.1).  

      а                                                         б                  

Рис. 7.1 а) Анодні вольтамперограми на ВЕ-SiO2-ПЕ гуаніну (1), аденіну(2) та 

суміші аденіну і гуаніну (3), концентрації пуріновних основ 0,03мМ, рН = 3,5. 

б) Анодні вольтамперограми на  ВЕ-SiO2-ПЕ буферного розчину рН=3,5 до (1) 

та після додавання 0,01 мМ аденіну  і зростаючих концентрацій гуаніну, мМ: 

0,02 (2); 0,04 (3); 0,1 (4); 0,2(5); 0,4(6).  

З використанням розробленого ВЕ-SiO2–ПЕ- можна визначати обидві 

пурінові основи одночасно. Градуювальний графік для визначення гуаніну  у 

присутності 13,5 мг/л аденіну лінійний у діапазоні концентрацій гуаніну 3,0- 

75,5 мг/л і описується рівнянням: Ia = (4.6 ± 0.5) + (3,59 ±0,05).C мг/л, (R2=0.99); 

межа виявлення гуаніну за 3S критерієм становить 2,0 мг/л. 

Вольтамперометричне визначення аденіну та гуаніну  у модельних 

розчинах,  фармацевтичних та біологічних об’єктах. Розроблені методики 

                                      Е, мВ 
                                      Е, мВ 

I, мкА 

мкА 

I, мкА 

мкА 
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вольтамперометричного визначення аденіну та гуаніну були апробовані при 

аналізі  фармацевтичних препаратів та гідролізаті бичачого ДНК. 

Пробопідготовка об’єктів описана у п.7.8, додаток 7. Результати 

визначення добавок стандартних розчинів пуринових основ, а також їх вмісту в 

розчині АТФ для ін’єкцій, таблетках АТФ-лонг, гідролізаті бичачого ДНК  

наведено у табл. 7.13. 

Визначення проводили за  методом стандартних добавок. Одержані дані 

характеризуються задовільною правильністю та відтворюваністю. Результати 

визначення аденіну у фармацевтичних препаратах узгоджується із вмістом 

аденіну, заявленим виробником.  

Таблиця 7.13 

Результати визначення  аденіну і гуаніну вольтамперометричним методом із 

застосуванням  ВЕ-SiO2-ПЕ-,  n =3, P = 0,95 

Примітки: 1 добавка гуаніну 0,1мM; 2 добавка аденіну 0,1 мM; 3 вміст ДНК у 

розчині  0.27 мг/мл; 4концентрація АТФ у розчині, розрахована на основі 

кількості, задекларованої виробниками  складає 10,8 мг/л. 

Об’єкт Аденін, мг/л  

Sr 

Гуанін, мг/л  

Sr Введено 

 

Знайдено  

х ±Δх 

Введено 

 

Знайдено  

х ±Δх 

Фосфатний 

буфер 

2,71 2,5±0,2 0,04 1,52 1,7±0.2 0,05 

6,81 6,9±0,3 0,02 7,62 7,5±0.4 0,02 

13,51 13,6±0,2 0,01 15,02 15,0±0.5 0,01 

Гідролізат  

ДНК3
 

0 11,5±0,5 0,02 0 19,6±0.5 0,01 

2,7 14,5±0,5 0.02 3,0 22.8±0.5 0.01 

5,4 17,2±0,5 0.02    

9,5 20,8±0,5 0.01    

АТФ для 

ін’єкцій4 

 

0 10,7±0,1 0.01    

2,7 13,1±0,4 0.02    

5,4 16,2±0,2 0.01    

9,5 20,0±0,3 0.01    

ATФ-лонг4
 0 10,8±0,1 0.01    

2,7 13,6±0,9 0.04    

5,4 16,2±0,1 0.01    
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Порівняння аналітичних характеристик розробленої 

вольтамперометричної методики  з описаними у літературі методиками 

наведено у табл. 7.14, додаток 7. Перевагами розробленої методики є висока 

селективність визначення пурінових основ у присутності інших компонентів 

біологічних рідин, зокрема білків, простота виконання аналізу, можливість 

багаторазового використання  електроду після регенерації, відсутність 

токсичного меркурію.    

Таким чином, гібридні плівкові покриття на основі SiO2-ПЕ є 

перспективним чутливим шаром вольтамперометричних хімічних сенсорів 

для визначення іонів металів, у тому числі нелектроактивних, у вигляді 

комплексів  з органічними лігандами, а також електроактивних сполук, що 

було продемонстровано на прикладі Mo(VI) і пуринових основ. 

Аналітичні характеристики розроблених методик сорбційно- 

фотометричного, сорбційно-люмінесцентного і вольтамперометричного 

визначення аналітів з використанням гібридних покриттів SiO2-ПЕ наведені у 

табл. 7.14.  

Таблиця 7.14 

Характеристика  сорбційно-спектрофотометричних, сорбційно-

люмінесцентних і вольтамперометричних методик визначення аналітів з 

використанням  гібридних плівок SiO2 –ПЕ 

Аналіт  Об’єкт  

аналізу  

Тип 

гібридної 

плівки  

Лінійність  

ГГ/ МВ,  

мг/л 

Метод 

аналізу  

1 2 3 4 5 

Al(III) Вода, напої  SiO2-ПЕ+-ЛГ  0.08–0.54 / 

0,07  

ТСФ 

Mo(VI) Вітаміни  SiO2-ПЕ+-ЛГ  1,0 – 10 / 

0,6  

 

 

ВА 
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Примітки: ТФС - твердофазна спектрофотометрія; ТФ-Люм – твердофазна 

люмінесценція; ВА- вольтамперометрія. 

7.3. Застосування електродів, модифікованих  плівками 

SiO2-фермент, як чутливих елементів біохімічних сенсорів 

 Одержання чутливих елементів біохімічних сенсорів _ один з найбільш  

перспективних напрямків  застосування  гібридних плівок на основі  оксиду 

силіцію, оскільки цей матеріал ідеально поєднується з біомолекулами. Як було 

показано раніше у розд. 6, адсорбовані та інкапсульовані усередині білкові 

молекули та ферменти мають незмінну четвертинну структуру. Порувата 

структура SiO2, що досягається введенням структуруючих темплатів кПАР, 

забезпечує  вільний доступ молекул субстрату до активного центру 

інкапсульованих молекул ферменту. Це дозволяє отримати інкапсульовані 

ферменти, що мають каталітичну активність аналогічну, або навіть вищу за їх 

Продовження табл. 7.14 

1 2 3 4 5 

Zn(II) Інсулін SiO2-ПЕ-+ 

1,10- Phen 

+БР 

0,5-5,0 / 

0,2  

 

ТФС/Люм 

NO2

-
 Продукти 

харчування  

SiO2-ПЕ-

Р6Ж 

0,25-5,0 / 

0,15  

ТФС 

Формаль-

дегід  

Фарм. 

продукція, 

косметика 

SiO2-ПЕ- МЗ 1,0 – 9,0 / 

 0,6  

ТФС 

Тетрацик. 

антибіоти

ки  

Молоко  SiO2-ПЕ- 

Eu(III) + Сit 

0,23 – 4,4 / 

0,13  

ТФ-Люм 

Аденін АТФ, 

гідролізат,Д

НК 

SiO2-ПЕ—

Аде 

 

2,0 - 53,0 / 

1,7  

ВА  

Гуанін Гідролізат 

ДНК 

SiO2-ПЕ—

Аде 

3,0- 75,5 / 

2,0 

ВА 
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водні  розчини. Окрім того, як це було показано у розд. 6, для деяких білків, 

зокрема, гемоглобіну, інкапсуляція у матрицю оксиду силіцію покращує 

пероксидазну активність цього білку.  Окрім збереження каталітичної 

активності, матриця оксиду силіцію дозволяє міцно утримувати білки на 

поверхні трансдьюсера, що дозволяє отримати чутливий елемент біосенсора. 

Один з  найбільш чутливих та зручних у користуванні метод детектування 

каталітичної активності ферментів є вольтамперометрія [61, 62, 63, 64]. 

Модифікування електродів наноструктурованими матеріалами дозволяє 

збільшити електроактивну площу поверхні електродів, отримати 

електрокаталітичні струми окиснення-відновлення компонентів біохімічних 

реакцій без введення додаткових медіаторів електронів. Окрім того, такі 

модифікатори виконують роль нанопровідників, забезпечуючи більш щільний 

контакт між поверхнею електрода та іммобілізованою білковою молекулою 

[64, 67]. Отже, поєднання біорозпізнаючого шару та наноструктурованих 

матеріалів  дозволить значно покращити стабільність, відтворюваність та 

вибірковість аналітичного сигналу аналіту. З метою отримання чутливих 

елементів вольтамперометричних ензимосенсорів використовували 

композитні плівки SiO2-білок, отримані у присутності кПАР 

цетилтриметиламоній броміду, на поверхні 3-мірних та планарних електродів 

на  основі вуглецю, золота і платини. Для отримання плівок використовували 

метод електроосадження за допомогою електроіндукованого каталізатора, як 

описано у розд. 2 і 6. Результати використання отриманих у роботі 

наноструктурованих плівок SiO2-білок наведено нижче. 

7.3.1. Біосенсори  на основі іммобілізованого гемоглобіну 

Вольтамперометричне визначення розчиненого кисню за домопогою 

вуглецевих електродів, модифікованих  біокомпозитною плівкою SiO2- Hb. 

Вміст розчиненого у воді кисню визначали вольтамперометричним методом з 

використанням ВЕ-SiO2-Hb-Au за градуювальним графіком. Методика 
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визначення наведена у п 7.9, додаток 7. Градуювальний графік отримували в 

координатах ΔІ–СО2, де ΔІ – різниця каталітичного і некаталітичного 

катодного струму модифікованого електроду, мкА (отримували до та після 

пропускання  азоту через досліджуваний розчин); СО2 – концентрація 

розчиненого кисню, мг/л. В діапазоні концентрацій 0,3–9,0 мг О2/л рівняння 

градуювального графіку має вигляд: ΔІ(мкА)=(-0,10±0,06)+(1,53±0,02)×СО2 

(мг/л), межа виявлення за 3S критерієм становить 0,1 мг/л. Результати 

визначення розчиненого О2 в фоновому розчині наведені в табл. 7.17 і  

характеризуються задовільною відтворюваністю. 

Визначенню кисню за розробленою методикою не заважають 

неорганічні сульфіди, нітрати, фосфати, фенол, Cu(II), Zn(ІІ), Pb(ІІ) на рівні їх 

ГДК [4] в природних водах (табл.7.14, додаток 7). У присутності нітритів, 

здатних відновлюватися на електродах [65, 66], результати визначення кисню 

завищені. Завищенують результати також іони металів та органічні ліганди, 

здатні зв’язуватися з іммобілізованим ферментом,  зокрема, Fe(ІІІ) та гумінові 

кислоти. Заважаючий вплив Fe(ІІІ) усувають введенням 1·10-3 М ЕДТА. 

Гумінові кислоти осаджують перед початком вимірювань, знижуючи рН 

розчину до 2. Розчин фільтрують через фільтр «біла стрічка» через 30 хв і 

проводять усі описані вище процедури (п. 7.9, додаток 7).   

Розроблену вольтамперометричну методику з використанням ВЕ-SiO2-

Hb-Au було застосовано для визначення вмісту розчиненого кисню у водах 

різної природи. Проби води аналізували в день відбору, для усунення 

заважаючого впливу Fe(III) додавали 0,2 мл деоксигенованого розчину 0,05 М 

ЕДТА. Вміст кисню знаходили за градуювальним графіком. Результати 

визначення наведені в табл. 7.15. Правильність методики оцінювали за 

стандартним титриметричним методом Вінклера [67]. Результати визначення, 

одержані за розробленою вольтамметричною методикою характеризуються 

задовільною правильністю і відтворюваністю. Перевагами розробленої 
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методики з використанням ВЕ-SiO2-Hb-Au є експресність аналізу (час 

визначення кисню в одній пробі 1-2 хв), простота пробопідготовки, 

селективність: визначенню кисню не заважають сульфіди, феноли та іони 

важких металів на рівні їх ГДК в природних водах [4]. 

Таблиця 7.15 

Результати  вольтамперометричного визначення концентрації розчиненого 

кисню у дистильованій (1) водопровідній (2), бюветній (3) та озерній (4) водах 

за розробленою методикою з використанням ВЕ-SiO2-Hb-Au і  

титриметричним методом Вінклера  [67].  рН=6,0; Т= 20 0С (n=3, P=0,95) 

Зразок 

ВА метод з 

використанням 

ВЕ-SiO2-Hb-Au 

Метод Вінклера 

сО2, мг/л 

х±Δх 
Sr 

сО2, мг/л 

х±Δх 
Sr 

1 8,5±0,3 0,01 8,4±0,2 0,01 

1 7,8±0,3 0,02 7,9±0,2 0,01 

2 7,1±0,6 0,03 6,8±0,2 0,02 

31 2,7±0,5 0,04 2,1±0,3 0,04 

41 8,3±0,8 0,04 7,7±0,6 0,02 

Примітка: 1Оболонський район, м. Київ. 

Розроблений модифікований біокомпозитною плівкою SiO2-Hb-Au 

електрод має стабільний швидкий електрохімічний відгук. Він може бути 

використаний як чутливий елемент амперометричного сенсора для визначення 

кисню в об’єктах, аналіз яких потребує експресності (розчини для ін’єкцій, «on 

site» аналіз та ін.). 

Визначення глюкози за допомогою біферментативного електроду. 

Ферментативне визначення глюкози базується її окисненні киснем повітря до 

глюконової кисоти, що каталізується ферментом глюкозооксидазою (ГО) 

відповідно до реакції [61, 62]: 
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OH

HO OH

HO OHO

HO +   H2O2O2  + H2O+

O

H

HO

H

HO

H

H

OHH
OH

OH

ГО

      (7.1) 

Зменшення кількості кисню або зростання концентації Н2О2 пропорційні 

вмісту глюкози у розчині.  Поєднання у плівці двох білкових молекул: ГО та 

Hb дозволить селективно виділити глюкозу зі складних матриць та провести її 

кількісне визначення шляхом контролю за вмістом розчненого у воді кисню. 

Введення НЧ Au у біополімерні плівки дозволить отримати більш інтенсивний 

і стабільний аналітичний сигнал без використання додаткових речовин 

електрохімічних медіаторів. Наночастинки Au забезпечують утримування 

білкових молекул  у плівці SiO2 за рахунок ковалетного зв’язування [68]. 

Поєднання  ферментів і наночастинок у плівці на основі SiO2 дозволило 

розробити чутливий елемент вольтамперометричного сенсора на глюкозу, що 

характеризується високою  вибірковістю та стабільністю аналітичного 

сигналу. Зменшення катодного струму   кисню  на ВЕ-SiO2-Hb-GОх-Au у 

розчині глюкози пропорційне її концентрації (рис. 7.2).  

Градуювальний графік  для визначення глюкози описується  рівнянням 

прямої:  ΔI(%) = (–1.9 ±0.8) + (3.51 ± 0.08) . 102 С глюкози (мМ), де ΔI– 

зменшення катодного каталітичного струму кисню (%), розраховане як: 

                 (7.2) 

де I1 – струм кисню у фоновому розчині електроліту, мкА;  Ii – струм кисню 

після  контакту  модифікованого  електроду з глюкозою, мкА. Коефіцієнт  

кореляції  R2= 0.99, діапазон лінійності – від 0.015 до 0.20 мМ глюкози. Верхня 

межа  лінійності градуювального графіку корелює з величиною константи 

Міхаеліса (Км), що дорівнює 0,20 мМ, нижня межа лінійності обумовлена 

чутливістю індикаторної реакції. 
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Слід відмітити, що лімітуючим  фактором  при визначенні низьких 

концентрацій глюкози  за допомогою розробленого електрода є фоновий вміст 

кисню у у воді. Межа виявлення глюкози за розробленою методикою складає  

8,0 мкМ, що достатньо для визначення цієї речовини у біологічних рідинах, 

зокрема крові і сечі [69].  

Чутливість розробленої методики співрозмірна з чутливістю  інших 

амперометричних методик  на  основі  вуглецевих електродів, модифікованих 

глюкозооксидазою, де індикаторною реакцією є струм відновлення 

розчиненого у воді кисню, або струм окиснення гідроген пероксиду [70, 71, 

72]. 

 

Рис. 7.2.  Вольтамперограми  золотого электроду, модифікованого  SiO2-

Hb-GОх-Au, при різній концентрації глюкози в розчині,  фоновий 

електроліт –  фосфатний буфер рН 6,5 та 0,01 М KNO3. 

Метрологічні характеристики розробленої методики були оцінені  за 

методом «введено-знайдено» з використанням стандартних розчинів глюкози. 

Результати,  наведені у табл. 7.16, характеризуються задовільною 

правильністю та відтворюваністю.  Визначенню 0,08 мМ глюкози не 

заважають еквімолярні кількості фруктози, сахарози, аскорбінової кислоти, 

сечовини. Отже, розроблена методика характеризується задовільною 
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вибірковістю завдяки селективному зв’язуванню субстрату з активним 

центром  GOx, та індикаторній реакції (струм відновлення кисню). 

Методика була апробована при визначенні глюкози у сироватці крові  

(п.7.10, додаток 7).  Результати визначення глюкози, що наведені у табл. 7.16,  

характеризуються  задовільною  відтворюваністю. Вміст глюкози корелює зі 

стандартними значеннями [69]. 

Метод отримання плівки SiO2 з використанням електрогенерованого 

каталізатора може бути успішно використаний для отримання біферментних 

електродів. Золотий електрод, модифікований біферментною плівкою SiO2–

Hb–GОх–Au,  є перспективним чутливим елементом  амперометричного 

біосенсора на глюкозу.  

Таблиця 7.16  

Результати визначення  глюкози  методом вольтамперометрії ізвикористанням  

ВЕ- SiO2-Hb-GОх-Au,  рН= 6,5; (n =4; P = 0,95) 

 

Зразок 

Глюкоза 

введено,мM 

Глюкоза  

знайдено,мM     

х ±Δх 

 

Sr  

Фосфатний буфер 0,050 0,050 ±0,004 0.05 

0,080 0,080 ±0,003 0.02 

0,150 0,155 ±0,008 0,03 

Модельний розчин1 0,080 0,081 ±0,001 0,012 

Сироватка крові2 0 0,06 ±0,01 0,07 

0,05 0,12 ±0,02 0,03 

0,08 0,15 ±0,02 0,05 

Примітка: 1склад модельного розчину:  фруктоза, сахароза, аскорбінова 

кислота, концентрація кожного компоненту складає 0,08мМ. 2Сироватка 

свинячої крові,  розрахований вміст глюкози у сироватці: 8,2 ±0,50 мМ.  

Вольтамперометричне визначення римантадину з використанням 

ВЕ-SiO2–Hb- Au. Римантадин (1-(1-адамантил)етанамін) – лікарський засіб 

групи противірусних препаратів. Через те, що римантадин може 
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накопичуватись в організмі, він  протипоказаний  людям, які мають хвороби 

нирок, печінки, з кровотворенням.  

Найпоширенішим методом визначення лікарських препаратів є 

хроматографія. В літературі описано методики визначення римантадину 

газово-хроматографічним та ВЕРХ методами [73, 74], а також зонним 

капілярним електрофорезом [75]. Найбільш універсальним методом є 

визначення римантадину ВЕРХ з мас-спектрометричним детектуванням [76].  

Зазначені методи потребують трудомісткої пробопідготовки, 

високовартісного обладнання та кваліфікованого персоналу. Отже, розробка 

експресної простої у використанні методики визначення римантадину є 

актуальноою задачею. 

Раніше показано (розд. 6), що римантадин інгібує здатність Hb 

зв’язуватися з молекулами розчиненого у воді кисню. Це призводить до 

зменшення  катодної хвилі кисню на ВЕ-SiO2-Hb-Au. При зростанні кількості 

інгібітора у розчині каталітичний струм кисню  пропорційно зменшується на 

ВЕ-SiO2-Hb-Au. Отримано градуювальний графік для визначення 

римантадину, фоновий електроліт: фосфатний буфер рН 6,0 та 0,01 М KNO3. 

Градуювальний графік будували в координатах ΔІкат–Срим, де ΔІкат=І0
кат-Ікат, 

мкА, І0
кат – каталітичний струм після контакту з розчином, який не містить 

римантадин, мкА, Ікат – каталітичний струму після 3 хв контакту з розчином 

римантадину, мкА, Срим – концентрація римантадину, мг/л. Катодний струм 

вимірювали при Е=-0,09 В. У діапазоні концентрацій римантадину в розчині 

0,5-2,0 мг/л градуювальний графік описується рівняннм прямої: ∆Ікат (мкА) = 

(1,4±0,4)+(2,9±0,3)×Cрим (мг/л), межа виявлення римантадину за 3S критерієм 

становить 0,2 мг/л. Для регенерації ВЕ-SiO2–Hb–ЦТАБ–Au занурювали у  

фоновий розчин фосфатного буфера, рН=6,0 та 0,01 М KNO3 на 2-3 хв. При 

цьому каталітичний струм модифікованого електроду практично повністю 

відновлювався, що дозволяло проводити подальші вимірювання. Результати 

визначення добавок стандартного розчину римантадину у фосфатному буфері 



390 

 

  

за розробленою і стандартною хроматографічною методиками представлені в 

табл. 7.17. Одержані результати мають задовільні метрологічні 

характеристики. На відміну від хроматографічної методики визначення 

римантадину вольтамперометричним методом з використанням ВЕ-SiO2-Hb-

Au суттєво простіше і швидше.   Виявлено, що концентрації вуглеводів на рівні 

3·10-4 М, полярні розчинники,  лікарські препарати з діючими речовинами 

природного походження (Інфлюцид, Анаферон) та синтетичні препарати, які 

містять вторинні і третинні атоми нітрогену, а також  фенольні групи 

(Парацетамол, Арбідол), в еквімолярних кількостях не впливають на 

результати  визначення римантадину. Амізон, що містить четвертинний атом 

нітрогену у своїй структурі, значно завищує результати визначення (табл.7.16, 

додаток 7). 

Результати визначення добавок римантадину в біологічних рідинах за 

розробленою методикою та методом ВЕРХ-МС представлені в табл. 7.17.  

Таблиця 7.17 

Результати вольтамперотмеричного визначення добавок  римантадину у 

фосфатному буфері (рН=6,0) та біологічних рідинах з використанням 

ВЕ-SiO2-Hb-Au і  ВЕРХ-МС. Т=20 ±1 0С, (n=3, P=0,95) 

 

Зразок Введено, 

мг/л 

Знайдено, мг/л 

ВЕ-SiO2-Hb-Au ВЕРХ-МС 

х±Δх Sr х±Δх Sr 

Фосфатний буфер 0.50 0,50±0,10 0,08 0,50±0,01 0,008 

- «- 1.00 1,00±0,20 0,08 1,00±0,01 0,004 

Сироватка крові 0,50 0,50±0,05 0,04 0,52±0,03 0,02 

- «- 0,70 0,80±0,04 0,02 0,73±0,03 0,02 

Слина 0,50 0,50±0,05 0,04 0,51±0,01 0,008 

- «- 0,70 0,70±0,06 0,03 0,71±0,02 0,01 
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Методика навдена у п 7.11, додаток 7. Результати, одержані за 

розробленою методикою, мають задовільну правильність і відтворюваність. 

Згідно даних фармакокінетики, мінімальна концентрація римантадину в крові 

після разового вживання препарату становить 0,6-1,0 мкг/мл протягом 6 год 

(інструкція до лікарського препарату Альгірем, Корпорація Оліфен, Росія). 

Межа виявлення   розробленої методики ВА визначення римантадину _ 0,2 

мкг/мл, що достатньо для скринінгу залишкової кількості препарату у крові.   

