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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Важливим завданням сучасної аналітичної хімії є 

розробка експресних, чутливих, вибіркових і надійних методик визначення 

біологічно-активних речовин у різноманітних об’єктах без складної процедури 

пробопідготовки. Таким критеріям відповідають хімічні і біохімічні сенсори, 

чутливими елементами яких виступають покриття на основі органічних 

полімерів або неорганічних сорбентів з іммобілізованими аналітичними 

реагентами. Недоліком органічних полімерних покриттів є уповільнений 

масообмін, обмежена сорбційна ємність внаслідок аморфної природи полімеру, 

складність відтворення їх хіміко-аналітичних характеристик. Альтернативою 

органічним полімерам у таких системах виступають матеріали на основі оксиду 

силіцію, зокрема отримані методом золь-гель синтезу плівкові покриття. Разом з 

цим широке застосування SiO2-плівок у хімічном аналізі обмежується 

відсутністю загальних підходів до отримання стабільних покриттів з 

відтворюваними хіміко-аналітичними характеристиками. Важливим завданням 

вбачається підвищення спорідненості SiO2-покриттів до аналіту для покращення 

селективнності і підвищення швидкості отримання аналітичного відгуку. 

Вирішення поставленого завдання досягається поєднанням переваг неорганічної 

і органічної матриць шляхом введення у золь SiO2 поліелектролітів (ПЕ). Такий 

підхід дозволить покращити механічну стійкість покриття, закріпити широкий 

ряд аналітичних реагентів різної природи в отриманих гібридних плівках за 

рахунок електростатичних взаємодій та надасть їм електропровідних 

властивостей. Це актуально для розробки чутливих елементів оптичних та 

вольтамперометричних сенсорів. Інкапсулювання ферментів та імуноглобулінів 

у SiO2-плівках дозволить додатково покращити їх вибірковість по відношенню 

до органічних субстратів без довготривалої пробопідготовки. Застосування 

структуруючих темплатів поверхнево-активних речовин (ПАР) або самих 

аналітів при отриманні гібридних покриттів є ще одним перспективним 

способом покращення селективності, чутливості і стабільності їх аналітичного 

відгуку. Такий підхід дозволяє раціонально керувати поруватістю та 

структурованістю гібридних плівок і забезпечує взаємодію аналітів з 

іммобілізованими аналітичними реагентами як на поверхні, так і в об’ємі SiO2-

покриттів.  

Систематизована інформація щодо отримання і застосування в аналізі 

модифікованих аналітичними реагентами гібридних покриттів SiO2-ПЕ у 

літературі практично відсутня. Дослідження закономірностей та особливостей 

отримання покриттів SiO2-ПЕ, їх модифікування аналітичними реагентами та 

розробка методологічних основ застосування таких 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 
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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 задачі дослідження: метою 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 

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. 
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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. 

 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 розчинах. 

Встановлена інтенсифікація окиснення іммобілізованих на поверхні SiO2-

аніонний ПЕ ди-, триарілметанових, 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 
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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
-, 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 
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«Йодіс»; методики вольтамперометричного визначення глюкози, гідроген 

пероксиду, сахарози впроваджено в навчальний 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 лабораторії 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. 

Олігоуретансемікарбазид  ОУТС одержано в лабораторії чл.-кор. НАН України, 

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

Частину досліджень було одержано спільно з аспірантами 

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

захистили кандидатські дисертації під керівництвом автора. Ряд експериментів 

проводився за участю студентів-дипломників кафедри. Автор 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 вчених, 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 
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Поля Сабатьє, Тулуза, Франція (Київ- Тулуза 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 

2019 рр), Міжнар. конференції по спектроскопії (Київ, 2003), Міжнар. 

конференції з 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), Міжнар. конференції по 

електроніці та нанотехнологіям, ElNANO (Київ, 2018). 

  Публікації. За темою дисертації опубліковано 31 статтю, з яких 14 – у 

фахових виданнях України (9 статей у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних) і 17 – в іноземних наукових періодичних виданнях, що входять до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science; 33 тези доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, семи 

розділів, висновків, списку цитованої літератури (592 посилання) та додатків. 

Робота викладена на 360 сторінках, без урахування ілюстрацій і таблиць (4 

стор.), списку використаних джерел (60 стор.) і додатків (105 стор.), містить: 79 

рисунків, 21 схему, 81 таблицю і 7 додатків.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обгрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі 

дослідження, представлено новизну отриманих результатів та їх практичне 

значення, наведено дані щодо апробації результатів дисертаційної роботи та 

особистий внесок здобувача. 

У першому розділі на основі критичного огляду літератури 

сформульовано умови, що висуваються до чутливих елементів оптичних та 

вольтамперометричних сенсорів. Серед відомих матриць, що застосовуються для 

іммобілізації аналітичних реагентів, перевагу надано оксиду силіцію та плівкам 

на його основі, отриманих методом золь-гель синтезу. Запропоновано алгоритм 

вибору факторів, що впливають на структурні і сорбційні характеристики 

плівкових покриттів на основі SiO2. Зроблено висновки щодо покращення їх 

структурних і сорбційних характеристик.  

У другому розділі наведено відомості про використані у роботі реагенти, 

прилади, обгрунтовано методики і умови експерименту. Отримання плівкових 

покриттів проводили шляхом кислотного гідролізу тетраетоксисилану (ТЕОС)  

методом золь-гель синтезу. Обґрунтовано вибір органічних складових гібридних 

покриттів, а саме, поліелектролітів різної природи – сильнокислотних 

(полісульфонові кислоти та їх солі), сильноосновних (полімери, з четвертинними 

амонійними угрупуваннями) та амфіфільних (білки). Характеристики 
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досліджених у роботі сильнокислотних та сильноосновних поліелектролітів 

наведені у табл.1. Обрані ПЕ відрізнялися гідрофобністю мономерної ланки. 

 Таблиця 1 

Загальна характеристика використаних у роботі поліелектролітів. 

Структурна 

одиниця 

Назва Скоро-

чення 

Мr  Вміст у 

золі, % 

мас. 

Аніонні 

 

 

 

Полівініл-

сульфокислота  
ПВСК  170 000  0,25-2,5 

 

 

 

 

Полістирол-

сульфокислота  

 

ПССК  70 000  0,25-2,5 

Катіонні 

 

Полідиметил-

диалліламоній 

хлорид  

ПДМДА  100 000 1-2 

 

 

 

Олігоуретан-

семікарбазид 

розгалудженої 

будови 

ОУТС  4 060 0,5 

 

Для покращення рівномірності і мезоструктурованості гібридних плівкових 

покриттів перевага надана методу золь-гель синтезу у присутності поверхнево-

активних речовин (ПАР) як структуруючих темплатів.  Досліджено катіонні, 

аніонні та неіоногенні ПАР, що відрізнялися довжиною та розгалуженістю 

алкільних радикалів. Обговорено принцип вибору органічних аналітичних 

реагентів як модифікаторів поверхні гібридних плівкових покриттів. Зроблено 

висновок про доцільність вивчення реакцій комплексоутворення, окиснення-

відновлення та електрокаталізу для розробки загальних засад і науково-

методологічних рекомендацій щодо застосування в аналізі отриманих плівкових 

покриттів. З цією метою досліджено наступні органічні реагенти, табл.2. 

 

Таблиця 2 

Досліджені у роботі органічні реагенти. 

