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(57) Амперометричний мультибіосенсор для ви-
значення лактату, етанолу та глюкози, що містить 
електрохімічну вимірювальну комірку, призначену 
для досліджуваного розчину, чотири амперомет-
ричні робочі електроди з активними мембранами, 
нанесеними на поверхню кожного з них, що скла-
даються з ферментів лактатоксидази, алкогольок-
сидази та глюкозооксидази, селективних до лакта-
ту, етанолу та глюкози, відповідно, один робочий 
електрод з неактивною референтною мембраною 
із сироваткового альбуміну бика, електрод порів-
няння, призначений для контролю прикладеного 

до робочого електрода потенціалу, та допоміжний 
електрод, а також вимірювально-керуючий модуль 
з потенціостатом, призначений для підтримування 
заданого рівня потенціалу на електродах у вимі-
рювальній комірці, вимірювання й перетворення у 
цифрову форму струмових інформативних сигна-
лів, реєстрації отриманих результатів та керуван-
ня процесом вимірювання, який здійснює форму-
вання заданих напруг живлення та генерування 
аналогових та логічних сигналів управління вимі-
рювальними перетворювачами і включає в себе 
мікропроцесорний контролер з відповідним про-
грамним статком нижнього рівня, призначений для 
виконання вимірювальних операцій, цифрової об-
робки сигналів та обміну даними з персональним 
комп'ютером, при цьому робочі електроди підклю-
чені до відповідних входів потенціостату, інфор-
маційні виходи і входи керування потенціостату 
підключені до відповідних входів і виходів вимірю-
вально-керуючого модуля, який підключається 
через стандартний інтерфейс до персонального 
комп'ютера.

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі біоме-
дичних досліджень та харчової промисловості, 
зокрема для контролю якості харчових продуктів, а 
саме, в бродильному виробництві [1] та клінічній 
діагностиці [2], а більш конкретно, до амперомет-
ричного мультібіосенсору для визначення лактату, 
етанолу та глюкози. 

Етанол (Е) є основним продуктом спиртового 
бродіння. Він визначає токсичні, аддиктивні, кало-
ричні властивості вина та інших алкогольних напо-
їв [3]. Встановлено, що Е в помірних дозах надає 
антистрессорну [4], кардіозахистну [5, 6] та радіо-
протекторну [7] дію. Це пояснюється тим, що він 
не є повною мірою ксенобіотиком - чужорідною 
для організму речовиною. В нормі у крові людини 
завжди міститься невелика кількість етанолу 
(0,001-0,015 г/л). Етиловий спирт (етанол) - утво-
рюється та розкладається нашими клітинами, бе-
ручи участь у життєво важливих біохімічних реак-
ціях організму. Це так званий ендогенний етанол. 

Екзогенний етанол, що входить до складу спирт-
них напоїв, швидко всмоктується в шлунку (20 %) і 
тонкому кишечнику (80 %) та потрапляє у кров уже 
за 5 хвилин. Разом з кровотоком він розноситься 
по всіх органах і тканинах, збагачених водою, за-
міщуючи її. Дія етанолу на організм призводить до 
зміни в багатьох системах та органах, оскільки він 
залучається до найважливіших процесів життєдія-
льності. Одна з його провідних метаболічних фун-
кцій полягає у тому, що етанол є джерелом хімічно 
дуже активного та функціонально важливого ме-
таболіту - ацетальдегіду. Саме завдяки цьому він 
легко взаємодіє з нейрохімічними медіаторами, 
гормонами, вітамінами, білками, опіоїдними реце-
пторами, імунокомпетентними молекулами, поси-
люючи їхню біологічну активність. Дія етанолу та 
ацетальдегіду спричинює різноманітні розлади 
внутрішньоклітинного обміну. Найважливіші з них 
такі: ушкодження мембран, диспропорція окисно-
відновних процесів, порушення енергоутворення, 
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нестача поживних речовин, накопичення токсично-
го ацетальдегіду, зниження синтезу білків, поси-
лення синтезу ліпідів, зміни обміну нейромедіато-
рів і нейромодуляторів, порушення гормональної 
та імунної систем організму [8]. 