Час одиничного аналізу складає 15 хв, включаючи пробопідготовку, що 

значно менше, ніж при хроматографічному визначенні цієї сполуки. Таким 

чином показано, що розроблений ВЕ-SiO2-Hb-Au придатний для експресного 

визначення у біологічних рідинах органічних амінів, що є інгібіторами 

гемоглобіну. 

7.3.2. Застосування планарних  друкованих едектродів, 

модифікованих  біокомпозитними плівками SiO2-білок, у 

вольтамперометричних методах 

Друковаі планарні електроди – перспективні  трансдьюсери для 

розробки чутливих елементів електрохімічних сенсорів. Застосування методу 

електроіндукованого каталізатора дозволяє модифікувати поверхні робочих 

електродів складної геометрії, а також планарних, де поряд з робочим 

знаходиться допоміжний та електрод порівняння. Нами наведено області 

застосування в аналізі друкованих вуглецевих, золотих та платинових 

електродів, модифікованих біокомпозитними плівками SiO2-білок, що були 

отримані за методом електроіндукованого каталізатора. На поверхню 

електродів разом з ферментами також наносили наночастинки  металів або 

вуглецю, що відігравали  роль електрохіміних медіаторів. Також нами 

досліджені  планарні платинові  електроди, модифіковані  композитною 

плівкою SiO2 – антиген, з метою розробки чутливого елементу 

імуноферментного сенсора на стрептоміцин. 
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 Застосування золотого друкованого електроду, модифікованого 

біокомпозитною плівкою SiO2-холіноксидаза, для визначення холіну. Холін –

четвертинна амонійна сіль, що належить до вітамінів групи B і  входить до 

складу нейромедіатора ацетилхоліну. Також холін бере участь в регулюванні 

рівня інсуліну. Рекомендована денна доза холіну в організмі  складає 425, 550 

мг для жінок та  для чоловіків відповідно [77]. Холін додають в спеціалізовані 

продукти харчування: дитяче, вітамінні комплекси, спортивні напої. Окрім 

того, холін є маркером холінергетичної активності клітин головного мозку. 

Отже цю речовину важливо  визначати у  продуктах харчування, а також у 

біологічних рідинах, зокрема для діагностики  нейродегенеративних 

порушень, зокрема хвороб Паркінсона та Альцгеймера [78].  

Найбільш часто для  визначення холіну у харчових продуктах 

застосовують спектрофотометричні, хроматографічні та ферментативні 

методи аналізу. Фотометричний метод грунтується  на утворенні  забарвленої 

сполуки холіну із сіллю Рейнеке [79]. Метод вимагає складної пробопідгтовки, 

має низьку чутливість та вибірковість. Визначенню заважає більшість 

органічних  амінів. 

Хроматографічне визначення холіну проводять методами рідинної, 

газової, іонної хроматографії [80, 81, 82] та капілярного електрофорезу [83]. 

Складна і тривала пробопідготовка  та висока вартість аналізу є основними 

недоліками  хроматографічних методів. 

Ферментативний метод, що грунтується на окисненні холіну за участі  

холіноксидази (ХОД),  характеризується високою вибірковістю та 

мінімальною пробопідготовкою. У процесі біокаталітичної реакції  

утворюється гідроген пероксид, концентрація якого пропорційна кількості 

холіну. Вміст Н2О2  визначали  амперометрично.  Методика амперометричного 

визначення холіну за допомогою друкованого золотого електрода, 

модифікованого плівкою SiO2-ХОД, наведена у п. 7.12, додаток 7.  
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Результати визначення добавок холіну у фосфатному буферному 

розчині наведено у табл. 7.18. Отримані дані характеризуються задовільною 

правильністю та відтворюваністю. Макрокомпоненти, що входять до складу 

молочних сумішей та етанол у 100-кратному молярному надлишку по 

відношенню до холіну не заважають визначенню.  

Заважають еквімолярні кількості іонів важких металів, зокрема Cu(II), 

що є інгібіторами ХОД [84].  Присутність іонів важких  металів на рівні 0,1 

мМ у продуктах харчування мало імовірна.  Визначенню 1 мМ холіну заважає 

аскорбінова кислота на рівні  1.10-5 М, що обумовлено її  окисненням на 

електроді  за потенціалу Е=0,7 В. 

Таблиця 7.18  

Результати визначення добавок холіну в фосфатному буфері, модельному 

розчині та дитячій молочній суміші  вольтамперометричним методом  з 

використанням AuДПЕ-SiO2-ХОД,   рН=6,0;  Т=20 0С, (n=3, P=0,95) 

Об’єкт 

Вміст холіну, мМ 

Введено 
Знайдено, 

х ± Δх 
Sr 

Фосфатний буфер 
0,50 0,51 ± 0,06 0,05 

1,30 1,28 ± 0,08 0,03 

Модельний розчин1 

0,302 0,52 ± 0,03 0,04 

0,303 0,34± 0,04 0,05 

1,00 1,09± 0,12 0,05 

 Вміст холіну, мг/г 

Суха молочна суміш 

«Bebi» 

0 0,95 ± 0,14 0,06 

04 0,83 ± 0,16 0,08 

1,12 1,99 ± 0,19 0,04 

Примітки: 1 Склад модельної суміші: глюкоза, 0,5 мМ; сахароза, 0,5 мМ; 

лактоза, 1 мМ; аскорбінова кислота, 0,5 мМ. 2 без обробки MnO2, 
3 після 

обробки MnO2. 
4 Визначено стандартним спектрофотометричним методом 

[79] 
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Для усунення впливу відновників застосовували їх попереднє окиснення  

шляхом контакту з  MnO2 [85]. Для цього в досліджуваний  розчин з вмістом 

1мМ Н2О2 та 0,1мМ аскорбінової кислоти,  додавали  порошок MnO2 із 

розрахунку 10 мг на 10 мл розчину, перемішували магнітною мішалкою 

протягом 30 хв. Осад MnO2 відділяли шляхом фільтрування через паперовий 

фільтр (червона стрічка), фільтрат  використовували для визначення холіну. 

Результати визначення холіну у модельному розчині та у  дитячій  харчовій 

суміші «Bebi» приведено у табл.7.18.  Склад суміші та методику визначення 

наведено у п. 7.12, додаток 7. Після контакту розчину з MnO2  заважаючий 

вплив аскорбінової кислоти не проявляється. Згідно  стехіометрії  реакції [86], 

вміст MnO2  у кількості 1 мг/мл у дослідженому розчині об’ємом 5,0 мл 

достатній для усунення заважаючого впливу 10 мМ аскорбінової кислоти. 

Одержані результати характеризуються задовільною правильністю та 

відтворюваністю, корелюють із заявленим вмістом холіну у молочній суміші 

(100 мг/г), а також з результатами,  отриманими за  стандартною 

фотометричною методикою [82]. 

За чутливістю розроблений електрод дещо поступається описаним 

раніше сенсорам на основі іммобілізованої  ХОД,  проте нижня межа 

виявлення достатня для визначення холіну в харчових продуктах (табл. 7.18, 

додаток 7). Процедура модифікування є простою та одностадійною. 

Іммобілізована на поверхні електрода ХОД характеризується низьким 

значенням умовної константи Міхаеліса (табл.7.18, додаток 7), що свідчить 

про збереження нативної структури ферменту завдяки поруватій стуктурі та  

біосумісності отриманої плівки SiO2. Стійкість іммобілізованого ферменту до 

дії агресивних хімічних речовин збільшується порівняно з водним розчином. 

Інкапсульована  у плівці SiO2  ХОД cтійка  до дії 50% етанолу на відміну від її 

водних розчинів.  

Чутливість та вибірковість модифікованих електродів є достатніми для 

визначення холіну у харчових продуктах з мінімальною пробопідготовкою. 
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Простота виконання дозволяє використовувати розроблені електроди поза 

межами лабораторії малокваліфікованим персоналом. Завдяки застосуванню 

бюджетної планарної технології  з’являється можливість  впровадити масове 

виробництво модифікованих біокомпозитними плівками планарних 

електродів  як чутливих елементів амперометричних сенсорів. У якості блоку 

обробки інформації можна використовувати мобільний телефон. 

Визначення сорбітолу за допомогою скловуглецевого електрода, 

модифікованого вуглецевими нанотрубками та плівкою 

SiO2-сорбітолдегідрогеназа. Сорбітол - багатоатомний спирт, що міститься у 

фруктах та продуктах для діабетиків. Він широко застосовується у харчовій 

промисловості  як підсолоджувач  (харчова добавка Е 420) [87], у косметичній 

та фармацевтичній промисловості. Разом з фруктозою його застосовують як 

замінник цукру в діабетичних продуктах. При потраплянні сорбітолу  в 

організм хворих на діабет у  кількості більше, ніж 10 г/добу  може  проявлятися 

ряд ускладнень  [88].  

Визначення сорбітолу у харчових продуктах та біологічних рідинах  є 

важливим аналітичним завданням. Для визначення сорбітолу використовують 

електрохімічні, титриметричні, рефрактометричні, хроматографічні та 

ферментативні методи [89, 90, 91, 92, 93]. Титриметричні методи довготривалі, 

недостатньо чутливі та селективні. Електрохімічному визначенню заважає 

велика кількість відновників, що окиснюються при тому ж потенціалі, що і 

сорбітол.  Найбільш чутливими та селективними є методи рідинної 

хроматографії [94], капілярний електрофорез [95]. Такі методи  забезпечують 

високу вибірковість і чутливість, проте є високовартісними, довготривалими, 

потребують складної пробопідготовки. 

Амперометричне визначення сорбітолу за розробленою 

ферментативною методикою ґрунтується на використанні скловуглецевого 

електроду (СВЕ), модифікованого вуглецевими нанотрубками (ВНТ) та 

біокомпозитною плівкою SiO2-сорбітолдегідрогеназа (СДГ). Модифікований 
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електрод СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ занурюють у реакційну суміш, що містить 

буфер, сорбітол та  кофермент НАД+. На першій стадії на поверхні електроду 

у результаті ферментативної реакції сорбітол окиснюється до фруктози,  а 

НАД+ відновлюється до НАДН.  Далі відбувається електрохімічне окиснення 

НАДН до НАД+, що каталізується  вуглецевими нанотрубками. Аналітичном 

сигналом сорбітолу є струм окиснення НАДН при Е=+0,5 В. 

Визначення сорбітолу за допомогою СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ 

амперометричним методом. Визначення проводили у діапазоні лінійності 

градуювального графіка, 45,5-218,6 мг/л  (0,25 ÷ 1,2 мМ) сорбітолу, за методом 

стандартних добавок.  Методика описана у п. 7.13, додаток 7. Для перевірки 

правильності ортиманих результатів використовували метод «введено-

знайдено». результати визначення добавок стандартного розчину сорбітолу у  

буферному розчині рН=7,5 (табл. 7.19) характеризуються задовільною 

правильністю і відтворюваністю. 

Визначенню 1 мМ сорбітолу не заважають вуглеводи та багатоатомні 

спирти, в тому числі стереоізомер сорбітолу манітол, що свідчить про високу 

вибірковість розробленої методики (табл. 7.19, додаток 7). Заважає 

визначенню аскорбінова кислота внаслідок окиснення на електроді при 

робочому потенціалі +0,5 В. Її вплив усували введенням  у розчин  3 мМ 

Fe(NO3)3, який окиснює аскорбінову кислоту до дегідроаскорбінової [96]. Іони 

феруму  не заважають визначенню сорбітолу (табл. 7.18, додаток 7). 

Присутність аПАР призводить до поступового зменшення аналітичного 

сигналу після 10 хв контакту модифікованого електроду з дослідженим 

розчином в результаті вимивання ферменту з плівки. При аналізі косметичних 

засобів, які містять аПАР, слід уникати тривалого контакту модифікованого 

електрода з досліджуваним розчином. 

Визначення сорбітолу в  харчових та парфюмерно-косметичних 

продуктах. Було проаналізовано зубну пасту для дітей «Oral B Stagesberry 

bubble» («Procter&GambleCo.», Німеччина), жувальну гумку «Orbit» (ТОВ 
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«Wringley», Росія), печиво «Діабетичне» (ПАО «Харківська бісквітна 

фабрика», Україна), гель для душу «Липовий мед» («Яка», Україна). Склад 

досліджуваних об’єктів та методики визначення  наведено у п. 7.13, додаток 7. 

Пробопідготовку об’єктів проводили згідно з ДЕСТ [91]. Результати 

визначення сорбітолу, що наведені у табл. 7.19, характеризуються 

задовільною правильністю, відтворюваністю і корелюють із вмістом сорбітолу 

в досліджених об’єктах, що заявлений виробником (п 7.13, додаток 7), а також 

визначеному за допомогою стандартної йодометричної методики [90]. 

Отримані результати характеризуються задовільною правильністю. 

Таблиця 7.19  

Результати амперометричного  визначення сорбітолу  з використанням СВЕ-

ВНТ-SiO2-СДГ у  буферному розчині,  парфюмерно-косметичній продукції та 

продуктах харчування. рН= 7,5; (n = 3, P = 0,95) 

Об'єкт 

Вміст сорбітолу, мМ 

Введено 
Знайдено,  

х ± Δх 
Sr 

Буферний розчин, рН 7,5 

0,40 0,41 ± 0,04 0,04 

0,60 0,60 ± 0,05 0,03 

0,90 0,90 ± 0,04 0,02 

Вміст сорбітолу, мг/г 

Зубна паста для дітей «Oral B 

Stages» 

0 117 ± 20 0,06 

295 411 ± 33 0,04 

Жувальна гумка «Orbit» 

0 550± 50 0,03 

0 580 ± 70* 0,05 

230 790± 80 0,04 

Діабетичне печиво 

«Харківська бісквітна 

фабрика» 

0 321 ± 29 0,04 

0 340 ± 40* 0,05 

665 985 ± 29 0,01 

Гель для душу «Липовий 

мед» 

0 15 ± 3 0,07 

230 243 ± 20 0,03 

Примітка: * визначено стандартним йодометричним методом [90] 
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Описані тест-набори для визначення сорбітолу у харчових продуктах з 

використанням СДГ та діафорази  [97, 98].  Методика вимагає використання 

високовартісних  реагентів, зокрема діаіфорази. На противагу 

ферментативним  методикам  з фотометричним детектуванням, розроблена 

амперометрична методика експресніша, потребує меншу кількість ферментів, 

а також  може бути використана при аналізі забарвлених і каламутних 

розчинів. Модифікований СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ електрод у поєднанні з 

мініатюрним потенціостатом є перспективним чутливим елементом 

амперометричного біосенсора для визначення сорбітолу.  Розроблена 

методика не потребує складної  пробопідго- 

товки, характеризується експресністю  та  простотою виконання. 

Чутливість методики достатня для визначення сорбітолу у продуктах 

харчування та об’єктах парфюмерно-косметичної промисловості.  Описані у 

літературі амперометричні сенсори для визначення сорбітолу зазвичай 

використовуються  для аналізу модельних розчинів (табл. 7.19, додаток 7).  

Визначення глюкози за допомогою вуглецевих планарних електродів, 

модифікованих наночастками платини та біокомпозитною плівкою SiО2- 

глюкозооксидаза.   Раніше нами показано (розд. 6), що модифікування 

поверхні вуглецевого електроду наночастинками платини за методом 

імпульсного осадження дозволяє отримати електрод, який має 

електрокаталітичні властивості по відношенню до гідроген пероксиду. 

Детектування проводять  за піком відновлення Н2О2  при Е=-0,35 В. Планарний 

вуглецевий електрод з наночастинками Pt (ВЕ-Pt), модифікували 

біокомпозитною плівкою SiO2-GOx.  Умови визначення аналогічні описаній 

вище методиці визначення глюкози з використанням ВЕ-SiO2-Hb-GOx (п.п. 

7.3.1). Характеристики градуювальних графіків  для визначення глюкози, 

отримані на ВЕ-Pt-SiO2-GОx, а також на ВЕ-SiO2-GОx, наведено у табл. 7.20. 

З наведених даних видно, що електрод, модифікований Pt i 

біокомпозитною плівкою SiO2 – GОx, більш чутливий до глюкози, ніж 
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електрод за відсутності Pt. На ВЕ-Pt-SiO2-GOx спостерігається ширший 

діапазон лінійності градуювального графіка і нижча межа виявлення.  

Результати визначення  добавок глюкози  у фосфатному буфері наведено у 

табл. 7.20.  

Таблиця 7.20 

Характеристики  градуювальних залежностей для визначення глюкози на 

електродах, модифікованих біокомпозитною плівкою SiO2 – GОx , рН=7,0 

Електрод Е, В Рівняння градуювального 

графіка 

МВ 

(3σ), 

мг/л 

Лінійний 

діапазон, 

мг/л 

R2 

ВЕ-SiO2-

GOx 

1,0 ∆I(мкА)=(0.037 ± 0.005) + 

+(0,005 ± 0,001) . C(мг/л) 

18,0 25,0– 270,2 0,991 

ВЕ-Pt-

SiO2-GOx 

-0,35 ∆I(мкА) = (0.100 ± 0.008) + 

(0.050 ± 0,005) . C(мг/л) 

7,2 15,5– 270,2 0,998 

Визначенню не заважає 3-кратний надлишок відновників, у тому числі 

аскорбінової кислоти. Цей факт є важливим, оскільки зазвичай аскорбінова 

кислота заважає визначенню через те, що потенціал її окиснення накладається 

на потенціал окиснення Н2О2. Результати визначення добавок  глюкози у 

модельному розчині наведено у табл. 7.21. 

Методика характеризується задовільною відтворюваністю. Електрод  

має стабільний аналітичний  сигнал протягом 1 місяця роботи. Зберігати 

модифікований електрод потрібно при 40С. 

Методика була апробована при визначенні глюкози у фруктових соках: 

«Наш Сік»  виноград-яблуко (вміст вуглеводів 11,1 г/100г продукції) та  

«Садочок»  яблучно-виноградний (вміст вуглеводів 13 г/100г продукції). 

Перед роботою аліквоти соків  розбавляли у 1000 разів за допомогою 

фосфатного буфера  рН=7.0. Визначення проводили за методом стандартних 

добавок. Отримані дані характеризуються задовільною правильністю та 

відтворюваністю. 
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Таблиця 7.21 

Результати вольтамперометричного визначення вмісту глюкози за допомогою 

ВЕ-Pt-SiO2-GOx рН= 7,0 (n=3, P= 0,95) 

Об’єкт 

Концентрація глюкози, мг/л 

Sr, % 
Введено 

Знайдено 

( x ± ∆x) 

Буфер 
54,0 54,0 ± 1,3 1,0 

180,2 180,2 ± 2,1 0,6 

Модельний 

розчин* 
54.0 57,7±2,6 1,8 

«Наш Сік» 

виноград-яблуко 

0** 70,3 ± 3,2 1,8 

45,0 113,5 ± 4,5 1,6 

90,0 162,1 ±  6,8 1,7 

«Садочок» 

яблучно-

виноградний 

 

0** 55,85 ± 1,4 1,0 

45,0 97,3 ± 2,5 1,2 

Примітки: *склад модельного розчину: аскорбінова кислота,  тіосечовина, 

сечовина, концентрація кожного компонента 1 мМ; **знайдено  вміст  глюкози 

на 100 г продукту: сік «Наш Сік» _ (6,7±0,3) г; сік «Садочок» _ (5,3±0,2) г. 

Перевагами  розробленого чутливого елементу біосенсора на глюкозу є 

задовільна чутливість, висока селективність у присутності відновиків, 

експресність визначення, а також  відносна легкість модифікування електроду. 

Модифікований електрод характеризується задовільною відтворюваністю  

аналітичного сигналу та  операційною стабільністю (один електрод може 

працювати протягом  1 місяця). Отже,  ВЕ-Pt-SiO2-GOx є перспективним 

чутливим елементом вольтамперометричного сенсора на глюкозу. 

Визначення мальтози і сахарози  за допомогою вуглецевих планарних 

електродів, модифікованих  MnO2 CuO  та біензимною композитною плівкою 

SiО2-GOx-Malt та SiО2-GOx-Inv. На основі друкованих планарних електродів, 

модифікованих оксидами перехідних металів (MnO2 або CuO ) та біензимною 
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композитною плівкою, розроблено чутливі елементи вольтамперометричних 

ензимосенсорів для визначення дисахаридів _ мальтози та сахарози. З цією 

метою вуглецеві ДПЕ модифікували MnO2 або CuO (розд.6) та SiO2-плівкою, 

що містила інкапсульовані ферменти Malt i GOx або  Inv i GOx.  

 Методика грунтується на гідролізі відповідного дисахариду, що 

каталізується інкапсульованим у SiO2-плівці гідролазним ферментом, та 

подальшому окисненні утвореної в результаті гідролізу глюкози за допомогою 

GOx. Індикаторною реакцією є каталітичний струм окиснення-відновлення 

гідроген пероксиду – продукту окиснення глюкози,  на модифікованих  MnO2   

або CuO вуглецевих ДПЕ. Градуювальний графік для вольтамперометричного 

визначення мальтози за допомогою ДПЕ-СuO-Malt-GOx описується 

рівнянням:    I(мкА)=(1,65±0,22)+(0,25±0,09).С (мг/л). Діапазон лінійності  3,42-

34,20  мг/л, МВ - 1,52 мг/л (3 s критерій) . 

Рівняння градуювального графіка для визначення сахарози за 

допомогою ДПЕ-MnO2-Inv-GOx:  I(мкА)=(4,40±1,60)+(0,36±0,05).С, мг/л. 

Діапазон лінійності  17-340  мг/л, МВ _ 10 мг/л (3 s критерій)  сахарози. 

Визначенню не заважають еквімолярні кількості аскорбінової кислоти, 

інші цукри, сечовина. Визначеню сахарози за оптимальних умов (рН=7,0) не 

заважає 5-кратний молярний надлишок глюкози. Це пояснюється різницею в 

оптимальних рН визначення глюкози (5,0) і сахарози (7,0), а також певними 

стеричними утрудненнями при координації глюкози до активного центру 

інкапсульованої GOx. Методики застосували для визначення сахарози у меді і 

мальтози у пиві. Результати наведено у табл. 7.22, 7.23. 

Результати визначення сахарози вольтамперометричним методом  та 

ВЕРХ корелюють між собою. Розроблена методика характеризується 

мінімальною пробопідготовкою, експресністю, економічністю, порівняно з 

методом ВЕРХ. 
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Порівняно з хроматографічною розроблені методики простіші у 

виконанні і не потребують високовартісного обладнання. У порівянні з 

вольтамперометричними методиками визначення сахарози розроблена  

Таблиця 7.22 

Результати визначення вмісту сахарози у зразках меду вольтамперометричним 

методом за  допомогою ДПЕ-MnO2-Inv-GOx рН= 7,0  та ВЕРХ [99] (n=3, P= 

0,95) 

Зразок 

меду 

 

Вольтамперометрія ВЕРХ 

Концентрація сахарози в 

розчині, мг/л 

Вміст 

сахарози, 

г/100 г 

меду  

Sr. % 
Вміст 

сахарози, 
Sr, % 

Введено 
Знайдено 

     x ± ∆x 
 

г/100 г 

меду 
 

1 

0 24±7 

4.50±0.20 2.2 4.80±0.10 0.2 17 38±2 

34 61±1 

2 

0 30±7 

5.67±0.10 1.0 5.20±0.20 0.4 17 48±2 

34 65±3 

3 

0       34±7 

1.15±0.10 0.8 1.10±0.10 0.1 17       51±7 

       34       68±3 

 

Таблиця 7.23 

Результати визначення вмісту мальтози у зразках пива вольтамперометричним 

методом за  допомогою ДПЕ-CuO-Malt-GOx рН=7,0  (n=3, P= 0,95) 

 

Зразок 

Мальтоза, мг/л  

 Sr введено     знайдено 

     x ± ∆x 

1 0 6,9 ± 1,0 0,06 

1 17,0 23,9 ±2,1 0,04 
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2 0 10,3 ± 1,2 0,05 

2 17,0 26,7 ± 2,2 0,03 

Примітки: 1- Чернігівське безаркогольне (Україна); 2- Kozel (Польша) 

методика характеризується нижчою межею виявлення, ширшим лінійним 

діапазоном, простотою модифікування електроду [100, 101]. Планарний 

електрод зручний у користуванні, його можна застосовувати поза межами 

лабораторії. 