Клас сполуки Загальна формула Назва Скоро-

чення 

1 2 3 4 

Ксантенові 

барвники 

 

 

 

Родамін 6Ж Р6Ж 

 

 

 

 OH
5
C

2
HN

COOC
2
H

5

Cl

N
+

HC
2
H

5

SO
3
H

n

 

SO
3
H

n

 

N
+

* N
H

N
H

*

O Cl

n
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1 2 3 4 

  

 

 

 

Бенгаль-

ський 

рожевий 

БР 

Триоксифлуорони 

 

Бромпіро-

галоловий 

червоний 

 БПЧ 

Триарілметанові 

барвники 

 

 

 

 

 

Малахіто-

вий зелений 
МЗ 

 

Кристаліч-

ний 

фіолетовий  

КФ 

Диарілметанові 

барвники 

 

Аурамін А 

Оксазинові 

барвники 

 

 

Нільський 

блакитний 

НБ 

 

 

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 

 

 

 Аденін 

 

 

 

 

Аде 

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

3
)
2

HSO4
- 
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              1 

        

 

      

N-N-вмісні    

реагенти 

2 3 4 

 

 

 

 

Гуанін Гуан 

 

1,10-

Фенантро-

лін 

Phen 

Азобарвники  

 

Люмога-

ліон 

ЛГ 

 
 

Метиловий

оранжевий 

МО 

Типи досліджених у роботі білків наведено у табл.3. 

Відомо, що оксид силіцію _ ідеальна матриця для закріплення біомолекул 

на поверхні. У роботі досліджено ряд ферментів класу оксидо-редуктаз, а також 

гемопротеїни і антитіла, які інкапсулювали у плівці SiO2 для отримання 

біоактивних покриттів _ чутливих елементів біохімічних сенсорів.  

 

Таблиця 3 

Досліджені у роботі білки. 

Назва 

 

Cкоро-

чення 

Мол. 

маса, кДа 

рI* Функція 

1 2 3 4 5 

Гемоглобін Hb 64 7.5 Переносник кисню 

Міоглобін Mb 17,5 6,0-6,5 Переносник 

електронів 

Пероксидаза 

хрoну  

HRP 44 8,8 Каталіз розкладу 

гідроген пероксиду  

Глюкозоокси-

даза 

 

GOx 160 4,2 ФАД-залежний 

фермент, окиснення 

глюкози 

Холін оксидаза ХОД 95 4,1 ФАД-залежний 

фермент, окиснення 

холіну 

Мальтаза Malt 63,5 4,7-5,2 Гідроліз мальтози 
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1 2 3 4 5 

Інвертаза Inv 270 3,4-4,4 Гідроліз сахарози 

Сорбітол 

дегідрогеназа 

СДГ 100 4,8 НАД-залежний 

фермент, окиснення 

сорбітолу 

Моноклональ-

ні антитіла до 

стрептоміцину 

Ig ~150 5,7-7,6 Утворення імунного 

комплексу  

*pI - ізоелектрична точка 

У третьому розділі проаналізовано і систематизовано основні фактори, що 

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

Оптимізовано склад золю, спосіб його нанесення на підложку; проаналізовано 

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.  

Найстабільніші плівки отримано із золю, що містив ТЕОС та Н2О у 

молярних співвідношеннях ТЕОС:Н2О від 1:10 до 1:20. Перевагу надано 

кислотному каталізатору, використання якого забезпечує отримання механічно 

стабільніших покриттів. Оптимальна концентрація каталізатора у золі становила 

10-2-10-3 М (HCl).  

Більш відтворюваний аналітичний відгук отримано при застосуванні 

плівок, нанесених за допомогою центрифуги при обертанні впродовж 20 с зі 

швидкістю 800-1000 об/хв. Середнє значення товщини таких покриттів 

становило 2,0±0,1мкм згідно методу АСМ та оптичної інтерференції. При 

модифікуванні електродів біокомпозитними плівками, що містили білкові 

молекули і нанорозмірні об’єкти, доцільніше застосовувати метод 

електроіндукованого осадження. У цьому випадку утворюються 

наноструктуровані плівкові покриття товщиною 100-500 нм. Після отримання 

плівок на поверхні скляних пластин або електродів їх висушували у сушильній 

шафі при 100 0С впродовж 15-20 хв для прискорення процесу старіння. 

Вплив природи та концентрації ПЕ на сорбційні та структурні 

характеристики гібридних плівок. 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. Однорідність 

плівок у присутності ПЕ є кращою, а шорсткість меншою, ніж за їх відсутності 

(рис.1). 
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  а  б 

  

 

 

Рис. 1. Морфологія поверхні плівок, отримана методом 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 мM. 

Сорбційні властивості плівок оцінювали за адсорбцією катіонних та 

аніонних модельних сполук. Сорбцію аналітів досліджували за рН водного 

розчину, що відповідає існуванню однозарядної форми відповідної сполуки. 

Плівки з інкапсульованими ПЕ характеризуються ліпшими сорбційними 

властивостями по відношенню до протиіонів порівняно з плівками без ПЕ 

(рис. 2). Сорбовані молекули барвників практично не вимиваються з поверхні 

SiO2-ПЕ водою і розбавленими розчинами електролітів (С≤ 0,01М), що свідчить 

про превалювання електростатичних взаємодій при сорбції аналітів. 

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 з більш гідрофобним мономерним фрагментом сприяє 

зростанню гідрофобності плівки і покращенню утримування на поверхні 

молекул з розгалудженими  арільними радикалами (табл. 4). Оптимальний вміст 

ПЕ у золі корелює з величиною SASA (площа молекули, доступна для молекул 

розчинника) адсорбату. Вміст ПССК у золі має зростати від 0,4 до 0,7 % (мас.) зі 

збільшенням площі молекули адсорбата від 80 до 600 Å2.  

 

 

Рис. 2. Сорбційна 

ємність гібридних 

плівок SiO2-ПЕ за 

монокатіонами. 

Вміст ПЕ у золі, 

% (мас.): 1,0 

(ПВСК або 

ПССК); 0,5 : 0,5 

(суміш ПВСК : 

ПССК).  

*Ємність за 

Н3О
+-n.10 мкМ /г. 
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Таблиця 4  

Оптимальний для вилучення адсорбату вміст ПЕ у золі залежно від 

характеристик молекули адсорбату. Концентрація робочих розчинів ПЕ =         

2% (мас.); об’ємне співвідношення ПЕ : SiO2 = 1:1. 
Адсорбат* Оптимальне 

співвідн. у золі 

ПВСК : ПССК, 

(%, мас.) 

SASА**, 

Å2 

 

Радіус 

мін. - 

макс, Å  

Тип 

ізотерми 

Сорбції 

Ємність за 

моношаром 

а, мкМ/г 

H3O
+ 0,8 : 0,1 78,54 1  50,0± 0,5 

Аденін 0,5 : 0,5 263 3,7- 4,4 S2 1,7± 0,3 

 Fe(Phen)3
2+ 0,5 : 0,5 347 4,9-5,7 L3 1,3±0,2 

ПМ (n=1) 0,4 : 0,6 498 4,7-8,3 S3 2,0 ± 0,3 

Tц 0,3 : 0,7 525 5,2-8,0 S3 1,8 ± 0,2 

МЗ 0,3 : 0,7 590 6,6-7,7 S3 1,5 ± 0,3 

Р6Ж 0,3 : 0,7 813 6,8-8,3 L3 1,8 ± 0,3 

Ціан 0,3 : 0,7 1022 9,1-10,0 S3 1,5 ± 0,3 

Примітки: *Сорбція проводилася за умов існування у розчині однозарядної 

форми адсорбату, окрім комплексу Fe(Phen)3
2+; **SASA _ площа молекули, 

доступна для молекул розчинника. 

Сорбція іонів гідроксонію відбувається плівками, що містять лише ПВСК. 

Для органічних молекул, площа поверхні яких знаходиться у межах 100-400 Å2 , 

частка ПССК у золі має зрости до 0,5 % (мас.). При збільшенні кількості 

арильних радикалів та розгалуженості молекули адсорбату (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 вмісту 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. Отже, при 

сорбції органічних молекул, окрім електростатичних взаємодій, важливу роль 

відіграють специфічні міжмолекулярні взаємодії між молекулами адсорбату та 

молекулами ПЕ у складі гібридних плівок. 

Збільшення стійкості плівок SiO2-катіонний ПЕ забезпечується введенням 

у золь олігоуретансемікарбазиду, здатного до утворення водневих зв’язків з 

матрицею SiO2. 

Вплив природи і концентрації структуруючих темплатів на сорбційні 

властивості гібридних плівок. Для покращення механічних і сорбційних 

властивостей плівок SiO2-ПЕ як структуруючі темплати у золь вводили ПАР. 