Молочна (лактатна) кислота - універсальний 
метаболіт живих організмів, кінцевий продукт ути-
лізації цукрів у молочнокислих бактерій та важли-
вий компонент багатьох харчових продуктів. Вона 
існує у формі двох оптичних ізомерів - L- і D-форм, 
причому саме L-стереоізомер утворюється при 
нормальному молочнокислому бродінні під дією 
Streptococcus thermophilus і є продуктом гліколізу в 
м'язах. D-ізомер лактату присутній в харчових 
продуктах у невеликій кількості завдяки наявності 
особливої мікрофлори, наприклад, Lactobacillus 
lactis, Lb. bulgaricus і Leuconostoc cremoris [9, 10] 
або при внесенні синтетичного рацемату молочної 
кислоти. Обидва ізомери метаболізуються люди-
ною, проте D-форма - набагато повільніше. 

Визначення вмісту лактату має важливе зна-
чення в клінічній діагностиці, в бродильному виро-
бництві та контролі якості харчових продуктів. Рі-
вень молочної кислоти в крові служить важливим 
клініко-діагностичним індикатором гіпоксії, молоч-
нокислого ацидозу, шокового стану, гострого ін-
фаркту міокарду і має значне прогностичне зна-
чення в реанімаційній терапії [11]. Моніторинг 
рівня цього метаболіту в крові спортсменів є важ-
ливим засобом контролю за тренувальним проце-
сом атлетів і використовується для оцінки ефекти-
вності відповідних тренажерів і тренувальних 
режимів [12]. 

Важливими аналітичними об'єктами при ви-
значенні лактату є харчові продукти, передусім, 
молочнокислі, а також алкогольні напої (вина, пи-
во), продукти із добавкою лактату калію, натрію 
або кальцію як рН-стабілізуючих та протимікроб-
них агентів (зокрема, як добавок до м'ясних проду-
ктів для пригнічення росту патогенних бактерій 
Listeria monocytogenes), косметичні, фармацевти-
чні препарати та побутові миючі і антисептичні 
засоби. 

В організмі людини та тварин глюкоза є осно-
вним та найбільш універсальним джерелом енергії 
для забезпечення метаболітичних процесів. В тка-
нинах (мозок, серце) та біологічних рідинах (кров, 
цереброспінальна рідина) рівень глюкози визнача-
ється гомеостатичним балансом, що регулює його 
рівень у визначених, строго детермінованих ме-
жах. Зміна рівня глюкози в організмі може мати 
місце, наприклад, при таких патологіях як діабет 
[13]. В зв'язку з виключною важливістю підтримки 
стабільного рівня глюкози в крові у людини та ба-
гатьох інших тварин існує складна система гормо-
нальної регуляції параметрів вуглеводного обміну. 

Також, глюкоза грає важливу роль у форму-
ванні органолептичних якостей вина, вони пом'як-
шують і збагачують смак, покращують аромат та 
колір вин [14]. Аналіз концентрації глюкози має 
істотне значення у процесі виноробства не лише 
через її вплив на смак вина, але й тому, що глюко-
за є джерелом вуглецю для дріжджів, які здійсню-
ють ферментацію, та субстратом, що лімітує їх 
ріст [15]. 

Таким чином, на сьогодні, в усьому світі, а 
особливо в нашій країні, дуже актуальним є питан-
ня постійного контролю якості харчових продуктів 
та ранньої медичної діагностики захворювань. 

Сучасні стандартні методи високоточного ви-
значення вищеназваних речовин, а саме газова та 
рідинна хроматографії, спектрофотометрія, різно-
манітні хімічні та фізичні методи потребують наяв-
ності складного та дорогого обладнання, яке об-
слуговує кваліфікований персонал [16]. Також 
значним недоліком вищезгаданих методів є необ-
хідність у складній попередній підготовці проб, що 
впливає на час та вартість аналізу. 

Альтернативою для вирішення вказаних вище 
проблем є використання біосенсорів - недорогих, 
чутливих аналітичних приладів. Це реальний шлях 
для забезпечення як промислового, так і індивіду-
ального контролю продуктів харчування, стану 
здоров'я людини, та є необхідними для покращен-
ня якості життя в цілому. 

На сьогоднішній день розроблено ряд лабора-
торних біосенсорів для аналізу лактату, етанолу та 
глюкози у вині [17-27]. 

Основна кількість розроблених біосенсорів є 
моносенсорами, тобто за їх допомогою можна ви-
значити тільки одну речовину. Але, у той же час, 
необхідно одночасне визначення декількох аналі-
тів за одне вимірювання, яке досягається хромато-
графічними методами. Застосування більше, ніж 
одного каналу датчиків веде до розвитку мульти-
сенсорів [28]. Використання багатоканальних еле-
ктрохімічних перетворювачів дозволяє створити 
біосенсори для трьох чи більше компонентів, що 
аналізуються одночасно. Це веде до покращення 
селективності та надійності сенсорів у порівнянні з 
одноканальними сенсорами [29]. Також значною 
перевагою є те, що у аналізаторів на основі муль-
тисенсорів завжди йде автоматизований контроль 
за процесом. 