Застосування планарних друкованих електродів, модифікованих 

біокомпозитною плівкою на основі SiO2, в імуноферментних методах аналізу. 

Імуноферментне визначення стрептоміцину. Для визначення слідових 

кількостей органічних речовин на рівні мкМ та нМ, зокрема: вітамінів, 

антибіотиків, гормонів, пестицидів, наркотичних речовин, тощо у зазначених 

об’єктах більш перспективними є імуноферментні методи. Такі методи 

базуються на використанні специфічних білків імунної системи – антитіл, а 

саме: імуноглобулінів G, що мають надзвичайно високу спорідненість до 

аналіту (антигену) [64]. Утворення імунного комплексу  фіксують  шляхом 

вимірювання ферментативної активності коньюгату антитіла з ферментом. 

Описаний підхід дозволяє визначати  слідові кількості речовин на рівні нг/л 

без складної пробопідготовки.  Зазвичай як мітку в імуноферментних методах 

використовують пероксидазу [64], Відомим способом виконання 

імуноферментного аналізу є  твердофазний імуноферментний аналіз (ТІФА) 

або Enzyme-linked immunosorbent assay, англ.  (ELISA) [102]. Метод  

характеризується довготривалістю, необхідністю спеціального обладнання, 

окрім того він  є одноразовим. Перспективною альтернативою методу ELISA 

є затосування вольтамперометричного методу детектування. Застосування 

вольтамперометричного  детектування при утворенні імунного комплексу на 

поверхні модифікованих електродів не потребує складного обладнання, такі  

електроди можуть бути регенеровані і використані багаторазово. Отже, 

іммобілізовані на поверхні електродів антитіла/антигени є преспективними 



404 

 

  

для розробки чутливих елементів амперометричних імуноферментних 

сенсорів.  

Стрептоміцин  у слідових кількостях може бути присутній у харчових 

продуктах, зокрема  меді та молоці. Простий спосіб визначення цього 

антибіотику у продуктах харчування є актуальною задачею. Нами проведено 

модифікування друкованих планарних платинових електродів 

біокомпозитною плівкою SiO2 - антиген та розроблено методику 

вольтамперометричного визначення антибіотику стрептоміцину із 

застосуванням конкурентного імуноферменого аналізу. Як мітку було 

використано пероксидазу хрону. У якості індикаторної застосовано реакцію  

відновлення H2O2 у присутності медіатору електронів фероцену, що 

каталізується пероксидазою. Детально методику модифікування Pt 

планарного електроду плівкою SiO2 – антиген та вимірювання аналітичного 

сигналу наведено у п 7.14, додаток 7. 

Приклад вольтамперограми Pt-SiO2-антиген до та після утворення 

імунного комплексу наведено  у п. 7.14,  рис. 7.1., додаток 7. Після кожного 

вимірювання проводили регенерацію поверхні електрода за допомогою 

ацетатної кислоти. Після контакту модифікованого електроду з 0,1 М 

СН3СООН  протягом 1 хв аналітичний сигнал  пероксидази зникає, що 

свідчить по руйнування утвореного імунного комплексу і вимивання 

пероксилази з поверхні електроду. Пероксидазна активність електроду 

поновлюється  у наступному циклі.  Це свідчить про те, що у процесі 

регенерації плівка  SiO2-антиген залишається на поверхні. Електрод можна 

використовувати багаторазово протягом 1 місяця.  

Вольтамперометричне визначення  стрептоміцину імуноферментним 

методом з використанням Pt-SiO2-антиген. Визначення стрептоміцину у 

розчині проводили  з використанням конкурентного ІФА. Методика 

визначення  наведена у п 7.14, додаток 7. Залежність між концентрацією 
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стрептоміцину в аналізованому розчині обернено пропорційна кількості 

утвореного імунного комплексу на поверхні електрода.   

Параметри градуювального графіка для вольтамперометричного 

визначення стрептоміцину за допомогою друкованого платинового електрода, 

модифікованого плівкою SiO2-антиген:  lgΔI (мкA) = (0,71±0,02) + (0,88±0,03) 

. lgC (мкг/л) (R2 = 0,997); діапазон лінійності: 0,10-0,50 мкг/л  стрептоміцину; 

межа виявлення (за 3S критерієм): 0,10 мкг/л. Результати визначення добавок 

стандартного розчину стрептоміцину у фосфатному буфері наведено у табл. 

7.23. Одержані результати характеризуються задовільною правильністю і 

відтворюваністю. 

Визначенню стрептоміцину не заважають еквімолярні кількості 

тетрацикліну та аміноглікозидних антибіотиків (табл. 7.23). За розробленою 

методикою можна проводити визначення стрептоміцину у присутності інших 

антибактеріальних препаратів без додаткової пробопідготовки та розділення.  

Апробацію методик проводили на зразках меду та молока. ГДК 

стрептоміцину у меді та молоці складає, мкг/л: 50 та 200 відповідно  [103]. 

Зразки меду були взяті на приватних пасіках у Тернопільській та Рівненській 

областях, молоко «Щедрик» 2,5% жирності. Визначення стрептоміцину 

проводили методом стандартних добавок.  Результати визначення  

стептоміцину  у досліджених об’єктах наведено у табл. 7.24. Отримані 

результати характеризуються задовільною правильністю та відтворюваністю.  

Порівняння хіміко-аналітичних характеристик розробленої 

імуноферментної методики та інших методів визначення стрептоміцину 

наведені у табл. 7.21, додаток 7. Розроблена методика має високу чутливість 

(МВ=0,1 мкг/л, 3s критерій), що співрозмірна з чутливістю класичних  

імуноферментних методик ELISA та переважає спектрофотометричні та 

хроматографічні методики. Визначення характеризується експресністю: 

порівняно зі стандартною методикою  ELISA час аналізу скоротився втричі і 



406 

 

  

складає 50 хв. Розроблена методика є високо селективною і не потребує 

складної  пробопідготовки.  

Біокомпозитні плівки на основі оксиду силіцію є перспективними 

матрицями для розробки чутливих елементів імунних електрохімічних 

сенсорів для визначення  органічних сполук в харчових та біологічних 

об’єктах. 

Таблиця 7.24  

Результати визначення добавок стрептоміцину в фосфатному буфері (рН=6,0), 

модельному розчині, витяжці меду та у молоці методом ІФА з  використанням 

Pt- SiO2 - антиген,     t= 20 0С, n=3, P=0,95 

Об’єкт 

Вміст стрептоміцину, мкг/л 

Введено 
Знайдено, 

х ± Δх 
Sr 

Фосфатний буфер 
0,15 0,14±0,02 0,04 

0,30 0,28 ± 0,04 0,02 

Модельний розчин* 0,24 0,25 ± 0,02 0,01 

Мед  різнотрав’я, 

Тернопільська обл. 

0 - - 

0,26 0,26±0,03 0,04 

Мед  різнотрав’я**,  

Рівненська обл. 

0 0,13±0,03 0,08 

0,26 0,38±0,05 0,05 

Молоко*** 
0 0,13±0,02 0,07 

0,26 0,28±0,03 0,04 

Примітки: * Склад модельного розчину: стрептоміцин, тетрациклін, 

гентаміцин  по 0,25 мкг/л ; ** розрахована кількість стрептоміцину в меді _ 54 

мкг/кг; ***розрахована кількість стрептоміцину в молоці _  0,9 мкг/л. 

Таким чином біокомпозитні плівки SiO2-білок, що отримані за методом 

електроіндукованого осадження, є перспективними чутливими елементами 

вольтамперометричних/амперометричних біосенсорів. Модифіковані  

біокомпозитними плівками електроди  успішно використані для визначення 
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органічних та неорганічних сполук у природних, фармацевтичних, харчових 

та біологічних об’єктах.   

Загальна характеристика розроблених методик амперометричного 

визначення аналітів за допомогою електродів, модифікованих 

біокомпозитними плівками на основі  SiO2- фермент- наноматеріал, наведена 

у табл. 7.25. Розроблені методики характеризуються високою селективністю 

завдяки вибірковості зв’язування  біомолекул з субстратом та достатньою 

чутливістю  для визначення аналітів у складних об 'єктах без додаткового 

розділення і концентрування.   

Таблиця 7.25 

Застосування  електродів, модифікованих біокомпозитними плівками  на 

основі  SiO2-фермент-наноматеріал, у вольтамперометричному  аналізі 

Аналіт  Об’єкт 

аналізу  

 Елек-      

трод 

Тип 

плівки  

Особливості 

індикаторної  

реакції  

Діапазон  

лінійності 

/ МВ, мг/л 

1 2 3 4 5 6 

O2 Природні 

води  

 ВЕ SiO2-Hb –

Au 

Каталітичний 

струм, 

безмедіатор-

ний сенсор 

0,3-9,0 / 

0,1  

H2O2 Модельні 

розчини  

 ВЕ SiO2-Hb Каталітичний 

струм без О2 

0,034-

0,14/ 0,017 

 

Глюкоза  Сік, 

сировотк

а крові  

 Au SiO2-Hb –

GOх-Au 

Каталітичний 

струм, О2 

2,7-36,0 / 

1,4 

Ріманта-

дін  

Фарм. 

об’єкти, 

кров, 

слина  

 BЕ SiO2-Hb-

Au 

Інгібування 

каталітичного 

струму  кисню 

0,5÷2,0 / 

0,2  
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Холін  Харчові 

продукти, 

кров 

 ДВЕ SiO2 – 

ХОД -Pt 

Струм 

окиснення  

H2O2, 

безмедіаторни

й сенсор  

1,56-65,50 

/ 1,00  

 

Продовження табл. 7.25 

1 2 3 4 5 6 

D-

сорбітол  

Харчові 

продукти, 

космети-

ка 

 ДВЕ-

ВНТ 

SiO2-СДГ- 

ВНТ 

Окиснення  

НAДН на 

ВНТ, 

Безмедіатор-

ний сенсор 

45,4-218,6 

/ 40,0  

Сахаро-

за 

Харчові 

продукти 

ДВЕ SiO2-

MnO2-Inv 

Струм 

окиснення  

H2O2 

17-340 /  

10   

Мальто-

за 

Харчові 

продукти 

ДВЕ SiO2-CuO-

Malt 

Струм 

окиснення  

H2O2 

3,42-

34,20/ 

1,52  

Стреп-

томіцин 

Харчові 

продукти 

 ДПЕ SiO2- 

антитіла 

до 

стрептомі

цину +HRP 

Конкуретний 

аналіз, 

окиснення 

Н2О2  медіатор 

–ферроцен 

0,15-0,55/ 

 0,10 

мкг/л 

Приміки: МВ- межа виявлення; Hb-гемоглобін; GOx-глюкозооксидаза; ВНТ – 

багатошарові вуглецеві нанотрубки; ВЕ _ вуглецевий електрод; ДВЕ – 

друкований вуглецевий електрод; ДPtЕ – друкований платиновий електрод. 

Завдяки високочутливому вольтамперометричному методу детектування   

межа виявлення  субстратів у більшості розроблених методик сягає 1.10-6 М (1-

0,1 мг/л). Каталітична природа струму дозволяє багаторазово використовувати  

один  модифікований   електрод  без  регенерації. Поєднання ферментів та 

наноматеріалів на поверхні електродів дозволило суттєво покращити 

чутливість та вибірковість розроблених методик визначення субстратів. Час 

життя  електродів, модифікованих біокомпозитними плівками, сягає трьох 
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місяців, що є придатним для біосенсорів. Розроблені методики вигідно 

відрізняються від  описаних у літературі фізико-хімічних методів визначення 

простою пробопідготовкою, експресністю, низькими витратами реактивів, 

неономічністю визначення та можливістю проведення аналізу на місці відбору 

проби. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 7 

Розроблено умови одержання 17 типів нових чутливих покриттів 

оптичних та вольтамперометричних сенсорів на основі модифікованих 

аналітичними реагентами плівок SiO2-ПЕ для визначення біологічно-активних 

речовин в реальних об’єктах.   

Модифіковані аналітичними реагентами SiO2-ПЕ плівки  використані як  

чутливі елементи оптичних і вольтамперометричних  хемо- та біосенсорів. 

Плівки придатні для багаторазового використання після  регенерації. 

Розроблено методики сорбційно-спектрофотометричного, сорбційно-

люмінесцентного і вольтамперометричного  визначення Zn(II), Fe(II), Al(III), 

нітриту, формальдегіду, тетрацикліну, Мо(VI), пуринових основ з 

покращеними метрологічними характеристиками. Електроди, модифіковані  

біокомпозитними плівками  SiO2-фермент-наночастинки, застосовані для 

вольтамперометричного  і амперометричного  визначення розчиненого кисню, 

гідроген пероксиду, глюкози, римантадину, сахарози, мальтози, холіну та 

сорбітолу. Розроблені методики апробовані при аналізі природних, 

біологічних, фармацевтичних, парфюмерно-косметичних об’єктів, продуктів 

харчування і за метрологічними характеристиками  не поступаються  

відповідним аналогам, а за вибірковістю та простотою виконання 

переважають їх.  
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  ВИСНОВКИ 

1. Розроблено науково-методологічні підходи отримання модифікованих 

аналітичними реагентами гібридних органо-мінеральних плівкових покриттів 

SiO2-ПЕ методом золь-гель синтезу та практичні рекомендації щодо їх 

застосування в аналізі як чутливих елементів оптичних і 

вольтамперометричних сенсорів. Механічно стійкі, прозорі, електропровідні 

покриття отримуються кислотним гідролізом тетраетилортосилікату в 

присутності сильнокислотних та сильноосновних ПЕ. Варіювання природи, 

концентрації ПЕ та структуруючих темплатів у золі SiO2 дозволяє регулювати 

сорбційні властивості плівок і покращувати їх хіміко-аналітичні 

характеристики. 

2. Встановлено важливу роль міжмолекулярних взаємодій в системі 

барвник _ поверхня SiO2-ПЕ при іонообмінній сорбції аналітичних реагентів. 

Показана значимість параметру площі молекули адсорбату при оптимізації 

вибору природи і вмісту ПЕ в золі для підвищеня спорідненості гібридних 

плівок до  адсорбату. Збільшення стійкості плівок SiO2-катіонний ПЕ 

забезпечується введенням у золь олігоуретансемикарбазиду з аміногрупами, 

здатними до утворення водневих зв’язків з матрицею SiO2. 

3. Методами рентгенівської дифракції, ІЧ-спектроскопії, АСМ та ПЕМ 

встановлено отримання мікро- і мезопоруватих гібридних плівок SiO2-ПЕ з 

покращеними структурно-механічними властивостями при використанні 

неіоногенних ПАР як структуруючих темплатів. Регулювання поруватістю 

плівок досягається варіюванням природи і концентрації міцел нПАР у золі SiO2. 

Спорідненість SiO2-ПЕ плівок до аналітичних реагентів максимальна за умов 

відповідності розмірів пор плівки і молекули адсорбату та  проявляється у 

зростанні сорбційної ємності і скороченні часу встановлення сорбційної 

рівноваги (у 2-3 рази) внаслідок ефекту «гість-хазяїн». Раціонально  

модифіковані аналітичними реагентами гібридні мезопоруваті плівки 
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характеризуються покращеними вибірковістю, чутливістю і стабільністю 

аналітичного сигналу.  

4. Встановлено, що на поверхні SiO2-катіонний ПЕ посилюються кислотні, 

а на поверхні SiO2-аніонний ПЕ _ основні властивості іммобілізованих 

аналітичних реагентів. Такий вплив на поверхні проявляється сильніше, ніж у 

водно-міцелярних розчинах. Показано інтенсифікацію окиснення ди-, 

триарилметанових, родамінових, ціанінових, оксазинових барвників на 

поверхні SiO2-катіонний ПЕ зі збільшенням розгалуженості їх молекул. 

Встановлені ефекти використані для розробки нових аналітичних форм 

реагентів, що забезпечують проведення реакцій комплексоутворення у більш 

кислих розчинах, підвищення чутливості  і вибірковості визначення.  

5. Розроблено методологію застосування модифікованих плівками SiO2-ПЕ 

електродів у вольтамперометричному аналізі, що включає: нанесення золю на 

електрод методом спін-коутінгу, модифікування отриманої плівки 

аналітичними реагентами і сорбційне концентрування аналітів поверхнею 

електрода. Інкапсульовані ПЕ забезпечують перенос електронів між 

електроактивною речовиною і поверхнею електрода та іонообмінне 

концентрування аналіту. Модифіковані SiO2-ПЕ електроди демонструють 

кращу чутливість та екобезпечність аналізу (виключення токсичного 

Меркурію), забезпечують можливість визначення неелектроактивних іонів за 

рахунок їх взаємодії з іммобілізованими електроактивними реагентами. На 

прикладі визначення пуринових основ встановлено покращення вибірковості 

детектування аналітів за умови їх застосування в якості темплатів при 

отриманні гібридних плівок.   

6. Встановлено закономірності інкапсуляції білків у плівці SiO2 на поверхні 

електродів методом електроіндукованого осадження. Раціональна зміна 

структурних характеристик біокомпозитної плівки досягається регулюванням 

часу та величини прикладеного на робочий електрод потенціалу. Показано 

збільшення вмісту електроактивного білка на поверхні електрода в 1,5-2 рази у 
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присутності міцелярних концентрацій ЦТАБ у SiO2 золі. Виявлено синергічний 

вплив міцелярних добавок ЦТАБ та наночастинок Au, Pt, MnO2, CuO, 

наноалмазів або вуглецевих нанотрубок на електрокаталітичні властивості 

інкапсульованих ферментів, що проявляється у зменшенні анодного/збільшенні 

катодного потенціалу каталітичного струму, підвищенні його інтенсивності і 

стабільності, збільшенні часу життя інкапсульованих ферментів у ≥6 разів. 

Розроблений метод інкапсуляції є універсальним _ дозволяє закріплювати у 

плівці білки різних типів, одностадійним і експресним _ час модифікації _15 хв. 

  7. Модифіковані аналітичними реагентами SiO2-ПЕ плівки використані як 

чутливі елементи оптичних і вольтамперометричних хемо- та біосенсорів. 

Плівки придатні для багаторазового використання після регенерації. 

Розроблено методики сорбційно-спектрофотометричного, сорбційно-

люмінесцентного і вольтамперометричного визначення Zn(II), Fe(II), Al(III), 

нітриту, формальдегіду, тетрацикліну, Мо(VI) і пуринових основ. Електроди, 

модифіковані біокомпозитними плівками SiO2-фермент-наночастинки, 

застосовані для вольтамперометричного і амперометричного визначення 

розчиненого кисню, гідроген пероксиду, глюкози, римантадину, сахарози, 

мальтози, холіну та сорбітолу. Розроблені методики випробувані при аналізі 

природних, біологічних, фармацевтичних, парфюмерно-косметичних об’єктів, 

продуктів харчування і за метрологічними характеристиками не поступаються 

таким у розчинах, а за вибірковістю та простотою виконання переважають 

більшість з них.  
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Додаток  3 

Таблиця 3.1.  

Оптимальний для вилучення адсорбату вміст ПЕ у золі залежно від характеристик  молекули адсорбату.  Концентрація  

робочих  розчинів ПЕ  = 2%;  об’ємне співвідношення  ПЕ : SiO2 = 1:1. 

Адсорбат* Формула Оптимальне співвідн. 

у золі  ПВСК :  ПССК 

, (%, мас) 

SASА**, Å2 

[ 1, 2] 

Радіус 

мін.-макс, 

Å [2] 

logP [2] Тип ізо-

терми 

Ємність за 

моношаром 

а, мкМ 

H3O
+ 

 
0,8 : 0,4 78,54 1   50,0± 0,5 

Аденін 

 

0,5  : 0,5 263 3,7- 4,4 -0,53 S2 1,7± 0,3 

Фенантролінат-

ний комплекс 

Fe(II) 

Fe(Phen)3
2+ 0,5 : 0,5 

 

347 4,9-5,7 2,3 L3 1,3±0,2 

Поліметин (n=1)  0,4  : 0,6 498 4,7-8,3 1,32 S3 
2,0 ± 0,3 

N N
+

n

 

BF
4

-
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* 

Примітки: *Сорбція проводилася за умов існування у розчині однозарядної форми адсорбату, окрім комплексу  Fe(II) з 

Phen;  **  площа молекули,  що  доступна для молекул розчинника. 

Продовження додатку 3 

Tц 

 

0,3 :  0,7 

 

 

      525 5,2-8,0 -3,82 S3 1,8 ± 0,2 

 

МЗ 

 

0,3  : 0,7 590 6,6-7,7 1,3 S3 1,5 ± 0,3 

Р6Ж  

 

 

0,3 :  0,7 

 

813 6,8-8,3 5,35 L3 1,8 ± 0,3 

Ціан 

 

0,3 : 0,7 

 

1022 9,1-10,0 5,75 S3 1,5 ± 0,3 

 

OH
5
C

2
HN

COOC
2
H

5

Cl

N
+
HC

2
H

5
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1. СhemAxon. Software Solutions and Services for Chemistry and Biology. URL:  https://chemaxon.com/;  

https://docs.chemaxon.com/ display/docs/; 2. Chemicalize.  Instant Cheminformatics Solutions. Calculations. Predictions for 

Chemical Properties, which Effectively Support Your Research. URL: https://chemicalize. com /#/calculation.2. 
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Рис. 3.1. Зображення, одержане просвічуючим електронним мікроскопом, 

скляної підложки (а) та нанесених на підложку  плівок SiO2-ПЕ, синтезованих 

без ПАР (б); з використанням ЦТАБ (в) з використанням Tween 20 (г, д) F127  

 

є 

 

ж 

 

з 

 

і 
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Продовження додатку 3 

(е-ж); суміші Tween 20 і F127 (з-ї). Концентрації, моль/л: ЦТАБ 0,01 (в);  F127 

- 2,6.10-3 (е,з), 5,4.10-3 (є,і), 8,1.10-3 (ж,ї), Tween 20 – 5.10-2 (г,з,і,ї); 7,0.10-2 (д); 

ПВСК:ПССК=1,00:0,65 (%, мас.). На всіх приведених рисунках шкала 

складає 50 нм. 

Таблиця 3.2. 

Час встановлення сорбційної рівноваги (t) та максимальна сорбційна ємність 

(а) за модельними аналітами для  гібридних плівок  SiO2-ПЕ різної 

поруватості. Вміст  ПЕ у золі: ПВСК:ПССК=1,00:0,65 (%, мас.) n=3; P=0.95. 

   Адсорбат 

 

 Діаметр   

пор, нм 

Тц Р6Ж Ціан Fe(Phen)3
2+ 

t,хв. а, мкмоль/г t,хв. а, мкмоль/г t,хв.  а, мкмоль/г t,хв.   а, мкмоль/г 

≤1 25 0,54±0,02 25 0,7±0,1 35 0,7±0,2 20 0,8±0,2 

2 20 1,24±0,02 20 0,8±0,1 35 1,5±0,3 15 1,15±0,05 

2-3 15 1,34±0,02 15 1,1±0,2 35 2,0±0,2 15 1,3±0,05 

4-6 15 1,46±0,03 15 1,1±0,2 30 3,5±0,3 15 1,1±0,1 

5-7 10 1,75±0,03 10 1,5±0,2 25 5,0±0,2   

6-8 10 1,84±0,04 10 2,0 ±0,3 25 6,0±0,3   

 

 

 

 

 



434 
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Рис. 3.2. 29Si- ЯМР спектр, отриманий при обертання під магічним кутом (79 

МГц), SiO2-ПЕ плівки, синтезованої у присутності Тweеn-20:PF127=1:7 

(молярне співвідношення у золі) після видалення темплату ПАР. Вміст ПЕ у 

золі: ПВСК:ПССК=1,00:0,65 (%, мас.)   