Для їх видалення перед використанням гібридні покриття обробляли водно-

етанольним розчином HCl. Середньоквадратична шорсткість плівок до та після 

обробки елюентом складає 6,2 та 2,4 нм відповідно (рис. 3). По всій поверхні  
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після обробки елюентом чітко прослідковуються заглиблення, пов’язані з 

утворенням пор після вимивання ПАР з плівки. Це сприяє кращій 

впорядкованості гібридного покриття. 

Рис. 3. Зображення, одержане методом атомно-силової мікроскопії, плівкового 

покриття SiO2-ПЕ, отриманого у присутності Tween 20 до (а) та після (б) 

контакту з елюентом. Концентрація у золі: Tween 20 = 0,035 М, ПЕ: 

ПВСК:ПССК=1,00:0,65 (%, мас.). 

Методами АСМ, ПЕМ, ТЕМ, ІЧ- та рентгенівської спектроскопії доведено 

утворення  рівномірних, мезоструктурованих SiO2-плівок у присутності нПАР як 

темплатів. Присутність ПЕ та нПАР в отриманій SiO2-плівці підтверджена 

методами ІЧ- та твердофазної 29Si-ЯМР спектроскопії. Діаметр пор плівкових 

покриттів оцінювали на основі аналізу ПЕМ зображень. Отримані результати 

зведено у табл. 5.  

Таблиця 5 

Вплив природи і концентрації ПАР на діаметр пор гібридних плівок. Вміст ПЕ у 

золі ,% мас.: ПВСК:ПССК=1,00:0,65; ПДМДА= 0,4; ОУТС = 0,06. 
Тип ПАР  Концен-

трація у 

золі, 

ККМ 

Діаметр 

пор, нм  
 ПЕ Тип ПАР  Концен-

трація у 

золі, 

ККМ 

Діаметр  

пор, нм 
  ПЕ 

ЦТАБ  50 <1,0 ПДМДА-

ОУТС 
Плуро-

нік F-

127 

30 

60 

100 

4÷7 

5÷8 

6÷9 

ПССК-       

ПВСК 

Triton  

Х-100 
150 ≤1,0 ПССК-

ПВСК 
Плуро-

нік F-127 

Tween-

20 

30:350 

30:500 

60:500 

6÷8 

3-7 

3-8 

ПССК-     

ПВСК 

Tween-

20 
350 

500 

750 

2 

2-3 

3÷4 

ПССК- 

ПВСК 
    

 

Плівки, синтезовані у присутності нПАР, характеризуються більшим 

діаметром пор порівняно з плівками, отриманими за їх відсутності. Варіюючи 

природу та концентрацію нПАР, можна отримати гібридні плівки, що 

а   б  
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відрізняються мезоструктурованістю та діаметром пор до 9 нм. Катіонні ПАР 

незначно впливають на поруватість SiO2-ПЕ. 

Для отримання мікропоруватих плівок (діаметр пор ≤ 1,0 нм) з 

катіонообмінними ПЕ- (ПССК, ПВСК) доцільним є використання нПАР лінійної 

структури, а саме, Triton X-100. Для отримання мезопоруватих плівок більш 

доцільно використовувати нПАР розгалуженої структури, зокрема естери 

сорбітану (Tween-20). Застосування Pluronic F-127 у концентрації 30-100 ККМ у 

золі сприяє збільшенню діаметру пор у гібридних плівках до 4-9 нм. 

Максимальна впорядкованість та рівномірний розподіл пор спостерігається для 

плівок, отриманих при молярному співвідношенні ПАР у золі: F127:Tween-20 = 

3:35. Очевидно, за таких умов у золі превалюють змішані міцели ПАР, що 

забезпечують найкращу впорядкованість та рівномірність розподілу пор за 

діаметром. 

З діаграми (рис. 4) видно, що при збільшенні діаметра пор плівки час 

встановлення сорбційної рівноваги за дослідженими аналітами зменшується, а 

ємність за моношаром зростає. Очевидно, збільшення діаметра пор і 

структурованості плівки призводить до полегшення доступу молекул адсорбату 

до іонообмінних груп ПЕ не лише на поверхні, але й усередині плівкового 

покриття. Для сорбції невеликих за розміром іонів оптимальними є плівки з 

діаметром пор ≤ 1 нм. Для сорбції органічних молекул з площею поверхні на 

рівні 350 – 450 Å2 (азобарвники, комплекси металів) оптимальними є плівки 

  

а              діаметр пор, нм б               діаметр пор, нм 

Рис. 4. Вплив поруватості плівок на час встановлення сорбційної рівноваги (а) 

та сорбційну 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 діаметром пор 2-3 нм. Органічні молекули розгалуженої структури з площею 

поверхні 550 – 1000 Å2 найкраще сорбуються плівками з діаметром пор 6-8 нм. 

Отже, варіюючи поруватість гібридних плівок, можна раціонально керувати їх 

спорідненістю щодо цільового аналіту. Це можна вважати проявом ефекту «гість-

хазяїн» між молекулами аналіту та поверхнею гібридної плівки. Отримані 

залежності використано для розробки чутливих елементів оптичних та 

електрохімічних сенсорів на основі гібридних плівок SiO2-ПЕ. 
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У четвертому розділі проаналізовано протолітичні та 

комплексоутворюючі властивості аналітичних реагентів, іммобілізованих у 

гібридних SiO2-ПЕ плівках, із застосуванням методів спектрофотометрії та 

люмінесценції.  

Плівкові покриття на основі SiО2-аніонообмінні ПЕ. Як модельні барвники 

обрано азореагенти метиловий оранжевий (МО) та люмогаліон (ЛГ). На основі 

дослідження спектрофотометричних характеристик та сорбційних властивостей 

отриманих покриттів зроблено висновок, що сорбція барвників на SiO2-ПЕ+(де 

ПЕ+ - аніонообмінний ПЕ) відбувається переважно за участю електростатичних 

взаємодій. Барвники зв’язуються з поверхнею через сульфогрупу. Значення 

логарифму умовної константи дисоціації (pKa2
´) ЛГ на поверхні зменшується 

порівняно з водним розчином на 0,5 і становить: рКа2' = 5,0±0,1 та 5,5±0,1 для 

SiO2–ПЕ+ і водного розчину відповідно. Це може бути обумовлено впливом 

катіонних груп ПЕ, а також самою поверхнею гібридної плівки. 

Комплексоутворення іммобілізованого у плівці ЛГ з Al(III) спостерігається за 

умов, подібних до водно- міцелярних розчинів к- і нПАР, проте у більш кислому 

середовищі (рН=4,5-5,0). Рівновага комплексоутворення на поверхні 

встановлюється удвічі швидше, ніж для розчинів при нижчій температурі. 

Рівняння градуювального графіка для сорбційно- спектрофотометричного 

визначення Al(III) з використанням SiO2-ПЕ-ЛГ 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 0,07 мг/л, що утричі нижче за ГДК Al(III) у питній воді. Заважаючий 

вплив Сu(II) і Fe(III) усувають введенням 1,10-фенантроліну. 

На основі обрахунку залежності інтегрального світіння комплексу 

Al(III)-ЛГ (Iінтегр) на поверхні від концентрації Al(III) у водному розчині 

побудовано градуювальний графік для сорбційно-люмінесцентного визначення 

Al(III) у воді: Iінтегр=(18,0±5,0)+(2,07±0,06).CAl (мкг/л), діапазон лінійності 10-130 

мкг/л, межа виявлення 7 мкг/л (об’єм проби 10 мл), що у тридцять разів менше за 

ГДК Al(III) у питних водах, і є достатньою для визначення іону металу в 

природних водах.  Плівка може бути регенерована 0,05 М розчином трилону Б і 

повторно використана до 5 разів.  

Плівкові покриття SiO2-катіонообмінний ПЕ. Сорбція фенантролінатів 

металів гібридними плівками, модифікованими катіонообмінними ПЕ. 