Відомий мультибіосенсор для визначення гер-
біцидів у річній воді на основі друкованих електро-
дів, зібраних в загальний масив [30], та мультие-
лектрод, модифікований карбоновими 
нанотрубками, для амперметричного визначення 
дегідроксибензен ізомерів [31]. 

Під час досліджень автори не виявили розро-
бок амперометричних мультибіосенсорів для од-
ночасного контролю лактату, глюкози та етанолу. 

В основу запропонованої корисної моделі пос-
тавлено задачу створення такого амперометрич-
ного мультібіосенсора, який би дозволив визнача-
ти лактат, етанол та глюкозу. 

Поставлена задача вирішується запропонова-
ним амперометричним мультібіосенсором для 
визначення лактату, етанолу та глюкози, що міс-
тить електрохімічну вимірювальну комірку, приз-
начену для досліджуваного розчину, чотири ампе-
рометричних робочих електроди з активними 
мембранами, нанесеними на поверхню кожного з 
них, що складаються з ферментів лактатоксидази, 
алкогольоксидази та глюкозооксидази, селектив-
них до лактату, етанолу та глюкози, відповідно, 
один робочий електрод з неактивною референт-
ною мембраною із сироваткового альбуміну бика, 
електрод порівняння, призначений для контролю 
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прикладеного до робочого електроду потенціалу 
та допоміжний електрод, а також вимірювально-
керуючий модуль з потенціостатом, призначений 
для підтримування заданого рівня потенціалу на 
електродах у вимірювальній комірці, вимірювання 
й перетворення у цифрову форму струмових ін-
формативних сигналів, реєстрації отриманих ре-
зультатів та керування процесом вимірювання, 
який здійснює формування заданих напруг жив-
лення та генерування аналогових та логічних сиг-
налів управління вимірювальними перетворюва-
чами і включає в себе мікропроцесорний 
контролер з відповідним програмним статком ниж-
нього рівня, призначений для виконання вимірю-
вальних операцій, цифрової обробки сигналів та 
обміну даними з персональним комп'ютером, при 
цьому робочі електроди підключені до відповідних 
входів потенціостату, інформаційні виходи і входи 
керування потенціостату підключені до відповідних 
входів і виходів вимірювально-керуючого модуля, 
який підключається через стандартний інтерфейс 
до персонального комп'ютера. 

Поставлена задача вирішується за рахунок 
створення умов для селективної оцінки вмісту лак-
тату, етанолу та глюкози у досліджуваному зразку. 

Для створення біоселективних елементів му-
льтибіосенсора експериментально було вивчено 
оптимальний склад ферментів, а саме: лактаток-
сидази з Pediococcis sp. з активністю 20 од.акт./мг 
фірми "Sigma", алкогольоксидази з Hansunela sp. з 
активністю 7,7 од.акт./мг фірми "Sigma", та глюко-
зооксидази з Aspergillus niger з активністю 271 
од.акт./мг фірми "Genzyme". Використання вказа-
них ферментних систем дозволяє визначити вміст 
в реальних зразках таких речовин як лактат, ета-
нол та глюкоза. 

Використання ферментів ЛОД, АОД та ГОД у 
запропонованій конструкції забезпечило підви-
щення стабільності та точності вимірювань за ра-
хунок того, що ферментативні реакції на їх основі 
не потребували екзогенного кофактору, є необо-
ротними, і число аналітичних реакції, які необхідні 
для отримання сенсорного відгуку, різко скорочу-
ється. 

Для створення селективного мультисенсора, 
який можна було б використовувати для роботи з 
реальними зразками, вирішено було застосовува-
ти амперометричний метод вимірювання, тому що 
дослідження роботи саме амперометричних біосе-
нсорів показали, що зміна концентрації фонового 
електроліту в буфері та концентрації буфера не 
впливає на характеристики амперометричного 
біосенсору. Це, в свою чергу, є великою перева-
гою, так як фізіологічні, культуральні рідини та 
харчові продукти, в більшості своїй, мають високу 
іонну силу та буферну ємність, що, в значній мірі, 
ускладнює використання кондуктометричних та 
потенціометричних сенсорів для таких аналізів. У 
складі мультисенсора використано 4 робочі елект-
роди з чутливими ферментними мембранами, яких 
вистачає для більш селективного визначення. За 
рахунок малих розмірів перетворювача є можли-
вість його підключення до портативного амперо-
метричного апаратно-програмного комплексу, роз-
робленого в рамках науково-технічної програми 

НАН України "Сенсорні системи для медико-
екологічних та промислово-технічених потреб". 