 

 

  

а Б 

Рис. 3.3. Зображення, отримані методом ПЕМ, поверхні гібридних плівок 

SiO2- ПЕ-, синтезованих  за відсутності (а) і у присутності (б) темплату 

аденіну. Масштаб – 20 нм.  Вміст у золі: аденін - 3,0 % (мол. відносно ТЕОС), 

ПЕ _  ПВСК : ПССК = 0,5 : 0,5 (% ма 
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Рис. 4.1. Ізотерми сорбції ЛГ (1) та МО  (2) поверхнею гібриного покриття 

SiО2-ПЕ+. Маса плівки на поверхні скла: 17±0,3мг. Вміст ПЕ у золі: ПДМДА- 

1 % (мас.). 

Таблиця 4.1. 

Експериментальні дані для визначення Ка2
′ для ЛГ на поверхні SiО2-ПЕ+ 

№ рН ΔА405 ΔА430 

1 1,0 0,139 0,149 

2 2,0 0,135 0,149 

3 3,0 0,12 0,125 

4 4,0 0,126 0,133 

5 5,0 0,06 0,076 

6 6,0 0,033 0,054 

7 7,0 0,035 0,046 
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Рис. 4.2.а) Залежність  оптичної густини поверхні  SiO2-ПЕ-ЛГ від рН водного 

розчину. б) Перша похідна  оптичної густини поверхні від рН водного 

розчину. 
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Рис. 4.3. Ізотерма сорбції Мо(VI) на  SiO2-ПЕ-ЛГ,  рН =2,5. Вміст ЛГ на 

поверхні  1,2 ×10-5моль/г. Маса плівки на поверхні скла: 17±0,3 мг. Т= 20оС 
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Рис. 4.4. Залежність оптичної густини  плівки SiO2- ПЕ+ від концентрації 

1,10-Phen в розчині. Концентрація Fe2+ – 1·10-4 М, рН=5,0. Час контакту 

плівки з розчином 10 хв. 
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Рис. 4.5. Ізотерма сорбції комплексу Fe()-1,10-Phen плівками SiO2-ПЕ- (1) та 

SiO2 (2), рН= 5,0. Маса плівки на поверхні скла: 17±0,3 мг; Т= 22 ± 3 0С  
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Рис. 4.6. Ізотерма сорбції комплексу Zn() з 1,10-Phen плівкою SiO2-ПЕ-. 

Концентрація 1,10-Phen  1,0 мМ, рН= 6,0. Час контакту фаз 60 хв. Маса плівки 

на поверхні скла: 17±0,3 мг. Т= 22 ± 3 0С  
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Рис. 4.7. Залежність оптичної густини гібридного покриття SiO2-ПЕ- від часу 

контакту з розчином БР після сорбції комплексу Zn-1,10-Phen. Концентрації, 

М: Zn2+ – 3∙10-5, 1,10-Phen – 2∙10-4, БР – 1∙10-4, рН=6,0. 
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Рис.  4.8. Залежність оптичної густини гібридного покриття SiO2-ПЕ- після 

контакту з комплексами (а): Zn2+ (1), Mn2+ (2) та Ni2+ (3);  (б): Сu2+ (1) та Со2+ 

(2) з 1,10-Phen  від співвідношення концентрацій іону металу та 1,10-Phen у 

водних розчинах. Після сорбції комплексів  іонів металі плівки занурювали 

на 15 хв у 1∙10-4 М розчин БР.  

Таблиця 4.2.  

Вплив об’єму водної фази 0,1 мМ БР на результати визначення 10,0 мкг Zn(ІІ) 

у формі  ІА Zn(II)-1,10-Phen-БР на поверхні SiO2-ПЕ-,  n=3. 

 

 

 

 

 

 

№, 

п/п 

Знайдено 

Zn(II), мкг 

х ± Δх 

V водної 

фази, мл 

1 10,0 ± 0,3 5,0 

2 10,0 ± 0,3 10,0 

3 10,0 ± 0,3 20,0 

4 9,2 ± 0,3 50,0 

5 8,3 ± 0,4 100,0 
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Рис. 4.9. Ізотерма сорбції МЗ на  SiO2-ПЕ-; рН=6,0, Vв.ф.=5,0 мл, mплівки=1,0 мг. 

ПВСК:ПССК= 1,00:0,65 (%, мас.). Т = (21 ± 2)0С. 

 

Рис. 4.10. Ізотерми сорбції Ціан на SiO2-ПЕ, одержаних із золей, що містили: 

Tween 20:F127=20:2 (1) та Tween 20:F127=20:1 (2); ПВСК:ПССК= 1,00:0,65 

(%, мас.), VВ.Ф.=5 мл, mплівки= 17±0,3мг, рН=7,0. Т = (21 ± 2)0С. 

 

0 3 6 9 12 15
0

3

6

9

12

15

18

2

1

а,
 м

к
м

о
л
ь/

г

[C], мкмоль/л



442 

 

  

Продовження додатку 4 

0 40 80 120
0

4

8

12

16

20

 

 [C]
Р6Ж

, 10
-6
 М

a
, 
1
0

-7
 м

о
л

ь
/г

2

1

 

Рис. 4.11. Ізотерми сорбції Р6Ж поверхнею SiO2 - ПE (1) та SiO2(2) Маса 

плівки на поверхні скла – (17±0,3мг) мг. рН= 6,0; ПВСК:ПССК= 1,00:0,65 (%, 

мас.),  Т = (21 ± 2)0С. 
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Рис. 4.12. Ізотерми сорбції ПБ1 (кількість метинових груп 1) (а) та ПБ2 

(кількість метинових груп 2) (б)  гібридними плівками SiO2-ПЕ, Vводн.фази.= 

15 мл, рН 6,0; mплівки = 17±0,3мг, Т = (21 ± 2)0С. Плівки отримані в 

присутності нПАР . Концентрації у золі: Tween 20 =1*10-4 М; ПССК:ПВСК 

= 0,65:1,00 (%, мас.). 
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Рис. 4.13. Спектри поглинання розчину Тц (1), а також SiO2-ПЕ- (2) і SiO2 

(3) після контакту з розчином Тц. Концентрації, М: 8.10-6 (1), 2.10-5 (2,3); 

рН=2,5 (1), 2,0 (2,3); τ=20 хв. 

 

 

 

Рис. 4.14. Ізотерма  сорбції Тц гібридною плівкою  SiO2-ПЕ. рН=2,0, Vв.ф.=7 

мл, mплівки= 17±0,3 мг, n=3,  Т = (21 ± 2)0С. Концентрація у золі: ПССК:ПВСК 

= 0,65:1,00 (%, мас.). 
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Рис.  4.15. Ізотерма сорбції Eu(III) гібриною плівкою SiO2-ПЕ, рН=6,0, 

Vв.ф.=6 мл, mплівки= 17±0,3мг, n=3; Т = (21 ± 2)0С. Концентрація у золі: 

ПССК:ПВСК = 0,65:1,00 (%, мас.) 

Максимальна ємність SiO2-ПЕ- за моношаром Eu(III) складає 5,3 

мкмоль/г, що в 3 рази більше, ніж SiO2-ПЕ за Тц при рН=2,0.  
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Рис. 4.16. Залежність оптичної густини комплексу Eu(III)-Тц на SiO2-ПЕ- (а) 

та у водному розчині (б) від рН; СEu(III)=СТц=3,0.10-5 моль/л. Концентрація у 

золі: ПССК:ПВСК = 0,65:1,00 (%, мас.) 
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Таблиця 5.1.   

Значення формальних окиснов-відновних потенціалів ряду катіонних 

барвників у водному розчині, рН=7,0. 

Барвник Формула Е0(ox/red),′В* Літера-

тура 

Аурамін  

(Аур) 
 

-1,15 (Ered) 
ртутний катод 

1 

Малахітовий 

зелений 

(МЗ) 
 

0,42 (Еox) 2 

Ціаніновий 

барвник 

(Ціан) 

N

S

HO2C

S

N

CO2H

I

n n

 

0,74 (Еox) 

-1,13 (E red) 
3 

Нільський 

блакитний  

(НБ) 
 

0,406 (Еox) 

     (2e,2H+)   

4 

Родамін 6Ж 

(Р6Ж) 

 

0,42 (Еox) 5 

Примітка: *окисно- відновні потенціали  виміряні   на платинових електродах 

відносно насиченого каломельного електроду в нейтральному середовищі.  

Література:  Kaye C., Stonehil H. I.The Polarographic Reduction of Crystal-violet, 

Brilliant-green, Malachite-green, and Auramine // J. of the Chem. Soc. 

(Resumed)._1952._ P. 3231 –3239. 
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Рис. 5.1. Спектри поглинання розчинів МЗ за відсутності (1), та у присутності 

СН2О (2), KBrO3(3) і суміші КВrO3+СН2О (4). Концентрації, М: МЗ-5.10-5, 

KBrO3-0,1, СН2О-2.10-4, pH=2,0; час контакту 5хв. 

У спектрах поглинання розчинів МЗ, а також МЗ у присутності СН2О 

(рис. 5.1. крива 1 та 2) спостерігаються два максимуми, а саме при 605 та 400 

нм. Згідно літературних даних, ці максимуми відповідають двом 

протолітичним формам барвника (I i II), рис. 5.2.  
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Рис. 5.2. Схема дисоціації протонованої форми малахітового зеленого. 
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Рис.  5.3. Схема окиснення малахітового зеленого (Органическая 

электрохимия /под ред. М. Брейзера и Х. Лунда.– М. : Химия, 1988.– 462 с.) 
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Рис. 5.4 (а) Залежність оптисної густини SiO2-ПЕ-МЗ після контакту з 

розчинами KBrO3 (1) і сумішшю KBrO3+CH2O (2) від концентрації KBrO3 в 

розчині. Концентрація ССН2О=7.10-5 М, Т=25±2°С, рН=2,0, τ=5 хв. 
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Рис. 5.4 (б). Залежність ступеню знебарвлення SiO2-ПЕ-Ціан від концентрації 

KBrO3  у  розчині. Концентрації, М: KBrO3-1
.10-3, СН2О-1.10-4, рН=3,0,τ=15 хв. 
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Рис. 5.5. Залежність ступеню знебарвлення МЗ (а) та Ціан (б) на поверхні 

SiO2-ПЕ у присутності KBrO3 та СН2О від рН середовища. Концентрації, 

М: KBrO3-0,1 (а), 1.10-3 (б), СН2О-7.10-5 (а), 1.10-4 (б); τ=5 хв (а), 15 хв. 
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Рис. 5.6. Ступінь знебарвлення SiO2-ПЕ-Р6Ж, від часу контакту з розчином 

NO2
-. Концентрація NO2

- – 5∙10-5 М; рН=2,0±0,2. Vводної фази = 10 мл 
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Рис. 5.7. Оптична густина SiO2-ПЕ 20-Р6Ж, після взаємодії з розчином NO2
- 

від рН розчину. Концентрація NO2
- – 5∙10-5 М. 
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Рис. 5.8. Залежність оптичної густини SiO2-ПЕ 20-Р6Ж, від концентрації 

нітрит-іонів в розчині; рН=2,0; λ=540 нм. 
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Рис. 5.9. Залежність катодного струму (Ік) ВЕ, модифікованого плівкою SiO2-

ПЕ+, від часу контакту з 1,0 мМ  K3[Fe(CN)6]. Об’ємні співвідношення у золі: 

SiО2:ПДМДА=1:0,8 (1); 1:1 (2); 1:1,5 (3); SiO2:ОУТС=1:1 (4); 

SiO2:ПДМДА:ОУТС=1:1:0,125 (5), 1:1:0,250 (6).  Концентрації ПДМДА і 

ОУТС: 1 % (мас.); Еп=0,10 В. Попередня обробка електроду: 0,1 М NaCl 

протягом 30 хв. 
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Рис.  5.10. Залежність катодного струму (Ік) ВЕ, модифікованого плівкою 

SiO2-ПЕ+, від часу контакту з 1,0 мМ  K3[Fe(CN)6]. Попередня обробка 

електроду: 0,1 М NaCl протягом 30 хв (1); 70 % (об) C2H5OH протягом  120 

хв (2);  без обробки (3); Еп=0,10 В. Об’ємні співвідношення у золі: 

SiO2:ПДМДА:ОУТС =1:1:0,125; концентрації ПДМДА і ОУТС: 1 % (мас.).  
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 Рис. 5.11. Залежність потенціалу катодного піку (а) і струму відновлення 

ЛГ (б) на ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ від рН фонового розчину: 0,01 М HCl. v= 100 

мВ/с. 
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Рис.  5.12. Катодні вольтамперні криві фонового розчину за відсутності та у 

присутності Мо(VI) на ВЕ-SiO2-ПЕ+-Tайрон (1, 2) та ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ (3). 

СМо=3·10-5 моль/л, рН =2,0: 0,01 HCl.  
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Рис. 5.13.  Залежність величини катодного струму  ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ після 

контакту з розчином Мо(VI) від рН фонового розчину. Фоновий електроліт 

0,01 М HCl, СМо = 5·10-5 М. 
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Рис.  5.14. Залежність струму окинсення (Іа) аденіну  на ВЕ-SiO2-ПЕ--аден від 

рН розчину, з якого проводилася його сорбція. Е = 1,62 В,  рН = 3,0,       

Саден=2·10-5 М, tсорбції = 15 хв, n= 3. 
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Рис.   5.15. Залежність анодного струму ВЕ-SiO2-ПЕ--аден  після контакту з 

1·10-4 М розчином аденіну від кількості регенерацій електроду (N). Розчин 

для регенерації: вода: етанол= 3:7 (об. співвдн); Е =1,62 В, час контакту 

аденіну з плівкою: 5 хв, час регенерації: 30 хв. 
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Рис. 6.1. Ізотерма сорбції Hb гібридним покриттям 

SiO2-ПЕ-. Об’єм  водної фази  5,0 мл, маса плівки = (0,032±0,001) г  час 

контакту 60 хв, T= (20±2) 0C, рН= 5,5. 

Таблиця  6.1 

 Характеристичні частоти ІЧ спектрів зразків сухого Hb, SiO2 та SiO2-Hb, 

маса наважки 3± 0,2 мг, таблетки KBr 

Зразок Смуга, см-1 Віднесення[1] 

Hb 1500  

1700 

Вторинні аміногрупи (1530 см-1) 

Первинні аміногрупи(1650 см-1) 

SiO2 1650* Силанольні групи, адсорбована 

вода 

SiO2-Hb 1500  

1700* 

Вторинні аміногрупи (1530 см-1) 

первинні аміногрупи (1650 см-1) 

Примітка: * інтенсивність полоси при 1650 см-1для SiO2 у два рази нижча за 

смугу поглинання при 1700 см-1 для SiO2-Hb. 

1. Kauppinen J. K., Moffatt D. J., Mantsch H. H., Cameron D. G. Fourier self-

deconvolution: a method for resolving intrinsically overlapped bands //Appl. 

Spectrosc. – 1981. – V. 35, №3. – P. 271-276. 



455 

 

  

Продовження додатку 6 

6.1. Спектри поглинання гемо протеїнів у розчині та у плівці SiO2 
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Рис 6.2  а) Спектри поглинання 1,0.10-5 М розчину Hb, у фосфатному буфері 

рН=6,0 (1) у присутності  5.10-3 М аскорбінової кислоти (2) та 5.10-4 М Н2О2 

(3). Час контакту розчинів 5 хв. б)Довгохвильова ділянка спектру розчину 

Hb, позначення ті ж самі. 
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Рис  6.3 а) Спектри поглинання композитної плівки SiO2-Hb  після контакту 

з фосфатним буферним розчином рН=6,0 (1), 1мМ розчином натрію 

тіосульфату (2),5.10-3 М аскорбінової кислоти (3) та 5.10-4 М Н2О2 (4). Час 

контакту розчинів 30 хв. б) Довгохвильова ділянка спектру плівки SiO2-Hb, 

позначення ті ж самі. 
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При дії на розчин Hb відновника (аскорбінової кислоти, або 

тіосульфату натрію) спостерігається зсув Соре-смуги у спектрі Hb  у розчині 

та на поверхні плівки у довгохвильову область до 415 та 418 нм відповідно. 

Також у довгохвильовій ділянці спектру зникає максимум при 500 нм, 

натомість з’яляються два максимуми при 530 та 560 нм. Такі зміни у спектрі 

поглинання білку  характерні для його переходу у форму HbFe2+. 

При контакті плівки SiO2-Hb з 1.10-5 М розчином гідроген пероксиду 

спостерігався зсув Соре смуги  у довгохвильову область від 405 до 409 нм. У 

розчині спостерігається аналогічний ефект: зсув максимум смуги від 407 до 

412 нм. Зазначений зсув є результатом взаємодії гідроген пероксиду з 

ферумом гемоглобіну, що призводить до утворення феррилокси гему  

[Onuoha A. C., Zu X., Rusling J. F. Electrochemical Generation and Reactions of 

Ferrylmyoglobins in Water and Microemulsions // J. Am. Chem. Soc. – 1997. – V. 

119, №17. – P. 3979-3989 ]. Слід відмітити, що у розчині  такі перетворення 

відбуваються у кілька разів швидше, ніж у плівці. При промиванні плівки 

SiO2-Hb фосфатним буфером після її контакту з гідроген пероксидом Соре 

смуга повертається у попереднє положення _ 405 нм.  
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6.2. Каталітична активність гемопротеїнів. 

Водні розчини  білків. 
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Рис 6.4. Залежність оптичної густини розчину БПЧ від часу його контакту з  

пероксидом водню у присутності різних біомолекул: 1 – каталаза (2,3∙10-8 М); 

2 – Hb (6,6∙10-7 М); 3 – Mb (6,6∙10-7 М); 4 – за відсутності  білків. Концентрації, 

М: Н2О2  – 3,0∙10-6 ; БПЧ – 3,6∙10-6; Т = (25±1)º C. 
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Рис. 6.5. Початкова ділянка кінетичних кривих окиснення БПЧ пероксидом 

водню за різних концентрацій Hb. Концентрації, М: Н2О2 – 3,6∙10-6 , БПЧ – 

3,6∙ 10-6, Hb – 8·10-8 (1), 2·10-7 (2), 4·10-7 (3), 8·10-7 (4); рН=6,2; t=20º C 
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Адсорбційне закріплення Hb. 

 

 

Рис. 6.6. Залежність оптичної густини розчину БПЧ від часу його  контакту з 

пероксидом водню в присутності плівки SiO2-ПЕ-Нb.  Концентрації, М: БПЧ 

– 3,6∙10-6, Н2О2 – 6,0∙10-6  рН=6,2; кількість Hb:  1,1.10-10 моль/см2 

Інкапсульований гемоглобін. 
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Рис. 6.7. Залежність оптичної густини від часу  контакту БПЧ з пероксидом 

водню:  1 - в присутності  гемоглобіну (плівкове покриття SiО2-Hb ); 2 -  за 

відсутності гемоглобіну. Концентрації, М: Н2О2= 2.10-5, БПЧ=5.10-6, рН=6,2. 

Кількість Hb у плівці: 1,4.10-10 моль. 
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Швидкість ферментативної реакції розраховували як тангенс кута нахилу 

початкової лінійної ділянки кінетичної кривої V = tgα =ΔА 540/10,        хв-1. 

Решту параметрів, а саме: максимальну швидксть (Vmax) і константу 

Міхаеліса (KM) визначали, обробляючи кінетичні криві, згідно [Келети Т. 

Основы ферментативной кинетики. – М.: Мир, 1990. – 350 с]. 
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Рис  6.8.  Залежність швидкості  ферментативної реакції від концентрації 

пероксиду водню у присутності гемоглобіну в розчині, СHb = 2,8.10-7 М; 

рН=6,2. 
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Рис  6.9. Залежність швидкості ферментативної реакції від концентрації 

пероксиду водню у присутності плівки SiO2-ПЕ-Нb. Кількість Hb у плівці:  

1,1.10-10 моль/см2 , рН=6,2. 
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На початковій стадії ферментативну реакцію з двома субстратами можна 

описати наступними схемами: 

 S + E      SE                      (1)    відбувається швидко        

SE + A         P + I + E           (2)   відбувається повільно      

де:  S- субстрат; Е- фермент; SE – фермент- субстратний комплекс; A – другий 

субстрат, концентрація якого постійна; Р, I – продукти реакцій перетворення 

першого і другого субстратів  k1  і k-1  k2 - константи швидкості утворення. 

розкладу і каталітичного перетворення фермент- субстратного комплексу 

відповідно [Келети Т. Основы ферментативной кинетики. – М.: Мир, 1990. – 

350 с]. 

Виходячи з допущень кінетики Міхаеліса-Ментен за умов, коли 

концентрація ферменту значно менша за концентрацію субстрату, 

розглядається лише початкова стадія ферментативного процесу, а 

концентрація другого субстрату (А) _ незмінна, квазістаціонарний стан 

системи можна описати наступним рівнянням: 

𝑑[𝑆𝐸]

𝑑𝑡
= 𝑘1 [𝑆]  ∙ [𝐸] − 𝑘−1  [𝑆𝐸] − 𝑘2 [𝑆𝐸]  ∙ [𝐴] = 0          (3) 

 Застосовуючи підходи Міхаеліса-Ментен константи швидкостей реакцій 

(1,2) можна описати константою 𝐾М
′  

                 𝐾М
′ =  

𝑘−1+   𝑘2  ∙ [𝐴]

𝑘1
= 

[𝑆] ∙[ 𝐸]

{𝑆𝐸]
                          (4) 

 Якщо рівноважна концентрація А постійна і практично  не змінюється, а 

швидкість каталітичної реакції значно менша за швидкість реакції утворення 

фермент-субстратного комплексу ((𝑘1 + 𝑘−1) >>  𝑘2), то величину 𝐾М
′   

можна вважати умовною константою Міхаеліса , що корелює з величиною 

константи нестійкості фермент субстратного комплексу.  

k1 

 k-1 

 
k2 
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швидкість ферментативної реакції можна описати наступним рівнянням 

(основне рівняння ферментативної кінетики  Міхаеліса-Ментен): 

                 𝑣 =  
𝑣𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑆

𝐾М
′ + 𝑆

                       (5) 

де 𝐾М
′  - умовна константа Міхаеліса, 𝑣𝑚𝑎𝑥 - максимальна швидкість 

ферментативної реакції. 

Лінеаризацію кінетичних кривих  (рис 6.8, 6.9)  проводили   за методом  

Кейнса [Келети Т. Основы ферментативной кинетики. – М.: Мир, 1990. – 350 

с] згідно рівняння:  

             
𝑆

𝑣
=   

КМ
′

𝑣𝑚𝑎𝑥
 +

𝑆

𝑣𝑚𝑎𝑥
             (6) 

 Для цього будували залежність S/ υ від S, де S – концентрація 

пероксиду водню, М. Тангенс кута нахилу  одержаної  прямої  рівний 1/ υ max; 

відрізки  які відсікаються на осях ординат та абсцис  рівні (KM/Vmax) і ( - KM) 

відповідно. 
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Рис. 6.10. Лінеаризація кривої (рис. 6.8) за Кейнсом. Каталізатор _  розчину 

гемоглобіну, СHb = 2,8.10-7 М; y = (33,97 ±2,74) + (16,95 ± 0,54) .S. 
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Рис. 6.11. Лінеаризація кривої (рис. 6.9) за Кейнсом. Каталізатор _ гемоглобін, 

адсорбований на SiO2-ПЕ. Кількість Hb у плівці:  1,1.10-10 моль/см2 , рН=6,2.  

y = (26,09 ±4,37) + (21,13 ± 0,48) .S.  