Досліджена сорбція комплексів Mn(ІІ), Cu(II), Co(ІІ), Ni(ІІ) з 1,10-Phen на 

поверхні SiO2-ПЕ- (де ПЕ- - катіонообмінний ПЕ). Комплекси визначали на 

поверхні спектрофотометрично у вигляді іонних асоціатів (ІА) з бенгальським 

рожевим (БР). Інтервал оптимального рН сорбції фенантролінату відповідного 

металу на поверхні відрізняється від рН утворення відповідних комплексів у 

водно-органічних розчинах. Спостерігається диференціюючий ефект поверхні.   

Для іонів металів, що утворюють стійкіші комплекси з 1,10-Phen, 

оптимальне рН сорбції знаходиться у більш кислій області порівняно з іонами, 

які утворюють менш стійкі комплекси (табл. 6). Для комплексів зі 

співвідношенням M(II):1,10-Phen=1:2 рівновага сорбції досягається швидше, ніж 

для комплексів M(II):1,10-Phen=1:3, плівками з діаметром пор 2-3 нм. На 
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прикладі системи Zn(II)-1,10-Phen-БР доведено перспективність використання 

гібридних плівок SiO2-ПЕ як чутливих елементів оптичних сенсорів для 

визначення перехідних металів у формі іонних асоціатів. Чутливість розробленої 

методики визначення Zn(II) не поступається описаним у літературі екстракційно-

фотометричним методикам із використанням ІА. Цей факт було використано для 

розробки методики селективного вилучення і визначення Zn(II) у присутності 

інших іонів із застосуванням SiO2-ПЕ-.  

Таблиця 6  

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. 

Концентрація, М: 1,10-Phen 1.10-4; М(II) 2.10-5, БР 1.10-4 

Іон М SiO2-ПЕ СHCl3
  lgβ2  

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 7,0-9,0 1:2 8,65 

Cu(II) 4,0-5,2 1:2 та 1: 3 7,0-9,0 1:2 15,4 

Ni(II) 4,5-5,2 1:2 7,0-9,0 1:2 16,0 

Co(II) 4,0-4,5 1:2 та 1:3 7,0-9,0 1:2 та 1:3 13,7 

Плівка може бути регенерована 0,1 М NaCl і використана повторно до 5 

разів. Застосування плівок дозволяє покращити селективність визначення Zn(II) 

(за оптимальних умов не заважають Со(II), Mn(II)), уникнути роботи з 

неводними розчинниками на відміну від екстракційно-фотометричних методик, а 

також процесу фільтрування на відміну від порошкоподібних сорбентів. 

Сорбція катіонних барвників поверхнею SiO2-ПССК-ПВСК. Досліджено 

властивості сорбованих на поверхні SiO2-ПЕ- катіонних барвників (Р6Ж, РВ, ПМ, 

МЗ, КФ, Ціан). Оптимальне рН сорбції барвників знаходиться за умови 

існування у розчині їх однозарядних форм, що підтверджує превалювання 

електростатичної взаємодії при закріпленні барвників на поверхні. На прикладі 

трифенілметанового барвника МЗ показано, що у плівці спостерігається 

зменшення кислотних властивостей катіонних барвників. Логарифм умовної 

константи дисоціації (pKa′) протонованої форми МЗ (НR2+) зростає на 2 одиниці: 

pKa′=3,2±0,2 та 1,3±0,1 на поверхні SiO2-ПЕ- та у водному розчині відповідно. 

Часткове пригнічення дисоціації протонованої форми МЗ на поверхні може бути 

спричинене зміною полярності мікрооточення, а також взаємодією НR2+ з 

сульфогрупами ПЕ, подібно водно-міцелярним розчинам нПАР та ПЕ- (для МЗ у 

водно-міцелярному розчині Тween-20 та ПССК рКа´= 2,1±0,3). На поверхні 

SiO2-ПЕ такі зміни переважають зміни в розчині.  Для Ціан, ПБ з однією 

метиновою групою, Р6Ж та МЗ доведено утворення моношарів при їх сорбції на 

SiO2-ПЕ-. Це сприяє міцному закріпленню барвників у плівках, що забезпечує 

стабільний, відтворюваний аналітичний сигнал. Доведено, що іммобілізовані у 

гібридних мезопоруватих плівках катіонні барвники є перспективними 

аналітичними реагентами для сорбційно-спектрофотометричних та сорбційно-

люмінесцентних методів аналізу.  
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Застосування плівок SiO2-ПЕ, модифікованих іонами РЗЕ, для визначення 

органічних лігандів. На прикладі Тц доведена перспективність застосування 

плівок, модифікованих Eu(III), для сорбційно-люмінесцентного визначення 

органічних лігандів. Молекула Тц виступає у ролі бідентатного ліганду, що 

утворює комплекс з РЗЕ, зокрема Eu(III), та сенсибілізує люмінесценцію іону 

металу. Такий підхід дав можливість підвищити чутливість визначення 

антибіотика у порівнянні з вимірюванням люмінесценції сорбованого Тц. 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) з молярним 

співвідношенням компонентів Eu(III):Тц=1:1. Оптимальний діапазон рН сорбції 

Тц становить 7,0-8,0, що дещо вужче, ніж рН утворення комплексу Eu(III):ТЦ у 

розчині – 5,5-8,5. Ізотерма сорбції Тц належить до L2 типу та лінеаризується у 

координатах Ленгмюра. Рівняння лінеаризації має вигляд: 

[CТц]/а=(4,5±0,9)+(0,44±0,02).(С,10-5 М), (R2=0,99). Константа сорбційної 

рівноваги становить К=1,9.106. Одержані дані свідчать про високу спорідненість 

Тц до поверхні плівок SiO2-ПЕ- Eu(III). 

При обробці плівки SiO2-ПЕ-Eu(III) цитратом (Цит) після контакту з 

розчином Тц інтенсивність люмінесценції при λ=614 нм збільшується утричі, що 

свідчить про утворення на поверхні SiO2-ПЕ-Eu(III) різнолігандного комплексу 

Eu(III)-Тц-Цит. Максимальне значення люмінесценції комплексу на поверхні 

досягається при 2-200-кратному молярному надлишку Цит по відношенню до Тц 

в розчині. Градуювальний графік для сорбційно-люмінесцентного визначення Тц 

лінійний у діапазоні 0,3–4,4 мг/л і описується рівнянням 

ΔIінтегр=(22±2)+(38±2).(С, мг/л), R2=0,99, де ΔIінтегр – різниця між інтегральною 

інтенсивністю люмінесценції плівки до та після контакту з розчином Тц. Межа 

виявлення Тц сорбційно-люмінесцентним методом становить 0,16 мг/л (3S 

критерій). Плівка може бути регенерована 1 мМ рочином HCl і використана до 5 

разів. Доведена перспективність застосування гібридних покриттів SiO2-ПЕ, 

модифікованих іонами РЗЕ, для сорбційно-люмінесцентного визначення 

органічних молекул, що сенсибілізують люмінесценцію цих іонів. 

На прикладі аніонних і катіонних барвників різних класів, РЗЕ та 

антибіотиків тетрациклінового ряду сформульовано методологічні основи 

застосування гібридних покриттів SiO2-ПЕ як чутливих елементів оптичних 

сенсорів для визначення іонів металів та органічних лігандів сорбційно-

-спектрофотометричним і сорбційно-люмінесцентним методами із 

використанням реакцій комплексоутворення.  

П’ятий розділ присвячено реакціям окиснення-відновлення за участю 

органічних аналітичних реагентів, іммобілізованих у плівках SiO2-ПЕ-. Як 

модифікатори обрані катіонні барвники: Р6Ж, Ціан, ПМ з однією метиновою 

групою, аурамін (А), нільський блакитний (НБ). Ступінь знебарвлення 

адсорбованих на SiO2-ПЕ- барвників неорганічними окисниками, зокрема 

нітритом, броматом, гідроген пероксидом, йодатом менша, ніж у розчині (рис.5), 

а рівновага реакції на поверхні встановлюється швидше.  На прикладі ди-, 
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триарилметанових, родамінових, а також ціанінових барвників встановлено, що 

ступінь знебарвлення  барвників на поверхні зростає з розгалуженістю їх 

молекул.  