В основі роботи пропонованого мультибіосен-
сору лежать наступні ферментативні реакції. 

Глюкоза + О2 
ГОД  Глюконолактон + 

Н2О2; 

Етанол + О2 
АОД  Ацетальдегід + Н2О2; 

L-Лактат +О2 
ЛОД  Піруват + Н2О2. 

У присутності кисню (косубстрату фермента-
тивної реакції) іде окислення субстратів з утворен-
ням продуктів реакції ацетальдегіду (етанол), піру-
вату (лактат), глюконолактону (глюкоза) та 
пероксиду водню, який можна визначити за допо-
могою амперометричного перетворювача. Це до-
зволяє використовувати матрицю амперометрич-
них перетворювачів чи мультисенсорів для 
перетворення біохімічного сигналу в електричний і 
реєструвати відгуки мультисенсора на додавання 
специфічних субстратів. 

Оптимальне співвідношення компонентів в 
ферментних мембранах було отримано авторами 
експериментально за умов оцінки оптимальних 
характеристик окремих моно елементів мультибіо-
сенсору, таких як чутливість та стабільність при 
зберіганні, а також мінімальна собівартість. 

Суть пропонованої корисної моделі поясню-
ється за допомогою графічних матеріалів: На Фіг. 
1 схематично зображено конструкцію амперомет-
ричного мультибіосенсору. На Фіг.2 показано блок-
схему амперометричного мультібіосенсору для 
визначення лактату, етанолу та глюкози. 

На Фіг. 3 показано відгук мільтибіосенсора на 
основі амперометричного перетворювача на до-
давання суміші субстратів. 

На Фіг. 4 схематично зображено калібрувальні 
криві мільтибіосенсору на основі амперометрично-
го перетворювача на додавання суміші субстратів. 

Амперометричний мультібіосенсор (AM) скла-
дається з чотирьох амперометричних електродів 
1, 2, 3, 4 (РЕ). Амперометричні електроди 1, 2, 3 
забезпечені робочими мембранами, відповідно 5, 
6, 7, що сформовані із 20 мМ фосфатного буфера, 
рН 7.2, розчинів ферментів (ЛОД, ГОД та АОХ) та 
5 % сироватковим альбуміном бика у співвідно-
шенні 1:1. На амперометричний електрод 4 нане-
сено референтну мембрану 8 з сироватковим аль-
буміном бика, сформовану у тому ж буфері. AM 
має допоміжний електрод 9 (ДЕ) та електрод порі-
вняння - 10 (ЕП). Електрод порівняння 10 призна-
чений для контролю за прикладеним до робочого 
електроду потенціалом. До складу AM входить 
також електронно вимірювальний блок 11 (ЕВБ) та 
триелектродна електрохімічна вимірювальна комі-
рка 12 (ВК). Електронний вимірювальний блок 11 
складається з двох частин: базового вимірюваль-
но-керуючого модуля 13 (БВКМ) та потенціостату 
14 (П), які отримають живлення від автономного 
джерела живлення 15 (ДЖ) за допомогою блоку 
живлення 16 (БЖ), що входить до складу БВКМ. 
AM зв'язаний з персональним комп'ютером 17 
(ПК). За допомогою потенціостату 14 підтримують 
необхідні потенціали електродів у комірці 12, а 
також знімається і перетворюється вихідний сиг-
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нал з електродів. Базовий вимірювально-керуючий 
модуль 13 виконує функції, властиві широкому 
класу вимірювальної апаратури: формує напругу 
для живлення блоку 11, вимірює та перетворює в 
цифрову форму вхідні інформативні сигнали (Ux), 
виробляє аналогові (Uyп) та логічні сигнали 
управління (СУ) вимірювальними перетворювача-
ми. В даному випадку таким вимірювальним пере-
творювачем, який формує сигнал Ux, є потенціос-
тат 14. 