Таблиця  6.2  

Результати розрахунків кінетичних параметрів  Hb  у розчині та на поверхні 

композитного покриття SiO2-ПЕ  за методом Кейнса 

Параметр SiO2-ПЕ-Hb Розчин Hb 

max

M

V

K
, 10-6 26.1 33.9 

tgα 21,13 16,95 

Vmax 0.047 0.059 

KM, моль/л 1.2.10-6 2,0.10-6 

A, моль -1. хв-1 (6,2 ± 0,5).104 (5,7± 0,3).104 

Кількість Hb, 

моль 
9∙10-10 2,8∙10-9 

А- активність Hb (число обертів ферменту), моль Н2О2 
. хв-1∙моль-1 
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Активність Нb (А) (число обертів ферменту) була розрахована як 

початкова швидкість з якою 1 моль Hb каталізує перетворення 3.10-6 М 

гідроген пероксиду у присутності 3,6 .10-6 М БПЧ.Зроблено допущення, що 

кількість відновленого гідроген пероксиду пропорційна кількості   

окисленого БПЧ.  Замість концентрації субстрата використовували оптичну 

густину  розчину при λ=540 нм через 10 хв контакту досліджених розчинів. 

Остаточна формула для розрахунку: 

                          А = 
моль,С

1
 

хв t, Hb




=
хвмоль

1


  (7)   

де А – активність білку, 
t


 – швидкість утворення продукту, хв-1, СHb –  

кількість Hb, моль. Час контакту компонентів суміші 10 хв. Концентрації 

Н2О2 та БПЧ=3.10-6 М. 

6.3. Вольтамперометричні характеристики  електродів, 

модифікованих біокомпозитними плівками SiO2- гемопротеїн. 
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Рис. 6.12. Циклічні вольтамперограми вуглецевого  електроду (ВЕ), 

модифікованого плівкою  SiO2-Мb, в ацетатному буфері, рН 5,5 за 

відсутності кисню (1) та (а) після 20 хв контакту розчину з повітрям (2);     

(б) після 20 хв контакту розчину з 50 мкМ гідроген пероксидом (2). 

Швидкість сканування ν = 0,1 В/с; електроліт: 0,1 М розчин KBr. 
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0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

 

 

2

1

Vсканування, Е/с

I, A

 

Рис. 6.13. Сила катодного струму залежно від швидкості сканування на ВЕ, 

модифікованих  плівками SiO2-Mb (1) та SiO2-ПЕ--Mb (2). Е=-0,35 В, рН=5,5. 

 

 

 

Рис. 6.14 Залежність аналітичного сигналу глюкози (Е=-0,35В) від потенціалу 

електроосадження плівки SiO2
_ГО на ВЕ. Час електроосадження  60 с. 
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Таблиця 6.3 

Стабільність (ΔІ10,%) аналітичного сигналу і потенціал катодного струму (Е) 

кисню на модифікованому  електроді Au-SiO2-Hb-ГО від концентрації ЦТАБ 

у золі SiO2. Концентрація глюкози 0,1 мМ, рН=6,0. 

С ЦТАБ, М Е, В ΔI10, % 

0 -0,45 85 

0,01 -0,40 50 

0,02 -0,35 10 

0,05 -0,35 20 

0,07 -0,35 30 

0,1 -0,35 35 

 

6.4. Модифіковані біокомпозитною плівкою друковані планарні 

електроди. 

 

Рис.  6.15.  Ампрограми на AuДПЕ - SiO2  (1)  та  AuДПЕ - SiO2   - ХОД (2)  у 

пристуності різних концентрацій холіну, мМ:  0.01, 0.02, 0.06, 0.14, 0.30, 

0.62,1.26, 2.06 mM; E=+0.7 В.  Вставка:  залежність анодного струму  на  

AuДПЕ - SiO2   - ХОД від  концентрації холіну  у розчині. 
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Заважаючий вплив аскорбінової кислоти на результати  визначення холіну  

 

                                  а                   б 

Рис. 6.16. Амперометричний сигнал Au-ДПЕ-SiO2 (а) та Au-ДПЕ-SiO2-

ХОД(б)   після додавання  1 мМ холіну (а) та 0,1 мМ аскорбінової  кислоти 

(b) до (1) і після (2) попереднього контакту розчину з порошком MnO2. Час 

контакту - 15 хв, вмістMnO2 
_ 0,1 мг/мл, фоновий розчин: фосфатний буфер 

рН 7,5; прикладений потенціал Е= 0,7 В. 
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6.5. Спектрофотометричні характеристики розчинів гемоглобіну, 

суспензії наночастинок золота та їх суміші. 
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Рис. 6.17. Спектри поглинання розчину Hb (а), золя Au (б) та їх суміші (в) у 

водному розчині (1) і в золі SiO2 (2). Розчин порівняння: вода (1), золь SiO2 

(2). Концентрація Hb=3·10-5 М, рН=6,0. 
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6.6 Інгібуюча дія органічних речовин на каталітичну активінсть Hb на 

поверхні ВЕ.  

Таблиця 6.4 

Вплив органічних речовин на стабільність каталітичного струму (ΔІкат,%) 

ВЕ-SiO2-Hb-Au. Концентрація рчовини = 2,5·10-6 М, рН=6,0; Т = 220 C. 

Сполука ΔІкат,% pKa
* [1] 

1 2 3 

Фенол 13 9,98 

Резорцин 8 рКа1=9,4 

Етилендіамін 57 
рКа1 =7,1 

рКа2 =10,0 

1 2 3 

Дифеніламін 27 0,9 

Трибензиламін 26  

Тетраметиламоній бромід 67  

Анілін 50 4,65 

Амінобензойна кислота 2 
рКа1=5,5 

рКа2=10,3 

Римантадин гідрохлорид 10  

Примітка: * рКа – константа кислотної дисоціації; ΔІкат,% - відсоток 

зменшення каталітичиного струму ВЕ-SiO2-Hb-Au після взаємодії з 

органічною сполукою. 

1. АльбертА. Константы ионизации кислот и оснований / А. Альберт, Е. 

Сержент; пер. с англ. Е.Ю. Беляева и др.; под ред. Б.А. Порай-Кошица. – 

М.: Химия, 1964. – 180 с. 

6.7. іммобілізовані у плівці SiO2 гемоглобін та глюкозооксидаза. 

 

Окиснена форма ФАД                         Відновлена форма ФАДН2 

Схема 6.1. Окиснення- відновлення кофактора флавінаденін динуклеотиду  

(ФАД) у  глюкозооксидази.  



469 

 

  

Продовження додатку 6 

 

Рис. 6.18. (a)  Циклічні  вольтамперограмиацететаного фонового буферного 

розчину рН=5,5 на скловуглецевих електродах, модифікованих плівкою    

SiO2-Hb (1,3) та  SiO2 (2) в анаеробних (1) та аеробних (2,3) умовах.                     

(б) Залежність катодного струму фонового буферного розчину рН =5,5, 

насиченого азотом, на скловуглецевому  електроді, модифікованому  плівкою    

SiO2-Hb, від часу контакту розчину з повітрям. в) Катодний струм  

фосфатного буферного розчину рН=6,5, насиченого повітрям, що містить 

0,5 мкМ ГО у присутності  різних концентрацій глюкози.  

6.8. Оптимізація умов визначення глюкози за допомогою 

електродів, модифікованих SiO2-Hb-ГО-Au. Каталітична активність 

ферментів істотно залежить від кислотності розчину. Оптимальне значення 

рН розчину становить 6.5 ±0.2 (фосфатний буферний розчин), що майже на 

одиницю нижче, ніж при ферментативному визначенні глюкози у водному 

розчині. Зменшення катодного струму розчиненого кисню на ВЕ, 

модифікованому SiO2-Hb-GОх-Au, пропорційне вмісту глюкози в розчині. 
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        а      Б 

Рис. 6.19. (а) Вольтамперограми ВЕ-SiO2-Hb-ГО-Au, при різній 

концентрації глюкози в розчині. (б) Залежність аналітичного сигналу ВЕ-

SiO2-Hb-ГО-Au, від концентрації глюкози в розчині; Е = –0.35 В. фоновий 

електроліт - фосфатний буферний розчин з рН 6.5 та 0.01 М KNO3. 

6.9 Вуглецеві друковані планарні електроди (ДПЕ), модифіковані 

частинками  платини за методом імпульсного електроосадження. 

 

  

     а б   в 

Рис 6.20. Вольтамперограми гідроген пероксиду на ДПЕ: а) немодифікований 

вуглецевий ДПЕ; б) немодифікований платиновий ДПЕ; в) вуглецевий ДПЕ, 

модифікований НЧ Pt. рН 7,2. 
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а 

 

б 

Рис. 6.21. Струм відновлення  1 мМ гідроген пероксиду на вуглецевих ДПЕ 

залежно від: (а) потенціалу електроосадження платини (кількість іспульсів 

50); (б) кількості імпульсів електроосадження платини (Е = -1.1В). 

 

 

а б 

 в 

 

 Рис. 6.22. СЕМ зображення поверхні вуглецевого планарного друкованого 

електроду: а) немодифікованого; б,в) модифікованого НЧ Pt за методом 

імпульсного електросадження, кількість імпульсів: 15,  масштаб 10мкм (а, б) 

та  2мкм (в), Е = -1,1 В. 
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Таблиця 6.5.  

Метрологічні характеристики  методик вольтамперометричного визначення 

Н2О2 з використанням ДПЕ, рівняння градуювального графіка: 

∆I(мкА)=(а±Δа)+(b± Δb) . CH2O2 (мг/л) 

    Хар-ка   

                   

Електрод 

а±Δа b± Δb Е, В МВ 

(3σ), 

мг/л 

Діапазон 

лінійності, 

мг/л (R2 ) 

Sr (n=5), 

(CH2O2= 34 

мг/л), % 

Вуглецевий 

ДПЕ 
0,20±0,05 0,025 ± 0,004  1,0 6,0 

8,0 – 85 

(0,980) 
5,3 

Вуглецевий 

ДПЕ- Pt 
0,13±0,03 0,19 ± 0,02 -0,35 0,5 

1,0 – 85 

(0,997) 
2,2 

Платино-

вий ДПЕ 
0,13±0,03 0,03 ± 0,04 0,3 4,5 

6,0 – 85 

(0,980) 
1,0 

 

6.10. Характеристики друкованих планарних електродів, 

модифікованих часточками MnO2 i CuO. 

 

Рис. 6.23. СЕМ зображення поверхні немодифікованого вуглецевого 

друкованого планарного електроду (а), електроду, модифікованого MnO2 за 

методом електроосадження (b) (умови електроосадження: Е=0,8 В, час 60 с, 

рН=8,0); часток CuO (c) та  електроду, модифікованого плівкою CuO-SiO2 (d). 
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6.11. Характеристики  друкованого планарного електроду, 

модифікованого   наноалмазами 

  

 а                                б   

Рис. 6.24.  Зображення  вуглецевого планарного електроду,  отримані 

методом скануючої електронної мікроскопії, до (а) та після (б) 

електрофоретичного осадження наноалмазів. Кількість dND у суспензії 0,1 

мг/мл, час електрофоретичного осадження 60 с 
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Рис 6.25. Залежність аналітичного сигналу 1 мМ гідроген пероксиду а 

AuДРE-dND від: а) кількості dND у водній суспензії, час електроосадження 

30 с; б) тривалості електроосадженя  dND, кількість dND у суспензії 0,1 

мг/мл. 
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Рис.  6.26. Циклічні вольтамперограми фонового електроліту за  відсутності 

та у присутності різних концентрацій  холіну у розчині  на:  а)  AuДПЕ-SiO2-

ХОД; б) AuДПЕ-dND-SiO2-ХОД. Фон: фосфатний буферний розчин pH 7,0, 

швидкість сканування 0,05 В/с.  

6.12. Характеристика вуглецевих електродів, модифікованих  

вуглецевими нанотрубками і плівкою SiO2-СДГ 

 

Схема 6.2. Окиснення-відновлення  кофермента   нікотинамідаденін-

динуклеотиду (НАД+) 

+Н+ + 2е  
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Рис. 6.27. Зображення, отримані методом  скануючої електронної 

мікроскопії, шару вуглецевих нанотрубок (ВНТ), отриманих методом ЕФО 

на поверхні вуглецевих електродів. Тривалість осадження: 10 с (а) та               

120 с (б). 
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Рис. 6.28. Залежність товщини шару ВНТ від тривалості процесу ЕФО. За 

даними зображень, отриманих методом АСМ. 
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Визначення  електроактивної площі поверхні  електродів, модифікованих  

вуглецевими нанотрубками. Площу поверхні  вуглецевого електроду,  

модифікованого шаром ВНТ оцінювали за адсорбцією барвника 

метиленового зеленого (МЗ). Цей барвник активно сорбується  поверхнею 

ВНТ [Adsorption of methylene blue dye onto carbon nanotubes: a route to an 

electrochemically functional nanostructure and its layer-by-layer assembled 

nanocomposite / Y. Yan, M. Zhang, K. Gong [та ін.] // Chemistry of Materials. – 

2005. – V. 17, № 13.– P. 3457–3463]. Окрім того, його легко детектувати 

електрохімічно [Electrochemical Behavior and Electrocatalytic Study of the 

Methylene Green Coated on Modified Silica Gel / A. R. de Lucca, A. de S. Santos, 

A. C. Pereira [та ін.] // Journal of Colloid and Interface Science. – 2002. – V. 254, 

№ 1. – P. 113–119]. Відсутність піка МЗ на немодифікованому СВЕ (рис 6.29 

а, крива 1) свідчить про те, що адсорбція барвника на ньому майже не 

відбувається.  

-0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6

-30

-15

0

15

30

0 20 40 60 80 100 120

-20

-10

0

10

20
5

 

Е, В

I,
 м

к
А

 

1

а

2

1

б

I,
 м

к
А

t, с  

Рис. 6.29. (а) Циклічні вольтамперограми СВЕ-ВНТ-МЗ, отриманого при 

різній тривалості ЕФО: 0 с (1), 15 с (2), 30 с (3), 60 с (4) та 120 с (5). Фоновий 

розчин: 0,067 М фосфатний буфер (рН 7,5), швидкість розгортки потенціалу 

20 мВ/с; (б) Графік залежності величини анодного піка окиснення (1) та 

катодного піка відновлення (2) адсорбованого МЗ від тривалостіЕФО. 

Вольтамперограми отримані за відсутності розчиненого кисню. 
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Рис. 6.30 (а) Амперометричний відгук СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ до добавок 

сорбітолу (наведені на рисунку). Тривалість електроосадження SiO2-плівки: 

0 с (1), 10 с (2), 14 с (3), 16 с (4), 17 с (5), 25 с (6); (б) Чутливість СВЕ-ВНТ-

SiO2-СДГ до сорбітолу від тривалості електроосадження. Фоновий розчин: 

0,1 М Tris-HCl (рН 9,0) та 1 мМ НАД+;  Е=+0,5 В; тривалість ЕФО ВНТ 60 с, 

n=3. 
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Рис. 6.31. Залежність чутливості СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ до сорбітолу від 

тривалості електроосадження ВНТ та товщини  шару ВНТ. Е= +0,5 В; n=3. 

 



478 

 

  

Продовження додатку 6 

0 1 2 3 4

0

5

10

15

20

25

-1 0 1 2 3 4 5

0,0

0,1

0,2

 

I,
 м

к
А

C, мМ

а б

1
/I

1/C  

Рис. 6.32. (а) Залежність амперометричного відгуку СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ від 

концентрації сорбітолу при потенціалі +0,5 В. Фоновий розчин: 0,1 М Tris-

HCl (рН 9,0) та 1 мМ НАД+. (б) Графік Лайнуівера-Берка для визначення 

умовної константи Міхаеліса іммобілізованої СДГ. 
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7.1. Методика сорбційно-спектрофотометричного визначення 

Fe(ІІ) у вигляді комплексу Fe(Phen)3
2+ із застосуванням SiO2-ПЕ. В стакан 

ємністю 50,0 мл, вводять  розчин сульфату Fe(ІІ), щоб його вміст у кінцевому 

об’ємі становив (0,45 – 5,6) мг/л, додають  0,5 мл 1∙10-2 М розчину Phen та 1,0 

мл ацетатного буферного розчину з рН 5,0. Суміш доводять бідистилятом до 

загального об’єму 10,0 мл. В отриману суміш опускають скельце з плівкою 

SiO2-ПВСК, через 15 хв скельце виймають, висушують на повітрі та 

вимірюють забарвлення при λ=490 нм відносно скельця з плівкою SiO2-

ПВСК, що контактувало з усіма розчинами, крім Fe(II). Проводили по три 

паралельні вимірювання з використанням трьох різних плівок. Вміст Fe(ІІ) 

знаходять за градуювальним графіком. 

Сорбційно-спектрофотометричне визначення вільних форм Fe(II і III) 

у водопровідній воді. Проби водопровідної води об’ємом 5,0 мл вносять в 

стакан об’ємом 50,0 мл, додають 0,5 мл 1∙10-2 М розчину гідроксиламіну, 0,5 

мл 1∙10-2 М розчину Phen та 1,0 мл ацетатного буферу, рН 5,0. Суміш 

доводять бідистилятом до загального об’єму 10 мл. Далі виконують описані 

вище процедури. 

 Таблиця 7.1 

Склад БАДу «Doctor’sChoice for 45-PlusWomen», США. 

Компонент Вміст у таблетці, мг 

Кальцій (карбонат та цитрат) 100 

Магній (аспартат) 50 

Цинк (піколінат) 2,5 

Селен (L-селенометіонін) 0,016 

Мідь (глюконат) 0,25 

Манган (цитрат) 2,5 

Хром (полінікотінат) 0,03 

Молібден (натрію молібдат) 0,004 

Калій (аспартат) 16,5 

Ванадій (сульфат) 0,008 
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Таблиця 7.2.   

Склад таблеток «Кальцемін», Байер Україна 

Компонент Вміст у  таблетці, мг 

Кальцію цитрат 842 

Кальцію карбонат 202 

Цинку сульфат 2 

Мангану сульфат 0,5 

Міді сульфат 0,5 

Бор 0,05 

 

7.2. Методика сорбційно-спектрофотометричного визначення 

Zn(ІІ) у вигляді потрійного  комплексу Zn2+-(Phen)2-БР з використанням 

SiO2-ПВСК-ПССК.   У стакан ємністю 50 мл, який містить (0,5 – 5,0)∙мг/л 

розчину сульфату цинка(II), вводять 1,0 мл 0,1 М розчину Трилону Б, 0,5 мл 

1∙10-2 М розчину Phen і 1,0 мл ацетатного буферного розчину з рН 6,0. Суміш 

доводять бідистилятом до загального об’єму 10 мл. В отриману суміш 

опускають скельце з плівкою SiO2-ПE на 20 хв. Потім скельце виймають, 

промивають бідистилятом, занурюють в 1∙10-3 М розчин БР на 15 хв, 

виймають за допомогою скляної палички, промивають бідистильованою 

водою, висушують  на повітрі та вимірюють оптичну густину при при =540 

нм відносно скельця з плівкою SiO2-ПВСК, яке контактувало з усіма 

розчинами, окрім іону металу, що визначається. Вміст цинку знаходять за 

градуювальним графіком, для побудови якого в 6 стаканів ємністю 50 мл 

вносили 0,4; 0,8; 1,5; 2,0; 3,5; 5,0 мл стандартного розчину Zn2+ з 

концентрацією 10 мг/л, 0,5 мл 1∙10-2 М розчину Phen і 1 мл ацетатного 

буферного розчину з рН 6,0. Суміш доводять бідистилятом до загального 

об’єму 10,0 мл і далі діють, як описано вище. 
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Таблиця 7.3.  

Методики сорбційно-спектрофотометричного визначення цинку із застосуванням  модифікованого SiO2 

Реагент Метод отримання 

сорбенту 

Заважаючі 

компоненти 

Об’єкт 

дослідження 

Діапазон 

визначуваних 

концентрацій та 

нижня межа 

визначення (МВ) 

Літе-

ратура 

Ксиленоловий оранжевий іммобілізація на 

кремнеземі у вигляді 

комплексної сполуки 

з Fe(III) 

Pb2+, усувають 

ацетатом; Al(III), 

Fe(III) маскують 

NH4F 

Питна вода 13-130мкг/л, 

МВ =3 мкг/л 

 

[1] 

ТАН (1-(2-тіазолілазо)-2-

нафтол) 

модифікація 

силікагелю 

SilpearlUV 254 

Cu(II),Fe(II) усували 

введенням S2O32- та 

F- 

- МВ = 15 мкг/л [2] 

4-(2-піридилазо)резорцин модифікація порошку 

оксиду силіцію за 

золь-гель 

технологією 

 Кислотні 

ґрунтові 

витяжки, 

молоко 

МВ = 0,05 мг/л [3] 
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Таблиця 7.4.  

Методики сорбційно-спектрофотометричного визначення цинку у вигляді потрійних різнолігандних комплексів на 

поверхні оксиду силіцію 

Реагент Заважаючі компоненти Об’єкт 

дослідження 

Діапазон визначуваних 

концентрацій та нижня 

МВ 

Літера-

тура 

Phen + БР Cu(II),Fe(IIІ) усували NaHPO4,  

інші перехідні метали заважають 

Харчова добавка 0,064 - 0,64 мг/л, 

МВ = 0,032 мг/л 

[4] 

Phen+БФС Заважають в 10-кратні. надлишки Ni(II), 

Pb(II),Hg(II).Cd(II), Cu(II) маскують S2O3
2-,Fe(II) - F- 

Витяжка  грунту 0,018-0,300 мг/л, 

МВ=0,011 мг/л 

[598] 

БР – бенгальська роза; БФС – бромфеноловий синій 

Література: 

1. Запорожец О. А., Цюкало Л. Е. Тест-определение свинца и цинка в воде с использованием иммобилизованного на 

кремнеземе ксиленолового оранжевого // Журн аналит. хим. – 2004. – Т. 59, №4. – С. 434-440. 
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2. Zaporozhets O., Petruniock N., Bessarabova O., Sukhan V. Determination of Cu(II) and Zn(II) using silica gel loaded with 

1-(2-thiasolylaso)-2-naphtol // Talanta. – 1999. – V. 49, №4. – P. 899-906 

3. Моросанова Е. И., Азарова Ж. М., Золотов Ю. А. Ксерогели, модифицированные 4-(2-пиридилазо)резорцином и 

хлоридом цетилпиридиния. Твердофазно-спектрофотометрическое определение цинка в растворах // Журн. аналит. 

химии. – 2002. – Т. 57, №5. – С. 499-503. 

4. Наджафова О. Ю., Гордиенко В. В. Химико-аналитические характеристики пленок на основе оксида кремния и 

поливинилсульфокислоты. // Укр. хим. журн. – 2004. – Т.70, №6. – С. 113-119. 

5. Запорожец О. А., Иванько Л. С., Быкова Л. В., Мостовая Н. А. Сорбционно-спектрофотометрическое и тест-

определение цинка(II) в виде разнолигандного комплекса с 1,10-фенантролином и бромфеноловым синим // Журн. 

аналит. хим. – 2004. – Т. 59, №1. – С. 29-35. 

 

 

 

 

 



484 

 

  

Продовження додатку 7 

Визначення цинку в біологічно активних добавках і вітамінах.  Таблетку 

препарату розтирають у порцеляновій ступці. На аналітичних терезах 

зважують наважку проби з таким розрахунком, щоб в ній містилося 0,1–0,2 мг 

Zn2+. Далі пробу  переносять в стакан ємністю 50 мл, додають 10 мл 0,01 М 

розчину HCl і перемішують на магнітній мішалці протягом 30 хв. Потім 

фільтрують через фільтр «червона стрічка», осад промивають 

бідистильованою водою, доводять об’єм фільтрату до 25 мл. Відбирають в 

стакан ємністю 50 мл 2,0 мл фільтрату, додають по 1,0 мл 0,1 М розчину 

Трилону Б, 1∙10-2 М розчину Phen і  ацетатного буферного розчину з рН 6,0. 

Доводять об’єм суміші бідистилятом до 10,0 мл. Далі виконують аналогічні 

процедури, як описано вище. 