 Рис. 5. Ступені знебарвлення барвників на 

поверхні SiO2-ПЕ і у воді після контакту з 

розчином КВrO3. Концентрація KBrO3 - 5
.10-3 М, 

рН=2,0; Т=26±2°С. 

Найменш схильні до 

окиснення барвники, 

молекули яких мають 

конденсовану ароматичну 

систему, що 

продемонстровано на 

прикладі оксазинового 

барвника НБ. Це можна 

пояснити входженням його 

молекул усередину пор 

гібридного плівкового 

покриття. 

        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. 

Окиснення досліджених барвників на поверхні відбувається у 2-3 рази швидше, 

ніж у розчині. Реакції окиснення-відновлення іммобілізованих на поверхні 

катіонних барвників за участі бромат-іонів використано для визначення 

відновників в індукованих окисно-відновних реакціях.  

 

Продукт взаємодії бромату з 

формальдегідом _ бромід-іон 

взаємодіє з надлишком бромату 

з утворенням брому, що надалі 

окиснює іммобілізований 

органічний барвник. 

Найпомітніша різниця між 

ступенем знебарвлення 

барвників броматом на поверхні 

SiO2-ПЕ у присутності і за 

відсутності формальдегіду 

спостерігається для Ціан та МЗ, 

менша – для Р6Ж, найменша _ 

для НБ (рис. 6). Аурамін легко 

окиснюється як самим 

броматом, так і молекулярним 

бромом. Отримані результати 

корелюють з описаними вище  

Рис. 6. Ступені знебарвлення барвників на 

поверхні SiO2-ПЕ після контакту з 

розчинами КВrO3 (ряд1) та КВrO3+СН2О 

(ряд 2). Концентрації, М: KBrO3-5
.10-3, 

СН2О-1.10-4; рН=2,0; Т=26±2°С, час 

контакту 20 хв. 
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залежностями. На прикладі заміщеного тіакарбоціаніну (Ціан) та МЗ показана 

принципова можливість і перспективність використання плівок SiO2-ПЕ-

катіонний барвник для визначення відновників з використанням індукованої 

реакції окиснення-відновлення за участю BrO3
–. Контрастність реакції при 

взаємодії МЗ  більша, ніж у розчині, через зміну протолітичних властивостей МЗ 

на поверхні. Час реакції не перевищує 5 хв, молярна концентрація бромат-іону 

має у 1200-1500 разів перевищувати концентрацію формальдегіду. Отримано 

градуювальні залежності для сорбційно-спектрофотометричного визначення 

формальдегіду з використанням Ціан та МЗ, відповідно: ΔА
570

,% = 

(0,7±0,2)+(14,9±0,5) С, мг/л та ΔА
590

,%=(-1,05±0,60)+(3,10±0,3).С, мг/л, де ΔА,% - 

зменшення оптичної густини барвника на поверхні при відповідній довжині 

хвилі до та після взаємодії з формальдегідом (%). Діапазон лінійності для 

визначення формальдегіду за допомогою SiO2-ПЕ-Ціан та SiO2-ПЕ-МЗ 

становить, відповідно, мг/л: 0,3-1,6 та, 1,6-9,0, межа виявлення: 0,04 і 0,6 мг/л. 

Нижня межа виявлення СН2О за допомогою розроблених покриттів є 

достатньою для визначення формальдегіду у косметичних миючих засобах на 

рівні 1/1000 ГДК.  

Застосування в аналізі електродів, модифікованих плівками SiO2-ПЕ. 

Розроблено загальні підходи щодо модифікування вуглецевих (ВЕ) і золотих 

електродів гібридними покриттями SiO2-ПЕ, які включають: 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.  За оптимальних умов на поверхні електродів отримано 

механічно стабільні покриття з відтворюваними електрохімічними 

характеристиками. Використання мезопоруватих гібридних плівок SiO2-ПЕ дає 

можливість збільшити відгук модифікованого електрода у два- три рази 

порівняно з немодифікованим (рис. 7). 

 

Рис. 7. Сила струму окиснення- 

відновлення аналітів на немодифіко-

ваному та модифікованих вуглецевих 

електродах. 

На прикладі комплексу Мо(VI)-ЛГ 

розроблено загальні рекомендації до 

вольтамперометричного визначення 

неелектроактивних аналітів з вико-

ристанням ВЕ-SiO2-ПЕ-азореагент. З 

цією метою ВЕ-SiO2-ПЕ  моди-

фікують електроактивним ана-

літичним реагентом, що утворює з 

дослідженим іоном комплекс. 

Доведено,  що     адсорбований     на  
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ВЕ-SiO2-ПЕ+ ЛГ є електроактивним. Величина катодного струму 

модифікованого електрода прямо пропорційна концентрації Мо(VI) в розчині в 

межах 1–10 мг/л  і описується рівнянням: Ік(мкА)=(3,1±1,6)+ (8,2±0,3).СМо (мг/л) 

(R2=0,99), межа виявлення за 3S критерієм складає 0,6 мг/л. Для регенерації 

модифікований електрод ВЕ-SiO2-ПЕ+-ЛГ після контакту з Мо(VI) занурювали в 

0,1 М розчин NaCl на 20 хв. На прикладі вольтамперометричного визначення 

Мо(VI) у вигляді комплексу з ЛГ доведено, що ВЕ, модифіковані SiO2-ПЕ+- 

азобарвник, є перспективною альтернативою електродам, модифікованим 

токсичним Меркурієм. Розроблена методика не потребує складної 

пробпідготовки. 

Вольтамперометричне визначення пуринових основ. Досліджено 

особливості застосування аналіту як структуруючого темплату при 

вольтамперотмеричному визначенні електроактивних аналітів за допомогою ВЕ-

SiO2-ПЕ. У якості структуруючого темплату при отриманні плівок SiO2-ПЕ 

використовували аденін (ВЕ-SiO2-ПЕ--аден), який перед використанням 

електроду вимивали. На ВЕ-SiO2-ПЕ- у присутності аденіну в розчині 

спостерігається пік окиснення при Е= 1,6 В, інтенсивність якого залежить від 

вмісту  структуруючого темплату у плівці. Максимальний аналітичний відгук 

спостерігається при вмісті аденіну 2,6-3,0 % (мас.) у золі SiO2.  

Стабільний відгук спостерігається на ВЕ-SiO2-ПЕ--аден через 20 хв 

контакту електрода з розчином аналіту, в той час як на ВЕ-SiO2-ПЕ- – за 40 хв 

(рис. 8). Причому інтенсивність аналітичного сигналу на ВЕ-SiO2-ПЕ-аден у 2,5 

рази вища, ніж на ВЕ-SiO2-ПЕ-. Плівки, отримані за присутності аденіну, мають 

кращу рівномірність, ніж плівки, отримані без пуринової основи.  

Величина анодного струму ВЕ-

SiO2-ПЕ--аден зростає зі 

збільшенням концентрації аденіну 

в розчині. Лінійна залежність в 

межах концентрацій аденіну  2,5 -

50 мг/л описується рівнянням: 

Іа(мкА)=(6,5±1,4)+ (4,9±0,1).Саден 

(мг/л) (R2=0,99), Еа=1,40 В. Межа 

виявлення аденіну за 3S критерієм 

становить 1,7 мг/л. Гуанін не 

заважає визначенню аденіну, 

оскільки має пік окиснення при 

Е=1,15 В. Калібрувальний графік 

для визначення гуаніну в 

присутності 13,5 мг/л аденіну на 

ВЕ-SiO2-ПЕ-аден описується 

рівнянням: Ia = (4.6 ± 0.5) + (3,59 

±0,05).C мг/л, у діапазоні 

концентрацій 3,0 – 75,5 мг/л. Межа 

виявлення 2,0 мг/л гуаніну (3S-

 

Рис. 8. Залежність струму окиснення 

аденіну на ВЕ-SiO2–ПЕ- (1) і ВЕ-SiO2–ПЕ--

аден (2) від тривалості попереднього 

контакту електродів з розчином аденіну. 