До складу вимірювально-керуючого модуля 13 
входить мікропроцесорний контролер 18 з відпові-
дним програмним статком, який забезпечує вико-
нання вимірювальних операцій, необхідну обробку 
сигналів та обмін даними з персональним комп'ю-
тером 17 через інтерфейс 19. Для сполучення по-
тенціостату 14 з мікропроцесорним контролером 
18, базовим вимірювально-керуючим модулем 13, 
останній містить аналого-цифровий перетворювач 
20 (АЦП), цифроаналоговий перетворювач 21 
(ЦАП) та блок керування 22 (БК) для формування 
логічних сигналів управління. При цьому мембрани 
5, 6, 7, 8 електродів 1, 2, 3, 4 підключені до відпо-
відних входів потенціостату 14. Кожний електрод 
1, 2, 3, 4 забезпечений контактними площадками, 
призначеними для його підключення до відповід-
ного входу електронно вимірювального блоку 11. 
Виходи потенціостату 14 підключені до відповідних 
входів базового вимірювально-керуючого модуля 
13, вихід якого призначений для підключення че-
рез інтерфейс 19 до входу персонального комп'ю-
теру 17. 

Робота згаданого приладу ґрунтується на фо-
рмуванні багатовимірного масиву електрохімічних 
сенсорів на основі амперометричного мультипере-
творювача. Функціонування мультибіосенсора 
відбувається шляхом реєстрації струму, який 
утворюється в результаті окислення електрохіміч-
ноактивної речовини - перекису водню на поверхні 
робочих електродів. Перекис водню утворюється в 
результаті ферментативної реакції. 

Пропонований амперометричний мультибіо-
сенсор для визначення вмісту лактату, етанолу та 
глюкози працює таким чином. 

Попередньо на робочі поверхні амперометри-
чного перетворювача (Фіг.2) на робочі електроди 
1, 2, 3 наносили біоселективні мембрани 5, 6, 7 та 
на 4 - неактивну референтну мембрану 8, які фор-
мували із 20 мМ фосфатного буфера, рН 7,2 з 10 
% гліцерином, і наступних інгредієнтів у такому їх 
співвідношенні (у мас %): 

мембрана 5: 
лактатоксидаза (ЛОД) 5 
сироватковий альбумін бика (БСА) у 
співвідношенні 1:1 5 
мембрана 6: 
алкогольоксидаза (АОД) 24 
сироватковий альбумін бика (БСА) у 
співвідношенні 1:1 5 
мембрана 7: 
глюкозооксидаза (ГОД) 5 
сироватковий альбумін бика (БСА) у 
співвідношенні 1:1 5 
мембрана 8: 
сироватковий альбумін бика (БСА) 10 

Гліцерин у складі мембран використовували 
для стабілізації ферменту при іммобілізації та за-
побігання передчасного підсихання розчину, нане-
сеного на поверхню перетворювача. В свою чергу, 
БСА, в складі робочих мембран, відігравав роль 
стабілізуючого агенту для ферментів. Іммобіліза-
цію проводили в парах глутарового альдегіду про-
тягом 20 хвилин. Після чого біосенсор підсушува-
ли на повітрі 10 хвилин. 

Амперометричний мультібіосенсор для визна-
чення лактату, етанолу та глюкози підключали до 
ЕВБ в режимі амперометричних вимірювань, по-
міщали до вимірювальної комірки ВК об'ємом 5,0 
мл, заповненої 100 мМ фосфатним буфером, рН 
7,2 (на схемі не показано) та витримували декілька 
хвилин для отримання стабільної базової лінії. 
Потім додавали певну аліквоту модельних розчи-
нів чи реальних зразків та отримували амперомет-
ричний сигнал з робочих електродів 1, 2, 3 та 4 
(Фіг. 3). Концентрація лактату, етанолу та глюкози 
у реальних зразках визначали за калібрувальними 
кривими, побудованими на основі модельних роз-
чинів лактату, етанолу та глюкози (Фіг. 4). 

За рахунок використання у якості селективної 
мембрани ЛОД, АОД та ГОД стабільність і точність 
пропонованого пристрою була високою. 

Запропонований амперометричний мультібіо-
сенсор для визначення лактату, етанолу та глюко-
зи показав лінійну залежність величини відгуку від 
концентрації лактату 0,0005-0,64 мМ, етанолу 0,1-
6,4 мМ та глюкози 0,0005-1,6 мМ, незалежність 
величини відгуку від параметрів вимірювального 
середовища та достатньою стабільністю при збе-
ріганні. Після 32 діб амперометричний мультибіо-
сенсор зберіг свої основні аналітичні характерис-
тики, що дозволяло проводити повномірні виміри. 
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