Визначення цинку в препараті інсуліну «Монодар» (Україна). 1,0 мл 

препарату інсуліну, який містить приблизно 2,0 - 1,5 мг препарату, вносять в 

стакан ємністю 50 мл, додають 0,5 мл 0,1 М розчину трилону Б, 0,5 мл 1∙10-2 

М розчину Phen і 0,5 мл ацетатного буферного розчину із рН 6,0. Суміш 

доводять бідистилятом до  об’єму 10,0 мл. Далі виконують процедури,  описані 

вище. 

7.3. Методика сорбційно-спектрофотометричного визначення 

нітрит-іонів в розчині за реакцією окиснення барвника Р6Ж на поверхні 

SiO2-ПВСК-ПССК.  В стакан ємністю 50,0 мл, який містить у кінцевому 

об’ємі (0,3 – 4,5)∙мг/л  NaNO2, вводять 1,0 мл 0,1 М  HCl і доводять об’єм 

бідистилятом до 10,0 мл. В отриману суміш занурюють скло  з плівкою SiO2-

ПЕ-Р6Ж  на 20 хв. Далі скло виймають, промивають бідистильованою водою, 

висушують  на повітрі та вимірюють оптичну густину при при =540 нм 

відносно скла з плівкою SiO2-ПВСК-Р6Ж, яке контактувало з усіма розчинами, 

окрім визначуваного компонента. Вміст нітрит-іонів знаходять за 

градуювальним графіком 
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Сорбційно-спектрофотометричне визначення нітрит-іонів в 

водопровідній та природній водах з використанням SiO2-ПЕ-Р6Ж. В стакан 

ємністю 50,0 мл, поміщають 5,0 мл водопровідної води або води з природної 

водойми, вводять 1,0 мл 0,1 М HCl. Суміш доводять бідистилятом до 

загального об’єму 10,0 мл. Далі діють у такий же спосіб, як описано вище. 

Сорбційно-спектрофотометричне визначення нітрит-іонів в 

м’ясопродуктах з використанням з використанням SiO2-ПЕ-Р6Ж.  

Пробопідготовка м’ясопродуктів проводилася за стандартною методикою: 

20,0 г проби зважують на аналітичних терезах, розтирають у порцеляновій 

ступці та переносять в стакан ємністю 100 мл. Заливають 30-35 мл 

бідистильованої води, яка нагріта до 55±2˚С, і перемішують на магнітній 

мішалці протягом 10 хв. Після цього витяжку фільтрують крізь вату в мірну 

колбу ємністю 100 мл. Наважку промивають водою, переносять на паперовий 

фільтр і ще раз промивають водою. Фільтрат об’єднуюь, охолоджують і 

доводять водою до мітки. 30 мл витяжки поміщають в мірну колбу ємністю 

100 мл, додають 10,0 мл 0,1 М NaOH та 40,0 мл 3·10-2 М розчину ZnSO4 для 

осадження білків. Суміш в колбі нагрівають 7 хв на киплячій водяній бані, 

після чого охолоджують, доводять до мітки водою, перемішують та 

фільтрують через фільтр «червона стрічка». В стакан ємністю 50 мл вносять 

2,0 мл отриманого фільтрата, вводять 1,0 мл 0,1 М HCl. Суміш доводять 

бідистилятом до загального об’єму 10 мл. Далі діють у такий же спосіб, як 

описано вище. 
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Таблиця 7.5  

 Порівняльна характеристика спектрофотометричних методик визначення 

нітрит-іонів. 

Методика Діапазон лінійності 

ГГ, мг/л 

Нижня 

МВ, мг/л 

Літера-

тура 

Реактив Гріса 0,01 – 0,5 0,003 [1] 

Родамін 6Ж 0,01 – 0,6 0,007 [2] 

Сульфаніламід, сульфа-

доксин або сульфаметоксазол 

0,13 – 1,6 0,1 [3] 

SiO2-ПЕ-Р6Ж 0,23 – 5,0 0,15 Дана 

робота 

Література: 

1. Марченко З. Фотометрический анализ. – М.: Мир, 1975. – 345 с. 

2. Kartikeyan S., Rao T. P., Iyer Ch. S. P., Damodaran A. D. Spectrophotometric 

determination of traces of nitrite with rhodamine 6G // Microchimica Acta – 1993. 

– Vol. 111, №4-6. – P. 193-198. 

3. Al-Okab R. A., Syed A. A. Novel reactions for simple and sensitive 

spectrophotometric determination of nitrite // Talanta. – 2007. – Vol. 72, №4. – 

Р. 1239-1247. 

7.4. Методика сорбційно спектрофотометричного визначення  

Al(III) з використанням SiО2-ПЕ-ЛГ. 

Модифікація SiO2-ПЕ+. 10 скляних пластин, що покриті гібридною 

плівкою  SiO2-ПВСК-ПССК опускають у 10 мл 1мМ розчину ЛГ при рН 4,3 

(ацетатний буфер) на 30 хвилин. Скельця виймають, промивають водою та 

висушують 30 хв на повітрі. Отримують покриття SiО2-ПЕ-ЛГ. 

Визначення Al(III) у стандартних розчинах. До 10-25 мл води додають 

стандартний розчин алюмінію (10 мкг/мл), з таким розрахунком, щоб його 

концентрація у кінцевому об’ємі становила 1-10 мкМ, додають до розчину 5  
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мл ацетатного буферу, рН=5,0  і занурюють у розчин  скельце, модифіковане 

плівкою SiO2-ПЕ-ЛГ. Розчин термостатують  при температурі 45 ± 3 оС 

протягом 15 хв. Якщо проводити визначення при кімнатній температурі, то час 

контакту скельця з водним розчином збільшиться  удвічі. Скельце виймають, 

промивають бідистильованою водою та вимірюють оптичну густину при λ = 

520 нм відносно холостої плівки. Як холосту пробу використовували  скло, 

покрите плівкою SiO2-ПЕ-ЛГ, що не контактувало з Al(III).  Концентрацію 

Al(III) в невідомому розчині визначали за градуювальним графіком. 

Визначення проводили з використанням 3 паралельних дослідів.  

Визначення  Al(III)  у безалкогольних напоях. При визначенні Al(III) у 

безалкогольному напої пробу спочатку підкислювали до рН=1,0 за HCl та 

витримували протягом 10 хв на водяній бані при температурі 70 ± 5 0С для 

руйнування комплекcів Al(III) з неорганічними лігандами та слабких 

комплексів  з органічними лігандами. Далі 10,0 мл отриманого розчину 

доводили до рН 5,0 за допомогою ацетатного буфера, додавали 1,0 мл 0,2 % 

розчину 1,10-фенантроліну, занурювали у розчин  скло, покрите плівкою SiO2-

ПЕ –ЛГ  і проводили операції аналогічно описаним вище. Концентарцію 

Al(III) у напої визначали за градуювальним графіком, побудованим з 

використаням  станартного розчину  розчину Al(III).  

7.5. Методика спектрофотометричного визначення формальдегіду 

з використанням гібридної плівкиSiO2-ПВСК-ПССК, модифікованої 

малахітовим зеленим.  Визначення формальдегіду проводять за 

градуювальним графіком. Перед роботою розчини всіх  реактивів 

термостатують на водяній бані при 25±2°С протягом 30 хв. Для побудови 

градуювального графіку у стакани ємністю 50 мл вносять по 0,5 мл 0,02 М 

H2SO4, 1·10-3 М стандартний розчин формальдегіду об’ємом: 0, 0,5, 1,0, 1,5, 

2,0, 2,5 мл. Об’єм  розчинів доводять до 6.0 мл водою. Далі у кожний стакан  
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вносять по 4,0 мл 0,25 М KBrO3, перемішують і одразу опускають  по одному 

скельцю SiO2-ПЕ--МЗ. Стакани поміщають на водяну баню при 25±2°С на 5 

хв. SiO2-ПЕ--МЗ виймають, ставлять вертикально у кювету товщиною 0,5 см. 

Вимірюють оптичну густину SiO2-ПЕ--МЗ при 590 нм відносно кювети з SiO2-

ПЕ--МЗ, що контактувала з усіма розчинами, крім формальдегіду. 

Розраховують ступінь знебарвлення SiO2-ПЕ--МЗ  (ΔА590,%).  

Визначення формальдегіду у антисептичному засобі.  Згідно даних, 

зазначених виробником на упаковці, 100 мл розчину антисептичного 

препарату «Формідрон» (фармацевтична компанія «Вісла», Україна) містять 

95% етилового спирту, 10 г розчину формальдегіду, одеколон.  

Розчин препарату «Формідрон» використовували для аналізу без 

додаткової пробопідготовки. Визначення формальдегіду проводять за 

методом добавок. Для цього 1,0 мл препарату розбавляли водою до 100 мл у 

мірній колбі. Три аліквоти розчину (2,5 мл), переносять у мірні  колби на 25 

мл і доводять до мітки водою. У другу і третю колби вносять 0,07 та 0,14 мл 

5·10-3 М розчину СН2О. Розчин щільно закривають і витримують 1 годину при 

кімнатній температурі для встановлення рівноваги. Відбирають аліквоту 

розчину об’ємом 1,0 мл і проводять всі операції як описано вище. 

Концентрацію СН2О в препараті розраховують за методом стандартних 

добавок. 

Визначення добавок формальдегіду у косметичних  миючих засобах. 

Визначення проводять за методом добавок. Точні наважки шампуню по 1,000 

г кожна  переносять у три колби на 100 мл, у другу і третю колбу вносять 10,0 

та 20,0 мл 0,01 М стандартного розчину СН2О з таким розрахунком, щоб у 

кінцевому об’ємі його вміст був 1,0·10-3 і 2,0·10-3 М. Розчини шампуню з  

добавкою СН2О щільно закривають і витримують 1 годину при кімнатній 

температурі. Від кожної проби відбирають аліквоти об’ємом 2,0 мл і проводять 

всі операції як описано вище.  
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Згідно даних, зазначених виробником на упаковці, склад шампуню 

«Jonson’sBaby»: вода, коко-глюкозид, лауроамфоацетат натрію, сульфат 

натрію лаурилової кислоти, кислота лимонна, екстракт паростків пшениці, 

полісорбат 20, ПЕГ-80, сорбітан лаурат, ПЕГ-150 дистеарат, полікватерніум-

10, пропілен гліколь, молочна кислота, тридесет-9, ПЕГ-40 гідрогенізована 

касторова олія, бензоат натрію, потассіум сорбат, віддушка, барвники CI 

19140, CI 17200. 

Склад шампуню «Adventure»: вода, сульфат натрію лаурилової кислоти, 

какамід ДЕА, кокамідопропіл бетаїн, натрію хлорид, кислота лимонна, ПЕГ-8 

лінолеат, віддушка, 2-бромо-2-нітропропан-1,3-діол, ліналол, CI 19140. 
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Таблиця 7.6 

Порівняльна характеристика визначення формальдегіду з використанням сенсорів. 

Реагент 
Метод 

визн. 
Чутливий елемент сенсора Об’єкт Sr,% 

Час 

відгуку 

Фільтру-

вання та 

висушуван-

ня сорбенту 

Діапазон 

лінійності, 

М 

Літ-

ра 

Алкоголь оксидаза 

Амп ГМЕМА-SiO2 
 

Модельний 

р-н 

15 - - 10-3-0,1 [1] 

Пот 
Глутаровий альдегід-

бичачий альбумін, декстрин 
1-3 - - 0,01-0,3 [2] 

Пот poly(nBA-NAS) 
М'ясо 

криля 
1,1 5 с - 3.10-4-0,3 [3] 

Формальдегід 

дегідрогеназа 
Амп SiO2-плівка Повітря - - - 

МВ= 

1,2.10-3 
[4] 

Люмінол+KIO4 ХЛ 
Аніонно-обмінна колонка, 

пр.-інж 

Повітря, 

стічні води 
<3 - - 

1,5.10-7-

3.10-5 
[5] 

Ацетилацетон СФ SiO2-порошок Повітря 4,6-6,3 1-6 год + 5.10-6-4.10-5 [6] 

Флуорал-Р СФ SiO2-плівка Повітря - 30 хв - МВ=1.10-5 [7] 
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Пурпальд СФ Паперова стрічка Питна вода - 3 хв - 8.10-8-2.10-5 

 

[8] 

 

Похідне 

нафтолового 

червоного(СR-418) 

N

N NH2

C10H21

 

СФ 
Пластифікована мембрана 

пр.-інж 

Модельний 

р-н 
- 15-20 - 

1.10-4-0,1 

МВ=3.10-4 
[9] 

Малахітовий 

зелений
N+(CH

3
)
2
 Cl-N(CH

3
)
2

 

СФ Гібридна плівка 
Шампунь, 

антисептик 
2-3 5 - 

3,0·10-5– 

3,0·10-4 

МВ=2.10-5 

Дана 

ро- 

бота 

 

Примітки: Амп – амперомтеричний; Пот – потенціометричний; пр.-інж – проточно-інжекційний; ГМЕМА – 2-

гідроксиетилметакрилат; poly(nBA-NAS) - полі(n-бутил акрилат-N-акрилоксісукцинімід); ДНФГ – динітрофенілгідразин; 

МВ- межа виявленя (3s-критерій).
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7.6. Методика сорбційно - спектрофотометричного та 

люмінесцентного визначення тетрацикліну з використанням SiO2-ПВСК-

ПССК. Визначення тетрацикліну СФ та Люм методами з використанням 

SiO2-ПЕ- проводили за градуювальним графіком. При СФ дослідженнях для 

кожного вимірювання використовували по три плівки, люмінесценцію 

вимірювали з використанням однієї плівки.  

Для побудови градуювального графіку для визначення Тц у хімічний 

стакан ємністю 50 мл вносять аліквотну частину 1,0.10-4 М розчину Тц з таким 

розрахунком, щоб його концентрація у 10,0 мл розчину складала 6,0·10-6 ÷ 

4,0·10-5 М, додають 0,2 М H2SO4 до рН 2,0. Суміш доводять водою до 

загального об’єму 10,0 мл, перемішують і вносять SiO2-ПЕ-. Через 30 хв плівку 

виймають, висушують на повітрі, три плівки складають разом і вимірюють 

оптичну густину при λmax=380 нм. Інтегральне значення люмінесценції SiO2- 

ПЕ-Тц вимірюють за допомогою комбінованого ридеру з використанням 

світлофільтру на 528±20 нм при λex=380 нм. За одержаними даними будують 

градуювальні графіки в координатах ΔА380 – СТц, ΔI – СТц де ΔА380 та ΔI – 

оптична густина та люмінесценція  SiO2- ПЕ- відповідно після контакту з 

розчином тетрацикліну. Для визначення Тц у невідомому розчині відбирають 

аліквоту  цього розчину, вносять у стакан і проводять вимірювання, як описано 

вище. Концентрацію Тц визначають за градуювальним графіком. 

Методика сорбційно-спектрофотометричного та люмінесцентного 

визначення тетрацикліну з використанням  SiO2-ПЕ-, модифікованої іонами 

Eu(III).  Визначення тетрацикліну СФ та Люм методами з використанням SiO2-

ПЕ--Eu проводять за градуювальним графіком аналогічно описаним вище  

процедурам. Для побудови градуювального графіку у стакан ємністю 50 мл 

вносять аліквотну частину 1,0.10-4 М робочого розчину Тц з таким 

розрахунком, щоб його концентрація у 10,0 мл розчину склала 1,0·10-6 ÷    
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1,0·10-5 М, додають 2,0 мл 20% розчину уротропіну. Суміш доводять водою до 

загального об’єму 10 мл, перемішують і вносять SiO2-ПЕ-Eu(III). Через 20 хв 

плівки виймають, промивають водою та витримують у сушильній шафі при 

50°С протягом 40 хв або 10 хв під вакуумом для видалення фізично зв’язаної 

води. Для СФ визначення три плівки складають разом і вимірюють їх оптичну 

густину при λmax=400 нм. Інтегральне значення люмінесценції одного скельця 

вимірюють з використанням світлофільтру на 620±40 нм при λex=395нм. 

Градуювальні графіки будують у координатах ΔА400 – СТц, та ΔI – СТц де ΔА400 

та ΔI– оптична густина та люмінесценція відповідно SiO2-ПЕ- -Eu(III) після 

контакту з розчином Тц; СТц– концентрація тетрацикліну у розчині, 10-5 М.  

                                                                                 Таблиця 7.7 

Результати сорбційно-спектрофотометричного та сорбційно-люмінесцентного 

визначення добавок Тц у бідистильованій воді. (n=4, P=0,95). 

Метод  
 

Тип плівки 

СТц , 10-5 М 

Sr 
Введено 

Знайдено 

х̅±Δх 

СФ 

 

SiO2-ПЕ-  

SiO2-ПЕ- -Eu 

1,5 1,6±0,1 0,04 

2,5 2,6±0,1 0,02 

SiO2-ПЕ-  
0,50 0,54±0,06 0,07 

1,50 1,46±0,07 0,03 

Люм 

SiO2-ПЕ-  

SiO2-ПЕ- -Eu 

0,80 0,78±0,05 0,04 

1,20 1,26±0,06 0,03 

SiO2-ПЕ-  
0,50 0,51±0,04 0,05 

1,50 1,57±0,05 0,02 

 

Для визначення концентрації Тц у невідомому розчині, аліковтну частину 

цього розчину вносять у стакан об’ємом 50,0 мл і проводять вимірювання, як 

описано вище. Концентрацію Тц визначають за градуювальним графіком. 
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Таблиця 7.8 

Результати сорбційно-спектрофотометричного  визначення 1,2.10-5 М Тц з 

використанням SiO2-ПЕ_Eu у бідистиляті (1) та у модельному розчині*  

(n=3, P=0,95). 

№ Маскуючі агенти  
Знайдено 

С.10-5 М 

1 - 1,2±0,09 

2 Na2Edta 0,2±0,1 

3 Na2HPO4 0,2±0,1 

4 Cit 1,2±0,08 

*Склад модельного розчину: 1,0.10-3 М Са(II), 3,0.10-5 М Fe(III), 3,0.10-5 М 

Al(III), 3,0.10-5 М Zn(II). Концентрація маскуючих речовин 1,2.10-3 М. 

Таблиця 7.9.  

Вплив деяких макро- та мікрокомпонентів молока на результати визначення 

1.10-5 М Тц за допомогою  SiO2-ПЕ--Eu; рН=7,2 

Компонент,(Х) 
Вміст у молоці, М 

[1] 

СХ,  

моль/л 

Заважаючий 

Вплив 

1 2 3 4 

Na(I), 4,4.10-3 0,01 - 

K(I) 7,4.10-3 0,01 - 

Cl-, SO4
2-, NO3

-,CH3COO- 8.10-3(Cl-) 0,01 - 

Казеїн - 0,01 - 

Альбумін 9.10-7 0,01 - 

Цукроза 0,028 0,15 - 

Фосфор (НРО4
2-) 1,2.10-3-2,0.10-3 2.10-5 - 

Глюкоза 5,4.10-7 5.10-5 - 

Са(II) 1,2.10-3-1,8.10-3 5.10-4 + 

Fe(III) 2,4.10-7 1.10-5 + 
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1 2 3 4 

Al(III) 2,2.10-6 1.10-5 + 

Zn(II) 1,2.10-4 1.10-5 + 

Доксіциклін 5.10-8 1.10-5 + 

Ампіцилін 2,2.10-9 1.10-5 - 

Стрептоміцин  1.10-5 + 

Примітки: - не заважає; + заважає, Сх – концентрація заважаючої речовини 

у досліджуваному розчині 

[1]. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов: [учеб. пособ. для 

студ. вузов, обуч. по спец. «Технология молока и молочных продуктов»] / К.К. 

Горбатова. – 3-е изд., перераб и доп. – СПб. : ГИОРД, 2003. – 320 с.  

Сорбційно-люмінесцентне визначення добавок тетрацикліну в молоці за 

допомогою SiO2-ПЕ- -Eu(III). Для визначення добавок Тц за допомогою SiO2-

ПЕ- -Eu(III) у 100 мл молока вносять робочий розчин Тц у такому розрахунку, 

щоб його концентрація у молоці складала 1,25·10-5-1,0·10-5 М. Молоко 

перемішують магнітною мішалкою протягом 15 хв,  відбирають 10,0 мл, 

вносять у стакан ємністю 50 мл, додають 0,4 мл 0,2 М цитратної кислоти на 

нагрівають на водяній бані при 60-80°С протягом 5-10 хвилин до утворення 

сирнистого осаду. Розчин з осадом охолоджують до кімнатної темпетратури і 

центрифугують при або 3000 об/хв. протягом 5 хв. Рідину над осадом 

декантують та фільтрують через паперовий фільтр «синя стрічка», попередньо 

змочений 1·10-3 М цитратною кислотою. Одержаний фільтрат переносять у 

колбу на 25 мл. Осад у центрифужній  пробірці двічі обробляють 7,0 мл 1·10-3 

М цитратної кислоти, центрифугують і фільтровують. Фільтрати об’єднують 

та  доводять до мітки у колбі на 25 мл 1·10-3 М цитратною кислотою. Для 

аналізу беруть 5 мл одержаного розчину. Далі проводять операції описані  

вище. Концентрацію тетрацикліну у пробах розраховують за методом добавок  
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Таблиця 7.10 

 Порівняльна характеристика люмінесцентних методик визначення тетрацикліну з використанням твердофазних 

реагентів на основі іммобілізованого Eu(III).  

Підложка / 

модифікатор 
Об’єкт Особливості 

Регене 

рація 

Фільтрув. та 

висушув. 

сорбенту 

Визначувані 

конц., М 
Літ-ра 

Паперова стрічка / 

цукроза 

сироватка 

крові, сеча 
напівкільк. метод - - 

7,0.10-8-3,5.10-6 

МВ=2,5.10-8 
[1] 

Порошок SiO2 / 

імінодіацетатна група 
мод.р-н - - + МВ=1.10-6 [2] 

Скляна пластина-С18 / 

ЕДТА 
Молоко 

Проявляння 

розчином  

Eu-ЕДТА 

- напівкільк. 

метод 

- - 4.10-8-7·10-6 [3] 

Гібридна плівка  

SiO2-ПЕ 
Молоко - + - 

6·10-7–1·10-5 

МВ=3.10-7 

Дана 

робота 
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7.7. Методика вольтамперометричного визначення молібдену (VI) з 

використанням ВЕ SiO2-ПЕ-ЛГ. Визначення концентрації Мо(VI) 

вольтамперометричним методом з використанням ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ проводили 

за градуювальним графіком або за методом стандартних  добавок. Для цього у 

10 мл фонового розчину електроліту  (0,01 М HCl) занурювали індикаторний 

ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ, хлорид-срібний і платиновий допоміжний електроди, 

накладали розгортку потенціалу в межах від +0,10 В до -0,70 В зі швидкістю 

100 мВ/с і записували вольтамперограму фону. Далі у фоновий розчин 

додавали розчин Mo(VI) певної концентрації, занурювали у нього електроди і 

витримували  їх протягом 10 хв, перемішуючи розчин магнітною мішалкою 

для сорбційного концентрування Мо(VI) без накладання потенціалу. Далі 

мішалку відключали і реєстрували вольтамперограму розчину за вказаних 

вище умов. Аналогіно проводили вимірювання розчинів Мо(VI) інших 

концентрацій. При розрахунках вольтамперограму фону віднімали від 

вольтамперних кривих, одержаних після контакту ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ з  



499 

 

  

Продовження додатку 7 

розчинами Мо(VI), за допомогою  програмного забезпечення потенціостату 

АВА-2.  

Таблиця 7.11  

Заважаючий вплив деяких неорганічних речовин на результати визначення     

2·10-5 М Мо(VI) в модельному розчині вольтамперометричним методом.  