Концентрація аден у розчині: 3·10-5 М. 

(Е=+1,62 В). 
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критерій). Доведено, що плівки SiO2-ПЕ--аден мають кращу вибірковість до 

аденіну, ніж плівки, отримані за відсутності аден. Визначенню 10 мг/л аденіну і 

гуаніну не заважають амінокислоти, альбумін і гемоглобін, водорозчинні 

вітаміни (аскорбінова кислота і вітаміни групи В), піримідинові основи,  

неорганічні катіони та аніони у концентраціях, що відповідають їх вмісту в 

сироватці крові, заважає сечовина. Електрохімічні характеристики електродів, 

модифікованих гібридними плівками SiO2-ПЕ, подібні до модифікованих 

плівкою  Hg. У той же час, розроблені електроди більш екобезпечні, їх можна 

використовувати багаторазово після регенерації.  

Питанню отримання композитних плівкових покриттів SіO2-фермент і їх 

застосуванню як чутливих елементів вольтамперометричних/амперометричних 

ензимосенсорів присвячено шостий розділ. На прикладі гемоглобіну (Hb) 

показано, що питома активність іммобілізованого на поверхні плівки 

гемопротеїну утричі вища за його активність у розчині. Умовна константа 

Міхаеліса Hb у розчині та адсорбованого на поверхні SiO2-ПЕ практично не 

змінюється, що свідчить про відсутність стеричних утруднень при зв’язуванні 

субстрату з білком у біокомпозитній плівці. Іммобілізований білок зберігає 

каталітичну активність у 4 рази довше, ніж у розчині. Інкапсульовані усередині 

плівки білки стійкі до дії органічних розчинників і окисників. Для закріплення 

білків на поверхні електродів нами розроблена методика електроіндукованого 

осадження, яка полягає в нанесенні золю SiO2, що містить білок, на поверхню 

друкованих планарних електродів, або в зануренні 3D-електродів у золь і 

подальшому прикладанні на електрод негативного потенціалу. У результаті 

розкладу води біля поверхні робочого електрода генеруються гідроксил-іони, що 

каталізують процес гелеутворення. Регулюючи величину потенціалу і час його 

прикладання, можна керувати товщиною композитної плівки і впливати на 

інтенсивність та стабільність аналітичного сигналу модифікованого SiO2-

фермент електрода (рис. 9).  
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Рис. 9. Вплив часу (а) та потенціалу (б) електроосадження плівки SiO2-Hb на 

поверхні вуглецевого електрода на каталітичний струм кисню (Iкат), рН = 5,5. 

Потенціал і час електроосадження: Е= -1,1 В (а), t= 7 с (б).  
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Шкала: 10х10 
мкм 
 

Величина і час накладання потенціалу залежать від діаметра робочого 

електрода. Для 3D вуглецевих і золотих електродів діаметром 10-12 мм2 

оптимальними умовами є потенціал Е= -1,2 В, що накладається впродовж 7 с. 

Для вуглецевих і платинових друкованих планарних електродів (ДПЕ) час 

електроіндукованого осадження збільшується до 20 с. Для ДПЕ, що мають 

площу поверхні <1 мм2, оптимальним є потенціал -1,5 В і час 60 с. За описаних 

умов на поверхні досліджених електродів утворюється рівномірна плівка 

товщиною 100-200 нм, у якій інкапсульовані молекули білка максимально 

наближені до поверхні електрода, що доведено методами атомно-силової, 

електронної мікроскопії, а також вольтамперометрії. На рис. 10 наведено 

морфологію поверхні вуглецевих електродів до та після модифікування 

біокомпозитною плівкою. Присутність білка дещо збільшує шорсткість поверхні 

плівки, але не впливає на її рівномірність. 

          Рис. 10. Зображення поверхні 

скловуглецевого  електрода (метод атомно-

силової мікроскопії):  а) немодифікований 

електрод; б) електрод, покритий плівкою 

SiO2;  в) електрод, покритий 

біокомпозитною  плівкою SiO2-Hb. 

Значення осі ОZ, нм: 34,3 (а); 72, 5 (б) та 

462, 2 (в). 

На прикладі інкапсульованого Hb показано, 

що кількість електроактивних шарів білка в 

плівці сягає 6. Для покращення закріплення 

білків на поверхні в золь SiO2 необхідно 

вводити кПАР, зокрема, ЦТАБ. У 

присутності ЦТАБ у золі величина і 

стабільність каталітичного струму ВЕ-SiO2-

Hb зростає. Оптимальний вміст ЦТАБ у золі 

SiO2 знаходиться у межах 20-60 і 10-15 

ККМ1 при модифікуванні поверхні 3D і 

друкованих планарних електродів 

відповідно. Використання ЦТАБ дає 

можливість збільшити кількість 

електроактивних молекул білка в плівці у 

1,5 рази.  Для покращення стабільності аналітичного сигналу електрода, 

модифікованого білками, окрім кПАР, доцільним є використання наночастинок 

(НЧ) благородних металів, оксидів перехідних металів або наноструктурованого 

вуглецю. На прикладі Au продемонстровано, що присутність у золі НЧ 

забезпечує зсув окисно-відновного потенціалу каталітичного струму кисню на 

ВЕ-SiO2-Hb у додатню область, розширює оптимальні діапазони рН взаємодії 

білка з субстратом і дозволяє покращити стабільність аналітичного сигналу у 3 

рази (табл. 7). Поєднання НЧ і ЦТАБ у золі SiO2 призводить до синергічної дії 

обох добавок: кПАР сприяє кращій солюбілізації молекул білка у золі, а НЧ 

а 

б 

в 
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діють як нанопровідники між білком та поверхнею електрода. Аналогічні 

залежності отримані для інших НЧ та ферментів, інкапсульованих у плівці SiO2: 

глюкозооксидази, холіноксидази, пероксидази, мальтази, інвертази.  

Таблиця 7 

Характеристики вуглецевих електродів, модифікованих біокомпозитними 

плівками SiO2-Hb. 

Тип плівки I
кат

/I ∆I, % E, В  pH опт C
Hb

, 

мкМ 
Г, 10

-11 

моль/cм2 

 SiO
2
–Hb 8.6 100 -0.3 5.9- 6.2 50 2.8±0.6 

 SiO
2
–ЦТАБ-Hb 11.9 60 -0.15 5.9-6.2 50 3.5±0.4 

 SiO
2
–Hb–Au 12.0 20 -0.22 5.5÷6.5 40 2.2±0.6 

SiO
2
-ЦТАБ-Hb-Au 11.9 20 -0.09 5.5÷6.5 40 3.8±0.5 

Примітки: I
кат

/I - співвідношення каталітичного та некаталітичного струму у 

присутності та за відсутності кисню в розчині; ∆I, % (30 скан.) – зменшення 

аналітичного сигналу через 30 сканувань; E, В – потенціал вимірювання 

аналітичного сигналу; C
Hb

 – оптимальна концентрація Hb у золі; Г - кількість 

електроактивних молекул Hb на поверхні електрода.  

Зроблено висновок про необхідність певної структурної відповідності 

міцел ЦТАБ і молекул білка для отримання інтенсивного і стабільного 

аналітичного сигналу субстрату на модифікованому біокомпозитною плівкою 

електроді.  

Модифікований Hb вуглецевий електрод демонструє стабільний 

каталітичний струм по відношенню до розчиненого у воді кисню, що було 

використано для отримання чутливих елементів біосенсорів на основі 

оксидазних ферментів.  

Отримано чутливий елемент вольтамперометричного сенсора на глюкозу 

на основі вуглецевих або золотих електродів, модифікованих біокомпозитною 

плівкою SiO2, що містила одночасно два білки: Hb і глюкозооксидазу (GOx).  

Для отримання чутливих елементів вольтамперометричних сенсорів на 

органічні субстрати, продуктами ферментативного окиснення яких є гідроген 

пероксид, розроблено спосіб модифікування електродів біокомпозитними 

плівками на основі SiO2 і НЧ Pt, MnO2, CuO або наноалмазами детонаційного 

синтезу (dND). Аналітичним сигналом таких електродів є каталітичний струм 

окиснення-відновлення Н2О2. НЧ можна отримувати на поверхні електродів 

електроосадженням (Pt і MnO2,) або хімічними методами (CuO, dND) і далі 

вводити у золь SiO2 разом з молекулами ферменту. Розроблено загальні підходи 

до модифікування електродів НАД-залежними дегідрогеназними ферментами. 

Застосування багатошарових вуглецевих нанотрубок (ВНТ) як модифікаторів 

дозволило зменшити потенціал окиснення та збільшити величину аналітичного 

сигналу коферменту НАДН. Електроди, модифіковані біокомпозитними 

плівками у присутності електроактивних НЧ, демонструють стабільніший 
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аналітичний відгук, ширший лінійний діапазон, вищу чутливість і кращу 

вибірковість порівняно з електродами без НЧ (табл. 8). Поєднання ферментів 

класу оксидо-редуктаз та електроактивних НЧ у плівці SiO2 є перспективним 

шляхом розширення областей застосування вольтамперометричних та 

амперометричних сенсорів для визначення органічних сполук. 

Таблиця 8 

Хіміко-аналітичні характеристики електродів, модифікованих біокомпозитними 

плівками SiO2-фермент у присутності та за відсутності електроактивних НЧ. 

Електрод-

SiO2/фермент+НЧ 

Субстрат ЕАР* МВ, (3s) 

мМ 

Діапазон 

лінійності, 

мМ 

Операційна 

стабільність

ΔI(%)** 

С/Hb Розчин-

ний О2 

О2 - - 50 

С/Hb + Au -«- -«- 0,003 0,01 - 0,3 10 

Au/Hb GOx Глюкоза -«- 0,02 0,03 – 0.2 50 

Au/Hb GOx+Au -«- -«- 0,008 0,015 – 0,2 10 

Au/ХОД Холін H2O2 0,01 0,02 – 1.0 15 

Au/ХОД+dND -«- -«- 0,005 0,006 – 1,0 10 

C/GOx Глюкоза -«- 0,1 0,33– 1.5 35 

C/GOx+ Pt -«- -«- 0,04 0,12– 1,5 10 

С/GOx,Inv Сахароза -«- 0,08 0,1-1,0 30 

С/GOx,Inv/MnO2 -«- -«- 0,02 0,05-1,0 5 

С/GOx,Malt Мальтоза -«- 0,01 0,03-0,1 30 

С/GOx,Malt/CuO -«- -«- 0,001 0,01 -0,1 5 

C/СДГ Сорбітол НAДH 0,8 1,0-1,5 35 

C/СДГ+ВНТ -«- -«- 0,25 0,25 – 1,2 10 

Примітки: *ЕАР – електроактивна речовина; ** ΔI(%) - зменшення величини 

аналітичного сигналу порівняно з початковим через 30 сканувань. ВНТ-

вуглецеві нанотрубки; dND- наноалмази, отримані методом детонаційного 

синтезу. 

Розроблений спосіб закріплення ферментів на поверхні електродів - 

відтворюваний, простий і швидкий. Іммобілізовані у SiO2-плівці біомолекули 

залишаються конформаційно рухливими та каталітично активними. Стабільність 

інкапсульованих біомолекул у три-п’ять разів більша, ніж у розчині.  
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Застосування розроблених гібридних плівок в аналізі описані у сьомому 

розділі роботи. Гібридні плівки SiO2-ПЕ 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. Характеристики розроблених методик наведені у табл. 9.  

  Таблиця 9 

Застосування гібридних плівкових покриттів SiO2-ПЕ у спектроскопічних і 

вольтамперометричних методах аналізу.  

Аналіт  Об’єкт аналізу  Тип гібридної 

плівки  

Лінійність 

ГГ/ МВ, 

мг/л 

Метод 

аналізу  

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 

Zn(II) Інсулін SiO2-ПЕ+ Phen 

+ БР 

0,5-5,0 / 

0,2  

ТФ/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-

лінові 

антибіотики  

Молоко  SiO2-ПЕ-  

Eu(III) + Cit 

0,3 – 4,4 / 

0,16  

ТФ/Люм 

 

       Аденін,  

 

гуанін 

Фарм. преп.,  

харч. 

продукти, 

біооб’єкти 

SiO2-ПЕ-аден 2,0 - 53,0 / 

1,7  

3,0-75,5/ 

2,0 

ВА 

  Примітки: ТФС-твердофазна спектрофотометрія; ТФ/Люм – твердофазна 

люмінесценція; ВА- вольтамперометрія 

За своїми метрологічними характеристиками розроблені методики не 

поступаються методикам з використанням розчинів аналітичних реагентів, а за 

вибірковістю - часто переважають їх. Методики прості у використанні, на 

відміну від водних розчинів реагентів, модифіковані аналітичними реагентами 

плівки можна використовувати при аналізі каламутних і забарвлених розчинів. 

На відміну від порошкових сорбентів плівки простіші у роботі, можуть бути 

регенеровані і використані багаторазово. Розроблені модифіковані електроди не 

потребують токсичного Меркурію. Розроблені у роботі науково-методологічні  
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підходи отримання модифікованих аналітичними реагентами плівкових 

покриттів SiO2-ПЕ є перспективними для створення чутливих елементів 

оптичних, люмінесцентних та вольтамперометричних сенсорів для визначення 

аналітів різної природи у складних об’єктах, зокрема: природних, медико-

біологічних, харчових, парфюмерно-косметичних і фармацевтичних. 

  Біокомпозитні плівки на основі інкапсульованих білків (ферментів та 

імуноглобулінів) електроактивних НЧ були успішно використані для розробки 

чутливих елементів вольтамперометричних і амперометричних біосенсорів для 

визначення органічних та неорганічних сполук у природних, фармацевтичних, 

харчових та біологічних об’єктах. Загальна характеристика розроблених методик 

визначення аналітів за допомогою електродів, модифікованих біокомпозитними 

плівками SiO2-білок-НЧ, наведена у табл. 10.  

 

 Таблиця 10 

Застосування електродів, модифікованих біокомпозитними плівками SiO2- білок-

НЧ, для визначення субстратів/інгібіторів методами циклічної 

вольтамперометрії (ЦВА) та амперометрії (А). 

Аналіт  Об’єкт 

аналізу  

Тип плівки  Особливості 

індикаторної 

реакції  

Метод 

детекту-

вання 

Діапазон 

лінійності / 

МВ, мг/л 

1 2 3 4 5 6 

O2 Природні 

води 

SiO2-Hb –

Au 

Каталітичний 

струм О2 

ЦВА 0,3-9,0 / 

0,1 

H2O2 Модельні 

розчини  

SiO2-Hb Каталітичний 

струм за 

відсутності 

О2 

ЦВА 0,034-0,14 / 

0,017  

Глюкоза  Сік, 

сировотка 

крові  

SiO2-Hb-

GOх-Au 

Каталітичний 

струм О2 

ЦВА 2,7-36,0 / 

1,4    

Риманта-

дин  

Фарм. 

об’єкти, 

кров, слина  

SiO2-Hb-

Au 

Інгібування 

каталітичного 

струму О2 

ЦВА 0,5-2,0 / 

0,2 

Холін  Харчові 

продукти, 

кров 

SiO2-ХОД-

dND 

Струм 

окиснення 

H2O2  

А 1,6-65,5 / 

1,0 

 

D-

сорбітол  

Харчові, 

косметичні 

продукти 

SiO2-СДГ- 

ВНТ 

Каталітичне 

окиснення 

НAДН  

 

А 45,4-218,6 / 

40,0 

Мальтоза Харчові 

продукти 

SiO2-

MnO2-Malt 

Струм 

окиснення 

H2O2 

 

ЦВА 3,42-34,20/ 

1,52 
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1 2 3 4 5 6 

Сахароза Харчові 

продукти 

SiO2-CuO-

Inv 

Струм 

окиснення 

H2O2 

ЦВА 17,0-340,0 /  

7,0 

Стрепто-

міцин 

Харчові 

продукти 

SiO2-Ig-

HRP 

Конкуретний 

аналіз ІФА. 