Заважаючі 

Іони (Х) 

Молярне співвідношення СМо:СX 

1:1 1:10 1:100 

Zn(II) не заважає не заважає не заважає 

Al(III) не заважає не заважає заважає 

Mn(II) не заважає не заважає не заважає 

Fe(II) не заважає не заважає Заважає 

Fe(III) не заважає не заважає Заважає 

Cu(II) заважає заважає заважає 

Cl-, NO3
- не заважає при С < 0,1 М  

ClO4
-,BrO3

- не заважає при С < 0,01 М  

Вольтамперометричне визначення Мо(VI) у вітамінних препаратах та 

сироватці крові з використанням ВЕ-SiO2-ПЕ-ЛГ. Розчини вітамінних 

препаратів готували наступним чином: таблетку розтирали у порцеляновій 

ступці, одержаний порошок кількісно переносили в хімічний стакан, додавали 

Бідистильовану воду з таким розрахунком, щоб у кінцевому об’ємі проби (15,0 

мл) концентрація Мо(VI) була у межах 2·10-5 ÷ 5·10-5 М; до розчину додавали 

1 М HCl до рН 1,0. Стакан накривали предметним склом і розчин 

перемішували магнітною мішалкою при нагріванні до 70 0С протягом 20 хв.  
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Потім розчин охолоджували до кімнатної температури, фільтрували через 

фільтр «біла стрічка» і промивали водою. До фільтрату додавали 1,5 мл 0,01 

М тіосечовини, доводили до рН 2,0 за допомогою NaOH, контролюючи 

значення рН-метром та доводили об’єм розчину бідистильованою водою до 

15,0 мл. Далі проводили вольтамперометричні вимірювання, як описано вище.   

Визначення вмісту Мо(VI) проводили за методом стандарних добавок, 

використовуючи стандартний розчин Мо(VI). 

Сироватку свинячої крові одержували за стандартною методикою. В 

центрифужну пробірку додавали 15 мл крові, 75 мл ацетону для осадження 

білків, суміш центрифугували протягом 10 хв із швидкістю 4500 об/с, рідину 

над осадом декантували, переносили в стакани і випарювали на водяній бані 

при t = 80 oC для видалення ацетону до об'єму приблизно 15 мл. Сироватку 

охолоджували, переносили в градуйовану пробірку. Кислотність розчину 

доводили до рН 2,0 за допомогою NaOH та додавали  бідистильовану воду до 

загального об’єму 15,0 мл.  Далі проводили вольтамперометричні 

вимірювання, як описано вище.  Вміст Mo(VI) у сироватці визначали за 

методом стандартних добавок.   

Таблиця 7.12 

Склад вітамінних препаратів згідно інструкції виробників. 

Компонент Вміст в 1 таблетці 

1 2 3 4 

 Vitrum Теравіт тонік Кальцемін 

Вітамін А 5000 МЕ 3000 МЕ ---- 

Вітамін D3 400 МЕ 250 МЕ 50 МЕ 

Вітамін Е 30 МЕ 60 МЕ ---- 

Вітамін К1 25 мкг 25 мкг ---- 

Вітамін С 60 мг 120 мг ---- 

Фолієва кислота 400 мкг 400 мкг ---- 

Вітамін В1 1,5 мг 4.5 мг ---- 

Вітамін В2 1,7 мг 5.1 мг ---- 
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1 2 3 4 

Вітамін В6 2 мг 6 мг ---- 

Вітамін В12 6мкг 18 мкг ---- 

Нікотинамід 20 мг 40 мг ---- 

Біотин 30 мкг 40 мкг ---- 

Пантотенова кислота 10 мг 10 мг ---- 

Магній 100 мг 40 мг ---- 

Кальцій 162 мг 100 мг 250 мг 

Фосфор 125 мг 48 мг ---- 

Калій 40 мг 80 мг ---- 

Залізо 18 мг 18 мг ---- 

Йод 150 мкг 150 мкг ---- 

Мідь 2 мг 2 мг 500 мкг 

Цинк 15 мг 15 мг 2 мг 

Марганець 2,5 г 4 мг 500 мкг 

Хлориди 36 мг  ---- 

Хром 25 мкг 120 мкг ---- 

Молібден 25 мкг 75 мкг ---- 

Селен 25 мкг 70 мкг ---- 

Нікель 5 мкг 5 мкг ---- 

Олово 10 мкг 10 мкг ---- 

Кремній 10 мкг 4 мг ---- 

Ванадій 10 мкг 10 мкг ---- 

Бор  60 мкг 50 мкг 

Екстракт кореню 

женьшеню 
---- 125 мг ---- 

Список допоміжних речовин в вітамінних препаратах згідно інструкції 

виробників: 

Vitrum: магнію стеарат, натрію кроскармелоза, целюлоза 

мікрокристалічна, кислота стеаринова, гідроксипропілметилцелюлоза, титану 

діоксид, триацетин, барвники жовтий і червоний. 

Теравіт тонік: целюлоза мікрокристалічна, желатин, кальцію 

гідрофосфат, стеаринова кислота, кроскармелозанатрію, магнію стеарат, 

кремнію діоксид, маннитол, магнію силікат, акацієва камедь, мальтодекстрин,  
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гліцин, аспарагінова кислота, лимонна кислота. Складоболонки:гіпромеллоза, 

титану діоксид, макрогол, масло мінеральне, барвникжовтий, барвник 

червоний. 

Кальцемін: мальтодекстрин, целюлоза мікрокристалічна, 

кроскармелозанатрію, акація, стеаринова кислота, полісахарид сої, магнію 

стеарат. Склад оболонки: гідроксипропілметилцелюлоза, магнію силікат, 

титану діоксид, натрію лаурилсульфат, кремнію діоксид, поліетиленгліколь, 

олія мінеральна. 

Таблиця 7.13  

Порівняння методик вольтамперометричного визначення Мо(VI) 

Реагент Електрод 
tнакоп, 

с 

Спосіб 

реєстр. 
МВ, М 

Об’єкт 

аналізу 
Літ-ра 

1 2 3 4 5 6 7 

Трополон 
Hg-Е 

(ВК) 
60 ІВА 1·10-10 Морська 

вода 
[1] 

Толідиновий 

синій 

+С2О4
2- 

Hg-Е 

(ВК) 
240 ДІВА 1·10-10 

Природна 

вода, 

ґрунти 

[2] 

Хлоранілінова 

кислота 
Hg-Е 

(ВК) 
 ДІВА 7·10-10 

Морська 

вода 

 

[3] 

8-оксихінолін Hg-Е 

(ВК) 
 

ВА 

КХВ 
1·10-9 

Морська 

вода 
[4] 

α-бензоіноксим Hg-Е 

(ВК) 
 ДІВА 2·10-10 

Рослини 

сталь 
[5] 

Купферон 

Пірогалоловий 

червоний 

Hg-Е 

(ВК) 
60 ДІВА 

2·10-10 

1·10-9 

Річкова і 

водопров. 

вода 
[6] 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тайрон+ ClO3
- Hg-Е 

(ВК) 
60 

Кат. 

ІВА 
6·10-11 

Природна 

вода, овочі [7] 

Алізарин S Hg-Е 

(ВК) 
60 ДІВА 3·10-9 

Морська і 

стічні води 
[8] 

    Люмогаліон 

магнезон+ГА 

ПАР+ГА 

5-Br-ПААФ+ГА 

РКЕ  
ВА 

ЛРП 

3,7·10-7 

1,5·10-7 

1,7·10-7 

2,4·10-7 

Морська 

вода [9,10] 

Оксихінолін + 

ClO4
- 

Hg-Е 

(ВК) 60 
Кат. 

ІВА 
1,7 10-12 Рослини [11] 

Метилтимоловий 

синій + ClO4
- 

Hg-Е 

(ВК) 60 
Кат. 

ІВА 
2·10-11 

Мінеральні 

води 
[12] 

---- РПЕ  

ІВА 

КХВ 
3·10-8 ---- [13] 

С2О4
2- ВПЕ – 

ЦТАБ 
600 ІВА 4·10-10 ---- [14] 

SCN-+ANT ІВЕ 120 ІВА 5·10-10 ---- [15] 

SiO2-ПЕ-ЛГ ВЕ  - ЦВА 6,0·10
-6

 

Вітамінні 

препарати, 

сироватка 

крові 

Ця 

робота 

Умовні позначення: ГА – гідроксиламін, ПАР – 4-(2-піридилазо)резорцин, 5-

Br-ПААФ – 2-(5-бром-піридилазо)-5-діетиламінофенол, ANT – антипірин; 

ІВА – інверсійна вольтамметрія, ДІВА – диференційно-імпульсна 

вольтамметрія, КХВ – квадратно-хвильва розгортка потенціалу, ЛРП – лінійна 

розгортка потенціалу, Кат. ІВА – каталітична ІВА; Hg-Е (ВК) – ртутний 

електрод висяча крапля, РКЕ – ртутний крапельний електрод, РПЕ – ртутно-  
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плівковий електрод, ВЕ –вугільний електрод, ВПЕ –вугільно-пастовий 

електрод, ІВЕ – імпегнований ВЕ; МВ- межа виявлення (3s-критерій). 
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7.8. Методика вольтамперометричного визначення аденіну з 

використанням ВЕ-SiO2-ПВСК-ПССК. Визначення аденіну 

вольтамперометричним методом з використанням ВЕ-SiO2-ПЕ- проводили за 

градуювальним графіком, або за методом добавок. Для побудови 

градуювального графіку у хімічний стакан об’ємом 50 мл  вносили певний 

об’єм стандартного розчину аденіну з таким розрахунком, щоб у кінцевому 

об’ємі його концентрація становила 2,0·10-5 ÷2,0·10-4  М, вводили 5,0 мл 

фосфатного буферу рН 3,5, 1,0 мл 0,1 М KNO3 (фоновий електроліт) і доводили 

об’єм розчину до 15,0 мл. Розчин переносили у електрохімічну комірку, 

занурювали ВЕ-SiO2-ПЕ, хлорид-срібний електрод порівняння і платиновий 

допоміжний електрод. Витримували електроди у комірці протягом 15 хв для 

сорбційного концентрування аденіну на ВЕ SiO2–ПЕ- без накладання 

потенціалу, після чого накладали розгортку потенціалу в межах  від +0,50 В до 

+1,80 В зі швидкістю 100 мВ/с і записували вольтамперограму. Вимірювали 

анодний струм при Е= +1,40 В. Градуювальний графік будували в координатах 

Іа–Саден, де Іа – величина анодного струму, мкА; Саден – концентрація аденіну в 

розчині, мкМ. Перед наступним визначенням електрод регенерували водно-

етанольною сумішшю (С2Н5OН:H2O=7:3) протягом 10 хв.  

Визначення аденіну у препараті  АТФ. Розчин АТФ готували розбавленням 

розчину для ін’єкцій 1 % натрію аденозинтрифосфату («Фармацевтична фірма 

«Дарниця», м. Київ). Гідроліз АТФ проводили за методикою [Newton A.A., Perry 

S.V.The Incorporation of 15N into Adenine Nucleotides and their Formationfrom 

Inosine Monophosphate by Skeletal-Muscle Preparations // Biochemistry. – 1960. – 

V. 74. – P. 127-136]. Для цього в хімічний стакан об’ємом 50 мл вводили 4 мл 

5·10-5 М розчину АТФ,  додавали 2,5 мл 0,5 М HCl, стакан закривали предметним 

склом і нагрівали на водяній бані при t = 80oC протягом 1 год. Одержаний 

гідролізат охолоджували, додавали 1,0 мл 0,05 М розчину KH2PO4, доводили до 

рН 3,5 за допомогою 0,01 М HCl  ( рН- метричний контроль) і розбавляли   
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бідистильованою водою до загального об’єму 10,0 мл. Далі проводили усі 

операції як описано вище для вольтамперометричного визначення аденіну. Вміст 

аденіну у гідролізаті ДНК визначали за методом стандартних добавок. 

Таблиця 7.14 

Хіміко- аналітичні характеристики вольтамперометричних методик визначення 

аденіну. 

Електрод Метод tнак, с МВ, М Літ-ра 

СВЕ ІВА 20 1·10-4 [1] 

Мікро-СВЕ ДІВА --- 7·10-8 [2] 

Активований СВЕ ІВА 120 3·10-8 [3] 

Hg-Е (ВК) 

Сорбція комплексу з Сu(II) 
ІВА 360 3·10-11 [4] 

РПЕ 

Сорбція комплексу з Сu(II) 
ІВА 1800 1,6·10-9 [5] 

СВЕ Nafion-RuO2 Кат. ІВА 30 2,7·10-6 [6] 

СВЕ С60 ІВА  5·10-7 [7] 

СВЕ ПАС ДІВА  8·10-9 [8] 

СВЕ β-циклодекстрин+Снано ІВА 60 8·10-7 [9] 

ВЕ-SiO2-ПЕ ВА 

- 

Сорбція 

10хв 

1,2.10-5 
Ця 

робота 

Примітки: СВЕ – скловуглецевий електрод, Hg-Е (ВК) – ртутний електрод 

висяча крапля; РПЕ – ртутно-плівковий електрод; ПАС – 

поліамідосульфокислота; Снано – вуглецеві нанотрубки; ІВА – інверсійна 

вольтамметрія; ДІВА – диференційно-імпульсна вольтамметрія; Кат. ІВА – 

каталітична ІВ 



508 

 

  

Продовження додатку 7 

Література: 

1. Yao T., Wasa T., Musha S. Linaer-sweep voltammetry and simultaneous 

determination of purine bases and their nucleosides in the glassy carbon 

electrode. Bulletin of the Chemical Society of Japan. – 1977. – V. 50, № 11. 

– P. 2917-2920. 

2. Oliveira-Brett A.M., Piedade J.A.P. , Silva L.A., V C Diculescu 

Voltammetric determination of all DNA nucleotides. Analytical 

Biochemistry. – 2004. – V. 332. – P. 321–329. 

3. Ensafi A.A., Khayamian T., Khaloo S.S.Application of adsorptive cathodic 

differential pulse stripping method for simultaneous determination of copper 

and molybdenum using pyrogallol red//  Anal.  Chim. Acta. – 2004. – V. 505, 

№. 2. – P. 201-207. 

4. Farias P.A. M., de Luca Rebello Wagener A., Castro A.A. Ultratrace 

determination of adenine in the presence of copper by adsorptive stripping 

voltammetry // Talanta. – 2001. – V. 55, №. 2. – P. 281-290. 

5. Farias P.A.M.,  Castro A.A., de Luca Rebello Wagener A. Adenine 

Determination in the Presence of Copper in Diluted Alkaline Electrolyte by 

Adsorptive Stripping Voltammetry at the Mercury Film Electrode.  

Electroanalysis. – V. 20, № 13. – P. 1445 – 1453. 

6. Zen J.-M. J., Chang M.-R. , Ilangovan G.Simultaneous determination of 

guanine and adenine contents in DNA, RNA and synthetic oligonucleotides 

using a chemically modified electrode // Analyst. – 1999. – V. 124. – P. 679–

684. 

7. Goyal R.N., Singh S.P. Voltammetric Quantification of Adenine and Guanine 

at C60 Modified Glassy Carbon Electrodes //  J. of Nanoscience. and 

Nanotech. – 2006. – V. 6, № 12. – P. 3699-3704. 

 



509 

 

  

Продовження додатку 7 

8. Zhang R., Jin G., Hu X.Sensitive determination of adenine on 

poly(amidosulfonic acid)-modified glassy carbon electrode // J. of Solid State 

Electrochem. – 2009. – V. 13, № 10. – P. 1545-1552. 

9. Wang Z., Xiao S., Chen Y. β-Cyclodextrin incorporated carbon nanotubes-

modified electrodes for simultaneous determination of adenine and guanine// 

J. of Electroanalyt.  Chem. – 2006. – V. 589, № 2. – P. 237-242. 

 7.9. Методика вольтамперометричного визначення розчиненого у 

воді кисню з використанням ВЕ-SiO2-Hb-Au. Пробу води аналізували в день 

відбору, перед визначенням вимірювали рН за допомогою рН-метру і 

температуру розчину.  

До зразка води об’ємом 10,0 мл додавали деоксигеновані розчини  

фосфатного буферу, рН=6,0  2,0 мл,  10 мМ KNO3 1,0 мл та 0,05 М ЕДТА 

0,2 мл. Отриманий розчин переносили в електрохімічну комірку, занурювали 

у неї модифікований, хлоридсрібний та допоміжний платиновий  електроди, 

накладали розгортку потенціалу в межах від +0,30 В до -0,60 В зі швидкістю 

100 мВ/с і записували вольтамперну криву. Вимірювали каталітичний 

катодний струм (Iк) при Еп=-0,09 В. Вміст кисню визначали за градуювальним 

графіком, який будували використовуючи стандартні проби дистильованої 

воду з фіксованим вмістом кисню. Для цього отримували деоксигеновану воду 

шляхом продування через 10,0 мл дистильованої води  азоту протягом 10 хв. 

У склянках, які герметично закриваються,  змішували у певних 

співвідношеннях воду до та після пропускання азоту. Вміст кисню у 

дистильованій воді визначали за стандартним методом Вінклера. Далі 

проводили операції, як вказано вище. Градуювальний графік будували в 

координатах ΔІ – СО2, де ΔІ – різниця каталітичного і фонового  катодного 

струму (Iк -  I0
к ) модифікованого електроду, мкА.  Як фоновий  

використовували деоксигенований розчин, через який продували азот  
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протягом 10 хв (I0
к). СО2 – концентрація розчиненого кисню, мг/л. Усі 

вимірювання проводили за контрольованої температури (T=18-23 0С). 

Таблиця 7.15 

Заважаючий вплив деяких компонентів природних вод на результати 

вольтамперометричного визначення кисню у розчині з використанням ВЕ-

SiO2–Hb–Au. T=18-23 0С, рН= 6,0. Вміст кисню у дослідженому зразку 7,5 - 8,5 

мг/л. 

Заважаючий 

компонент  (х) 

ГДК у воді, 

мг/л  [1] 
 Сх, мг/л 

Відн. похибка, 

% 

NO2
- 3,3 

1 34 

10 26 

S2- 0,003 
0,01 1 

0,1 0 

NO3
- 45 4,5 0 

PO4
3- 3,5 0,5 0 

Cl2 0,5 0,4 31 

Фенол 0,001 0,001 4 

Гумінові кислоти --- 3 29 

Cu(II) 1 
1 4 

10 10 

Zn(ІІ) 1 0,05 1,2 

Pb(ІІ) 0,01 
0,01 3 

0,1 100 

Fe(ІІІ) 0,3 
0,1 10 

1 32 
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[1]. Національний стандарт України. Вода питна. Вимоги та методи 

контролювання якості ДСТУ 7525:2014. Видання офіційне._Київ._ 

Мінекономрозвитку України, 2014. 

 

7.10. Визначення глюкози у сироватці крові. Сироватку  крові 

отримували за стандартною  методикою  [Колб В.Г., Камышников В.С. 

Практикум по клинической химии. – Минск: Беларусь, 1982. – 366 с.]  шляхом 

додавання до 1,0 мл зразка крові 1,0 мл ацетону і подальшого  цетрифугування 

отриманої  суміші  протягом 10 хв  при  швидкості 1500 об /хв. Супернатант  

об'ємом 75 мкл  відбирали за допомогою  автоматичної  мікропіпетки з 

дозатором і вводили в електрохімічну  комірку що  містила 10 мл фосфатного 

буферного розчину з рН 6.5 і 0.01 М KNO3. У комірку  занурювали  робочий  

електрод, ВЕ- SiO2-Hb-GОх-Au, допоміжний електрод  і  електрод  порівняння; 

комірку  герметично  закривали і включали магнітну  мішалку. Через 5 хв  

перемішування  припиняли, реєстрували  вольтамперограму   в діапазоні  Е = 

+0.7 до -0.3 В і визначали величину каталітичного  струму  кисню при Е 

= -0.35 В. Далі в комірку  вводили  стандартний  розчин  глюкози з таким 

розрахунком, щоб аналітичний  сигнал  збільшився у 1.5-2 рази і проводили 

всі описані  вище  процедури. Вміст  глюкози в сироватці крові  розраховували 

за методом стандартних добавок, в якості фонового використовували   

вольтамперограму фосфатного буферного розчину, що  містив  0.01 М КNO3. 
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Таблиця 7.16.  

Заважаючий вплив ряду лікарських препаратів на результати визначення 

0,5 мг/л римантадину вольтамперометричним методом з використанням ВЕ 

SiO2–Hb–ЦТАБ–Au, T = 20 0C, рН=6,5 

Досліджена сполука(X) 
Молярне 

співвідношення Срим:СX 

Заважаючий 

вплив 

Парацетамол 1:5 - 

Амізон 1:5 + 

Арбідол 1:1 - 

Анаферон* 1:1 - 

Інфлюцид* 1:1 - 

Вуглеводи(лактоза, глюкоза) 1:100 - 

Етанол 1:400 - 

Ацетон 1:40 - 

Примітка * вагове співвідношення (мг/л)  

7.11. Визначення римантадину в біологічних рідинах. Сироватку 

свинячої крові одержували за стандартною методикою [Колб В.Г., 

Камышников В.С. Практикум по клинической химии. – Минск: Беларусь, 

1982. – 366 с.]. В центрифужну пробірку додавали 10 мл крові, 20 мл ацетону 

для осадження білків, суміш центрифугували протягом 10 хв із швидкістю 

4500 об/с, рідину над осадом декантували, переносили в стакани і випарювали 

на водяній бані при t = 80 oC для видалення ацетону до об'єму 8 мл. Одержану 

сироватку охолоджували, переносили в градуйовану пробірку і доводили об'єм 

точно до 10 мл за допомогою 0,06 М фосфатного буферу, рН=6,0. Зразки слини 

людини відбирали за стандартною методикою [Колб В.Г., Камышников В.С. 

Практикум по клинической химии. – Минск: Беларусь, 1982. – 366 с.]. 

Визначення римантадину в біологічних рідинах, сироватці крові і слині,  
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проводили за методом добавок аналогічно описаній вище процедурі. 

Вимірювання проводили при сталій температурі в лабораторії. 

7.12. Методика амперометричного визначення холіну за допомогою 

планрного золотого електроду, модифікованого SiO2-ХОД. 

Амперометричне визначення холіну проводили за методом стандартних 

добавок у діапазоні лінійності градуювального графіка: 0,015 – 0,6 мМ холіну. 

Для цього модифікований електрод Au-SiO2-ХОД занурювали в 

електрохімічну комірку, що містила 5,0 мл 0,025 М фосфатного буферного 

розчину, рН 7,5, накладали потенціал Е=0,7 В, вмикали магнітну мішалку та 

чекали  протягом 200 с доки значення струму не стабілізується. Отримували 

фонове значення сили струму. Далі до розчину у комірці за допомогою 

мікропіпетки додавали 10 мкл стандартного 50 мМ розчину холіну та 

реєстрували зростання струму в результаті протікання ферментативної 

реакції. Потім у комірку додавали 0,2 мл розчину з невідомою концентрацією 

холіну та вимірювали  силу струму. Після цього знову додавали 10 мкл 

стандартного 50 мМ розчину холіну і знову вимірювали сиду струму. 

Концентрацію холіну у досліджуваному розчині розраховували за методом 

стандартних добавок.  
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Таблиця 7.17  

Заважаючий вплив деяких речовин на результати амперометричного 

визначення холіну за допомогою Au-SiO2-ХОД. Концентрація холіну 1 мМ. 

Речовина 

(Х) 

Молярне 

співвідношення у 

досліджених 

об’єктах, 

(Схол :Cх) 

Молярне 

співвідношення, 

що не заважає 

визначенню 

(Схол :Cх) 

1 2 3 

Глюкоза 1 : 10 1 : 10 

Сахароза 1 : 10 1 : 10 

Лактоза 1 : 50 1 : 100 

Фруктоза 1 : 10 1 : 10 

Сечова к-та 1 : 10 1 : 10 

Сечовина 1 : 50 1 : 100 

Аскорбінова 

кислота 
1 : 1 1 :0,02 

Етанол - 1 : 100 

Pb2+ - 1 :0,1 

Zn2+ 1 : 0,1 1 :0,5 

Cu2+ 1 : 0,01 1 :0,2 

Mn2+ 1 : 0,01 1 : 5 

Fe3+ 1 : 0,1 1 :0,5 
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Склад досліджених об’єктів.  

Дитяча харчувальна суміш «Bebi» (вміст на 100 г суміші): 

Лінолева кислота (4,4 г), казеїн (4,8 г), білки молочної сироватки (7,2 г), 

лактоза (55 г), вітаміни (ретинолу ацетат (570 мг), холекальциферол (7,8 мкг), 

α-токоферолу ацетат (6 мг), фітоменадіон (42 мкг), аскорбінова кислота (90 

мг), тіаміну гідрохлорид (0,75 мг), рибофлавін (1 мг), ніацинамід (4,2 мг), 

кальцію пантотенат (4,1 мг), піридоксину гідро хлорид (0,5 мг), біотин (18 

мкг), фолієва кислота (117 мкг), ціанокобаламін (1,5 мкг)), мінеральні 

речовини (Mn2+ (42 мкг), Cu2+ (300 мкг), K+ (520 мг), Fe3+ (4,2 мг), Na2+ (150 

мг), PO4
3- (210 мг), Mg2+ (40 мг), Zn2+ (4 мг), I- (95 мкг), Cl- (350 мг), Se (13 

мкг)), таурін (30 мг), холін (100 мг), інозитол (35 мг), L-карнітин (9,4 мг). 

Визначення холіну в продуктах харчування. Пробопідготовку суміші 

проводили згідно [Woollard D C., Indyk H. E.Determination of choline in milk and 

infant formulas by enzymatic analysis: collaborative study // J of AOAC Int. – 2000. 

– V. 83, № 1. – P. 131–138]. Для цього наважку cухої суміші зважували на 

аналітичних терезах, переносили в стакан та додавали 30 мл 1 М HCl. Стакан 

накривали скельцем та нагрівали на водяній бані протягом 4 годин при 60-

70 С. Таким чином досягається відділення білків молока та гідроліз 

зв’язаного у формі естерів холіну. Після охолодження до кімнатної 

температури  суміш фільтрували через паперовий фільтр (червона стрічка) у 

колбу та промивали фільтр водою. Значення рН розчину доводили до 3,0 – 4,0 

за допомогою NaOH (рН-метричний контроль), додавали 50 мг MnO2 та 

перемішували розчин магнітною мішалкою протягом 30 хв. Далі розчин 

фільтрували через  паперовий фільтр (червона стрічка) у мірну колбу на 50 мл 

і доводили водою до мітки. Отриманий розчин зберігали в холодильнику при 

температурі 4 С не більше одного тижня. Визначення холіну в отриманому 

розчині проводили за методом стандартних добавок. 



516 

 

  

Продовження додатку 7 

Таблиця 7.18 

Порівняльна характеристика деяких амперометричних біосенсорів для 

визначення холіну на основі іммобілізованої ХОД 

Е
л
ек

тр
о

д
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о
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ф
ік

ат
о
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Ч
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, 
с 

К
м
, 

м
М

*
*
 

Л
ін
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о
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Г
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о
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С
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*
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. 
в
ід

х
и

л
ен

н
я
, 

%
 

О
б

’є
к
т 

Л
іт

ер
а
ту

р
а
 

Pt Діамінобензен

-берлінська 

лазур 

30 1,2 0,05 ÷ 

2 

50 0 85% / 

2 міс. 

8 - [1] 

Pt Полівінілфе-

роцен хлорат 

70 2,32 0,004 ÷  

1,2 

4 750 - 4,6 - [2] 

Вуг. 

паст. 

Берлінська 

лазур 

30 2 0,02 ÷ 

2 

20 50 1 міс. 14 - [3] 

Pt AuНЧ-ПВА-
глутаральдегід 

20 0,78 0,02 ÷ 

0,4 

10 400 80% / 

14 дн. 

7,4 - [4] 

СВЕ ПДМДА-

FePO4-

Берлінська 

лазурь 

2 0,47 0,002 ÷ 

3,2 

0,4 0 95%/ 

14 дн. 

3,2 - [5] 

Pt SiO2-ВНТ 15 - 0,005 ÷ 

0,1 

0,1 160 75%/1 

міс. 

4,8 + [6] 

Pt-

ВНТ 

ПДМДА-

поліалліламін-

полівініл 

сульфат 

8 - 0,005 ÷ 

0,1 

0,2 600 90%/1 

міс. 

5,4 - [7] 

Au SiO2-ЦТАБ 15 0,27 0,015÷ 

0,6 

15 700 52% / 

14 дн. 

5 + Ця 

робо-

та 

Примітки: * Стабільність електрода виражена в форматі Х% / Y, де Х – 

відсоток відгуку порівняно з початковим, що зберігається після використання 

електрода протягом відповідного часу Y; ** Км – умовна  константа Міхаеліса. 
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7.13. Методика амперометричного визначення сорбітолу за допомогою 

СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ. Визначення сорбітолу проводили амперометричним 

сметодом у діапазоні лінійності градуювального графіка 0,25 ÷ 1,2 мМ, за 

методом стандартних добавок.  В електрохімічну комірку, що містила 2,54 мл 

Tris-HCl буфера, рН 7,5 та 1 мМ НАД+,  занурювали модифікований СВЕ-ВНТ-

SiO2-СДГ, хлоридсрібний електрод порівняння та платиновий допоміжний 

електрод, накладали потенціал +0,5 В та вмикали магнітну мішалку. Чекали на 

досягнення струмом постійного значення (до 200 с), яке вважали фоном та 

віднімали його від усіх отриманих в подальшому значень. В комірку за 

допомогою мікропіпетки додавали 20 мкл стандартного 50 мМ розчину 

сорбітолу. Чекали досягнення постійного значення сили струму та додавали за 

допомогою мікропіпетки 20 мкл досліджуваного розчину сорбітолу з 

невідомою концентрацією. Останнім додавали 20 мкл стандартного розчину 

сорбітолу для того, щоб упевнитись у стабільності сигналу модифікованого 

електрода. За отриманою амперограмою розраховували концентрацію 

сорбітолу в досліджуваному розчині.  

Таблиця 7.19 

Вплив потенційних заважаючих речовин на результати амперометричного 

визначення сорбітолу за допомогою СВЕ-ВНТ-SiO2-СДГ. Концентрація 

сорбітолу 1 мМ. 

Речовина (Х) 

Молярне 

співвідношення, згідно 

відомостям літератури 

(Ссорб :Cх) 

Молярне 

співвідношення, що 

не заважає 

визначенню 

(Ссорб :Cх) 

1 2 3 

Сахароза 1:1 1:5 

Фруктоза 1:1 1:5 

Глюкоза 1:1 1:1 
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1 2 3 

Манітол 1:1 1:5 

Ксилітол 1:1 1:5 

Гліцерин 1:1 1:1 

Аскорбінова к-та 1:0,1 1:0,02 

Fe(ІІІ), Fe(II) - 1:5 

Аскорбінова к-

та:Fe(III) = 1:5 

(мол.) 

- 1: 0,1 

ДДСН* 1:0,5 1:0,5 

Примітка: * при  тривалості аналізу не більше 10 хвилин 

Cклад  об’єктів, що аналізуються згідно даних, вказаних на упаковці та 

згідно [1, 2] 

Гель для душу «Липовий мед», Україна: 

Вода, відвар мильного кореню, відвар листя м’яти, відвар кореню фіалки, 

лаурилсульфат амонію, глютамат натрію, кокосовий бетаїн, хлорид натрію, 

екстракти трав і квітів, сорбітол (0 – 10 %), пантенол, лимонна кислота, 

натуральний ароматизатор, велсан. 

Зубна паста «Oral B Stages berry bubble», Німеччина: 

Фторид натрію, сорбітол (10 -30 %), вода, гідратований силікагель, гліцерин, 

лаурилсульфат натрію, ароматизатор, ксантан, сахарин натрію, карбомер, 

гідроксид натрію, барвник FD&C Blue 1. 

Печиво «Діабетичне», Україна: 

Борошно пшеничне, маргарин, борошно вівсяне, сорбітол (15 – 40 %), сода 

харчова, сіль, кориця, ванілін. 
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Жувальна гумка «Orbit», Росія: 

Сорбіт (40 – 80 % ), гумова основа, стабілізатор, маніт, натуральні та ідентичні 

натуральним штучні ароматизатори, соєвий лецитин, яблучна кислота, 

лимонна кислота, фумарола кислота, аспартам, ацесульфам, підсилювачі 

смаку, антиоксидант. 

Література: 

1. Дорн Г А.., Сидорова О.С.  Исследование потребительских свойств мучных 

кондитерских изделий с сахарозаменителями // Ползуновский Вестник. – 

2012. – Т. 2, № 2. – С. 131–134. 

2. Reynolds E C. Contents of toothpaste - safety implications // Australian 

Prescriber. – 1994. – V. 14, № 2. – P. 49–51. 

Визначення сорбітолу в  харчових та парфюмерно- косметичних 

продуктах.  На аналітичних терезах відбирали наважки зразків з таким 

розрахунком, щоб у кінцевому об’ємі проби концентрація сорбітолу була в 

межах 20-50 мМ. Наважки подрібнювали вручну у фарфоровій ступці, 

кількісно переносили в стакан ємністю100 мл, додавали 40 мл нагрітої до 60 – 

70 С бідистильованої води та перемішували протягом однієї години на 

магнітній мішалці з підігрівом. В деякі проби вводили добавки 50 мМ 

стандартного розчину сорбітолу. Отримані суспензії фільтрували через 

паперовий фільтр (червона стрічка) в мірні колби ємністю 50 мл, промивали 

фільтр водою та доводили об’єм розчину у колбі водою до мітки. Якщо у 

складі об’єктів містилася аскорбінова кислота, у розчин вводили 3 мМ Fe(III), 

що достатньо для маскування до 1 мМ аскорбінової кислоти. Визначення 

сорбітолу в отриманих розчинах проводили за методом стандартних  добавок, 

як описано вище. 
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Таблиця 7.20 

Порівняльна характеристика  амперометричних біосенсорів для визначення 

сорбітолу на основі іммобілізованої СДГ. 
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%
 

О
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т 

 

Л
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ер
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а
 

Вуглеце-

ве 

волокно 

Ковалентне 

прищеплен-

ня до мем-

брани 

«Іммунодін» 

300 0,0065

- 0,2 

6,5 150 - - - [1] 

СВЕ-ВНТ Нафион-

гіалуронова 

к-та 

53 0,5- 

1,0 

18 400 95% 

/ 22 

год. 

 - [2] 

Золотий Поліетіленім

ін-Меркапто

пропіонова 

к-

та-Толуідін 

 1,0-

5,0 

100 400 50% 

/ 14 

дн. 

7,1 - [3] 

Вугільн. 

пастовий 

Поліфеніл 

етилендиамін 

120 0,02- 

0,8 

40 0 60% 

/ 3 

дн. 

6,1 + [4] 

СВЕ-ВНТ SiO2-

ПДМДА 

100 0,25- 

1,2 

250 500 85% 

/30 

дн. 

6 + Ця 

роб

ота 

Примітка: *Стабільність електрода, виражена в форматі Х% / Y, де Х – 

відсоток відгуку порівяно з початковим, що зберігається після використання 

електрода протягом інтервалу часу Y. 
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1. Campbell C. E.,  Rishpon J. NADH Oxidation at the Honey-Comb Like Structure 

of Active Carbon: Coupled to Formaldehyde and Sorbitol Dehydrogenases //  

Electroanal. – 2001. – V. 13, № 1. – P. 17–20. 

2. Filip J., Sefčovičová J., Tomčík P., Gemeiner P., Tkac J. A hyaluronic acid 

dispersed carbon nanotube electrode used for a mediatorless NADH sensing and 

biosensing // Talanta. – 2011. – V. 84, № 2. – P. 355–361. 

3. Hassler B. L., Kohli N., Zeikus J. G.,   Lee I., Worden R.M. Renewable 

dehydrogenase-based interfaces for bioelectronic applications // Langmuir. – 

2007. – V. 23, № 13. – P. 7127–7133. 

4. Saidman S. B., Lobo-Castañón M. J., Miranda Ordieres, A.J., Tuñón Blanco, P. 

Amperometric detection of D-sorbitol with NAD+-D-sorbitol dehydrogenase 

modified carbon paste electrode //  Analyt. Chim. Acta. – 2000. – V. 424, № 1. – 

P. 45 –50. 

7.13. Вольтамперометричне визначення  стрептоміцину 

імуноферментним методом  з викорстанням PtДПЕ-SiO2-антиген 

Модифікування Pt ДПЕ біокомпозитною плівкою. Плівку  SiO2 на 

поверхні друкованого платинового електроду отримували за методом 

електроіндукованого осадження. Як прекурсори використовували  ТЕОС та  

амінопропілтриетоксисилан (АПТЕС) у співвіднгошенні ТЕОС:АПТЕС = 95: 

5 (% мас.). Аміногрупи АПТЕС здатні зв’язуватися з карбонільними групами, 

білкових молекул модифікатора, забезпечуюючи міцніше закріплення білків у 

плівці. Для покращення структури плівки у золь перед процедурою 

електроосадження додавали ЦТАБ у кількості 20мМ. Отримували 

модифікований електрод Pt-SiO2-NH2. На поверхні електроду закріплювали 

стандарт  антигену – коньюгат стрептоміцину  з альбуміном за рахунок 

ковалентної зшивки глутаральдегідом. Для цього на поверхню 

модифікованого електрода Pt-SiO2-NH2  наносили краплю розчину  антигену  

 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Peter%20Gemeiner%22
https://europepmc.org/authors/0000-0002-0765-7262
https://ri.conicet.gov.ar/browse?value=Miranda%20Ordieres,%20A.J.&type=author
https://ri.conicet.gov.ar/browse?value=Tu%C3%B1%C3%B3n%20Blanco,%20P.&type=author
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(1 мг/мл)  та поміщали електрод на ніч в ексикатор, на дні якого був налитий  

глутаровий альдегід. У результаті на  поверхні відбувалася реакція  утворення 

основ Шифа між аміно групами білку та   карбонільними  групами альдегіду. 

Через 15 год поверхню електрода промивали фосфатним буфером рН 6,5 та 

змивали надлишок незакрпіленого на поверхні антигену. Для підвищення 

міцності  ковалентного закріплення білків подвійні зв’язки           -N=CH-   

відновлювали  розчином боргідгиду натрію (4мг/мл)  у фосфатному буфері рН 

7,0, згідно стандартної процедури [Преснова Г.В., Рубцова М.Ю., Шумянцева 

B.B. Сравнительная иммобилизация антител на поверхности 

модифицированных печатных графитовых электродов // Вестн. Моск. Ун-та. 

Сер. 2. Химия.-2008.-Т.49.-С. 91-95 ] протягом 2 год.  

Таким чином отримували прукований платиной  електрод, 

модифікований  ковалентно прищепленим шаром антигену стрептоміцину:  Pt 

ДПЕ-SiO2-антиген. При визначенні низькомолекулярних сполук, якою є 

стрептоміцин, застосовується непрямий  конкурентний аналіз [Evtugyn G. 

Biosensors: Essentials. 2014, Springer Heidelberg New York Dordrecht London 265 

p].  Для цього на поверхню PtДПЕ-SiO2-антиген наносили  розчин,  що містив 

стрептоміцин, і  додавали до нього розчин моноклональних (первинних) 

антитіл у надлишку порівняно зі стрептоміцином. У результаті реакції, що 

відбувалася протягом 30 хв надлишок первинних антитіл, що не зв’язався зі 

стрептоміцином у розчині,  утворював комплекс з іммобілізованим на 

поверхні  стрептоміцином. На наступному етапі  на поверхню електрода 

наносили розчин поліклонального (вторинного) антитіла з прищепленою 

перкосидазою (імуноферментний кон’югат). У результаті реакції, що 

відбувалася протягом 15 хв вторинне антитіло приєднувалося до раніше 

утвореного комплексу антиген-первинне антитіло. На поверхні електроду 

утворювався комплекс: антиген-первинне антитіло-вторинне антитіло  
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Кількість утвореного  імунного комплексу на поверхні електрода пропорційна  

його пероксидазній активності. Перокисдазну активність  комплексу 

визначали електрохімічно. Для цього  на поверхню електрода наносили розчин 

субстрату пероксидази - гідроген пероксид та фероцен (донор електронів) і 

проводили вимірювання методом  циклічної вольтамперометрії.  Схема 

біохімічних та  електрохімічних перетворень, що відбувається  за відсутності 

та у пристуності  пероксидази на поверхні модифікованого електроду, 

наведена  нижче: 

За відсутності  пероксидази  на електроді відбуваються наступні реакції: 

Хімічна: 

Fc(red) + H2O2 = Fc(ox) + 2H2O + 2Н+                 (7.1) 

Електрохімічна : 

                           Fc(ox) + e → Fc(red)                     (7.2) 

Fc(ox), Fc(red) _ окиснена і відновлена форми фероцену. 

В результаті реакції на вольтамперограмі фіксується струм відновлення 

фероцену при Е= -0,6В.  

У присутності пероксидази  на поверхні електроду відбуваються 

наступні реакції: 

Ферментативна: 

          2Н2О2 + HRP→ 2H2O + О2+ HRP′             (7.3) 

            HRP′ + Fc(red) →HPR  +Fc(ox)               (7.4) 

Електрохімічна: 

                 Fc(ox) + e → Fc(red)                             (7.5) 

де Fc(ox), Fc(red) _ окиснена і відновлена форми фероцену; HRP та HRP′ - 

пероксидаза хрону активний центр якої знаходиться у відновленій та 

окисненій формах відповідно. 
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У присутності пероксидази струм відновлення фероцену  при Е=-0,6 В 

значно зростає порівняно зі струмом за відстуності ферменту. 

На циклічній вольтамперограмі суміші пероксиду водню з фероценом у 

присутності кон’югату (вторинне антитіло, мічене пероксидазою)  

спостерігали значне підвищення катодного струму фероцену, що свідчить про  

проходження ферментативної реакції, а отже, утворення імунного комплексу. 

Надалі як аналітичний сигнал використовували різницю між струмами 

відновлення фероцену при потенціалі -0,6В у пристуності 5 мМ Н2О2  за 

присутності  і відстуності коньюгату, що містив пероксидазу. Максимальний 

аналітичний відгук модифікованого електрода спостерігався при  концентрації 

фероцену 7 ·10-4 М, що у 10 разів менше за концентрацію гідроген пероксиду.  

Оптимальний час контакту Н2О2 і фероцену з кон’югатом складав 7 хв.   

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1.  Циклічні  вольтамперограми  Pt ДПЕ-SiO2-антиген у фоновому 

розчині у пристуності: фероцену (1); Н2О2 (2), суміші фероцену та Н2О2 (3)   

суміші фероцену, Н2О2 та коньюгату, що мітить пероксидазу (4). Фон- 

фосфатний буфер рН = 7,0. Концентарції: 5 мМ Н2О2; 7.10-4 М фероцен; 

кон'югат розведений у 100 000 раз. 

1 

2 

3 

4 
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Вольтамперометричне визначення стрептомцину. Визначення 

проводили методом конкурентного імуноферментного аналізу з 

використанням Pt ДПЕ-SiO2-антиген за методом градуювального графіка. Для 

побудови градуювального графіка готували серію  стандартних розчинів 

стрептоміцину: 0; 0,15; 0,22; 0,35 0,45 мкг/л. У комірку на поверхні 

модифікованого електрода поміщали 25 мкл розчину стрептоміцину 

відповідної концентрації, додавали 50 мкл свіжо розбавленого розчину 

первинних антитіл (розбавлення проводили фосфатним буфером, рН 7,0).  

Розчин контактував з електродом протягом 30 хв.  Далі комірку  ретельно 

промивали 3 рази дистильованою водою,  вносили 75 мкл 

свіжоприготовленого розчину кон'югату _ вторинне антитіло з прищепленою 

пероксидазою хрону. Через 15 хв  розчин з комірки видаляли, електрод 

промивали водою. Кількість утвореного на поверхні імуноферментного 

комплексу визначали методом циклічної вольтмперометрії. Для цього у 

комірку вводили 75 мкл  6·10-4М  розчину ферроцену, отриманого у 

буферному розчину  рН= 7,0 і  вимірювали силу струму при потенціалі Е = -

0,6 В. Отриманий  сигнал вважали фоновим. Потім до розчину у комірці 

додавали 5,0 мкл 0,1 М гідроген пероксиду, чекали 7хв і знову записували  

циклічну вольтаперограму. Вимірювали різницю сили струмів при потенціалі 

-0,6 В у розчинах, що містив і не містив гідроген пероксид (ΔI). Отриману 

величину  вважали за аналітичний сигнал стрептоміцину.  

Аналогічні вимірювання проводили з усіма стандартними розчинами 

стрептоміцину. Після кожного вимірювання проводили регенерацію 

електрода 0,1М оцтовою кислотою протягом 60 с.  Зі збільшенням 

концентрації аналіту спостерігали зменшення його аналітичного сигналу. 

Градуювальний графік будували у логарифмічних координатах. Отримували 

лінійну залежність між логарифмом концентрації розчинів стрептоміцину 

(lgC), мкг/л  і логарифмом аналітичного сигналу (lgΔI) при потенціалі -0,6 В:  
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lgΔI= Іхол – (Іфон – І а.с), де Іхол – аналітичний сигнал холостої проби; Іфон – сила 

струму фероцену у фосфатному буфері; Іа.с. – аналітичний сигнал розчину 

стрептоміцину.  

Визначення стрептоміцину у меді і молоці методом імуноферментного 

аналізу з використанням Pt ДПЕ-SiO2-антиген. Отримували водну витяжку 

меду. Для цього в центрифужну пробірку поміщали 1,00 г меду, додавали  5,0 

мл фосфатного буферу рН 7,0, розчин перемішували. Отриману суспензію 

центрифугували протягом 5 хв при швидкості обертання 3000 об/хв. 

Супернатант зливали і розбавляли в 4 рази фосфатним буфером, рН 7,0. 

Визначення стрептоміцину в меді проводили  за методом стандартних 

добавок. Перед визначенням зразки розбавляли водою в 400 раз. Далі 

проводили усі процедури, як описано вище. Після кожного вимірювання  

електрод регенерували 0,1 М розчином ацетатної кислоти.  

При визначенні стрептоміцину у молоці у центрифужну пробірку 

відбирали 1 мл молока, додавали 5 мл фосфатного буфера рН=7,0 та 1мл 

дихлорметану для екстракції жирів. Після ретельного перемішування розчин 

центрифугували, протягом 5хв, зі швидкістю 5000 об./хв.  Для аналізу 

відбирали 50мкл водної фази та проводили усі процедури, як описано вище. 

Вміст стрепоміцину в молоці визначали за методом стандартних добавок. 
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Таблиця 7.21 

Хіміко- аналітичні характеристики методів визначення стрептоміцину. 

Метод 

Діапа-

зони 

концен

трацій, 

М 

Час 

ана-

лізу 

Селективність Примітки 

Літ-ра 

Мікробіолог

ічні методи 

1·10-3-

1·10-4 

2-3 

дні 

Потребує 

повного 

відокремлення 

від інших 

антибіотиків. 

Напівкількісне 

визначення 

[1,2] 

Оптичні 

методи 

1·10-3-

1·10-4 

1 

год 

Потребує 

додаткового 

розділення 

Тривала 

пробопідготовка 

[3] 

Хроматогра

фічні 

методи 

1·10-3-

1·10-6 

 

2-4 

год 

Ускладнена 

пробопідготов

ка, додаткове 

розділення, 

підбір 

розчинників. 

Висока вартість 

обладнання, 

високі затрати 

реактивів 

[4,5] 

Імуносорбен

тні методи 

10-70 

мкг/кг 

3 

год 

Без 

додаткового 

розділення. 

 

Висока вартість 

обладнання, 

одноразова 

система  

[6] 

Вольтампе-

ротмерія Pt 

ПДЕ-SiO2-

антиген  

0,15- 

0,6 

мкг/л 

50 

хв 

 Без 

додаткового 

розділення. 

Середня 

вартість, 

можливість 

багаторазового 

використання. 

Ця 

робота 
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