Струм H2O2 

ЦВА (0,15-0,55 / 

0,10).10-3 

 

 Розроблені методики характеризуються високою селективністю завдяки 

вибірковості зв’язування інкапсульованих біомолекул з субстратом. За рахунок 

застосування високочутливих методів детектування межа виявлення субстратів 

становить 10-0,1 мг/л, а при застосуванні імуноферментних методів _ 0,1 мкг/л. 

 Каталітична природа струму дозволяє багаторазово використовувати 

модифіковані електроди без регенерації. Застосування друкованих планарних 

електродів дає можливість проводити визначення у розчинах об’ємом 50-100 

мкл, що спрощує та прискорює аналіз. Використання міні-потенціостату 

дозволяє застосовувати розроблені методики поза межами лабораторії 

безпосерседньо на місці відбору проби. Таким чином, модифіковані 

біокомпозитними плівками SiO2-фермент-НЧ електроди є перспективними 

чутливими елементами безмедіаторних вольтамперометричних та 

амперометричних біосенсорів. 

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 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 підвищення спорідненості гібридних плівок до  

адсорбату. Збільшення стійкості плівок SiO2-катіонний ПЕ забезпечується 

введенням у золь олігоуретансемікарбазиду, здатного 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. 
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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 

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-, 

триарілметанових, родамінових, ціанінових 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 

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 
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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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 Дисертаційна робота присвячена розробці науково-методологічних основ 

отримання модифікованих аналітичними реагентами гібридних органо-

мінеральних плівкових покриттів SiO2-поліелектроліт методом золь-гель синтезу 

та практичних рекомендацій щодо їх застосування в аналізі як чутливих 

елементів оптичних і вольтамперометричних сенсорів. 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.  

 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. 

Модифіковані аналітичними реагентами SiO2-ПЕ плівки використані як 

чутливі елементи оптичних і вольтамперометричних хемо- та біосенсорів. 

Розроблено методики сорбційно-спектрофотометричного, сорбційно-

люмінесцентного і вольтамперометричного визначення біологічно-активних 

сполук. Усі методики апробовані при аналізі природних, біологічних, 

фармацевтичних, парфюмерно-косметичних об’єктів, продуктів харчування. 

Порівняно з методиками у розчинах, розроблені методики характерисзуються 

покращеною вибірковістю, мінімальною пробопідготовкою, зменшеними 

витратами реагентів та межею виявлення, що є нижчою за ГДК відповідних 

аналітів.   

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

плівкові покриття, ферменти, хімічні сенсори, біосенсори, спектрофотометрія, 

люмінесценція, вольтамперометрія, амперометрія. 
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АННОТАЦИЯ 

Тананайко О.Ю. Модифицированные аналитическими реагентами 

пленочные покрытия SiO2-полиэлектролит для оптических и 

вольтамперометрических сенсоров.- Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по 

специальности 02.00.02- аналитическая химия. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена разработке научно-методологических основ 

получения модифицированных аналитическими реагентами гибридных органо-

минеральных пленочных покрытий SiO2-полиэлектролит методом золь-гель 

синтеза и практических рекомендаций по их применению в анализе как 

чувствительных элементов оптических и вольтамперометрических сенсоров. 

Аналитические реагенты закрепляются в гибридных пленках за счет 

электростатических и специфических межмолекулярных взаимодействий с 

иммобилизированными сильными ПЭ. Регулирование состава золя, природы и 

концентрации ПЭ и структурирующих темплатов позволяет получать 

устойчивые, однородные пленочные покрытия с улучшенными химико-

аналитическими характеристиками. 

Разработан общий подход инкапсулирования белков в SiO2-пленках на 

поверхности электродов методом электроиндуцированного осаждения. 

Установлены основные факторы регулирования электроаналитических 

характеристик биокомпозитных пленок SiO2-белок, включающих варьирование 

состава золя, времени и величины приложенного к электроду потенциала. 

Модифицированные аналитическими реагентами SiO2-ПЕ пленки 

использованы в качестве чувствительных элементов оптических и 

вольтамперометрических хемо- и биосенсоров. Разработаны методики 

сорбционно-спектрофотометрического, сорбционно-люминесцентного и 

вольтамперометрического определения биологически-активных соединений, 

которые апробированы при анализе природных, биологических, 

фармацевтических, парфюмерно-косметических объектов и продуктов питания.  

Ключевые слова: золь- гель синтез, оксид кремния, полиэлектролиты, 

гибридные пленочные покрытия, ферменты, химические сенсоры, биосенсоры, 

спектрофотометрия, люминесценция, вольтамперометрия, амперометрия. 

SUMMARY 

Tananaiko O.Yu. Modified by analytical reagents SiO2-polyelectrolyte film 

coatings for optical and voltammetric sensors.-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 work is devoted to the development of scientific and methodological 

approaches for the obtaining of hybrid organomineral film coatings based on SiO2-

polyelectrolyte modified with analytical reagents by sol-gel method and practical 

recommendations for their application in chemical analysis as sensitive elements of 

optical and voltammetric sensors. Analytical reagents are immobilized in hybrid films 

by electrostatic and specific intermolecular interactions with encapsulated strong 
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polyelectrolyte (PE). Stable, uniform film coatings with improved chemical and 

analytical characteristics are obtained by controlling the composition of silica sol, the 

nature and concentration of PE and structure-directed templates. The role of 

intermolecular interactions in the ion exchange mechanism of sorption of dyes of 

different classes by SiO2-PE films is established. 

Micro- and mesoporous hybrid SiO2-PE films with improved structural and 

mechanical properties are obtained using nonionic surfactants as structuring templates. 

Rational control of film porosity is achieved by regulating the nature and micellar 

concentration of nonionic surfactant in SiO2 sol. The affinity of SiO2-PE films to 

organic analytical reagents is maximum under the conditions of matching the pore 

sizes of the film and the adsorbate molecule, which is realized in an increase in 

sorption capacity and a reduction in sorption equilibrium time by 2-3 times due to the 

“guest-host” effect. Hybrid mesoporous films modified analytical reagents are 

characterized by improved selectivity, sensitivity and stability of the analytical signal. 

There were developed the conditions for obtaining of 17 types of new sensitive 

elements of optical and voltammetric sensors based on modified with analytical 

reagents SiO2-PE films. They were used in sorption-spectrophotometric, sorption-

luminescent and voltammetric procedures for the determination of Fe (II), Zn (II), Al 

(III), Mo (VI), NO3-, formaldehyde, tetracycline, purine bases in environmental, 

biological, pharmaceutical, cosmetic objects and food. In terms of metrological 

characteristics, the developed methods are not inferior to those in homogeneous 

systems, are characterized by better selectivity, minimal sample preparation, reduced 

reagent consumption and detection limit of 0.1-1.0 MPC of the analyte. 

A general approach has been developed for encapsulating proteins in SiO2 films 

on the surface of the electrodes by the method of electroinduced deposition. The main 

factors for regulating the electroanalytical characteristics of biocomposite SiO2-protein 

films have been defined, including variation of sol composition, time and value of the 

potential applied to the working electrode. 

The addition of cationic CTAB and nanoparticles of Au, Pt, MnO2, CuO, 

nanodiamonds or carbon nanotubes into the biocomposite film increases the 

sensitivity, expands the concentration intervals of analytes determination, improves the 

selectivity and reproducibility of the analytical signal of modified electrodes. The 

stability of encapsulated in the film SiO2 enzymes increases 6-8 times compared with 

solutions. There are developed the sensitive elements of biosensors for voltammetric 

and amperometric determination of dissolved oxygen, hydrogen peroxide, glucose, 

choline, sorbitol, sucrose, maltose, streptomycin using electrodes modified SiO2-

protein-nanoparticle biocomposite films. The developed electrodes can be used for 

"on-site" and "in-vitro" analysis. 

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

enzymes, chemical sensors, biosensors, spectrophotometry, luminesсence, 

voltammetry, amperometry. 


