відгуки біосенсора на глюкозу отримували в фосфатному буфері, а на АТФв НЕРЕS-буфері, що містив 2 мМ Мg2+.
Встановлено,що зміна концентрації глюкози в робочому розчині впливає
на визначення АТФ біосенсором. Таким чином, неможливо точно визначити
вміст АТФ, якщо в розчині присутня невідома концентрація глюкози. Тому
дисертант приходить до цілком аргументованого висновку щодо доцільності
при визначенні АТФ застосовувати також другий біосенсор, чутливий лише
до глюкози.
Для зниження впливу інтерферуючих речовин на відгук біосенсора
відпрацьовані умови нанесення на чутливу частину амперометричного
перетворювача поліфенілендіаміну, що здатний утворювати пори, доступні
для проникання молекул пероксиду водню, тоді як інші інтерферуючі
речовини не проникали через таку мембрану. Це покращувало відгук
біосенсора на глюкозу та АТФ.

Показано, що екрануючий

ефект

поліфенілендіамінної мембрани був стабільним за зберігання біосенсора
протягом 50 діб.
На стор. 72 вказано, що за такого терміну зберігання відгуки біосенсора на
глюкозу не зменшувались взагалі. На думку опонента, таке твердження дещо
протирічіть результатам, наведеним на рис. 3.17, де показано, що за 14 діб
зберігання біосенсора відгуки на глюкозу зменшувались на 10-15%.
Ефективність розроблених дисертантом підходів доказана при визначенні
вмісту АТФ і глюкози в реальних зразках цих речовин, закуплених в
фармацевтичних препаратах. При визначенні цих речовин відхилення
показників від їх номінальної концентрації складало до 20%.
Важливим етапом даної роботи була розробка методики біосенсорного
визначення креатинкінази. Цей фермент є чутливим до 2 субстратів, а саме
АТФ і креатинфосфату. Активність креатинкінази визначали за швидкістю
генерації нею АТФ. Встановлено, що найвищу чутливість до креатинкінази
біосенсор мав при 1 мМ АТФ та при 10 мМ креатинфосфату. Показано, що
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автором результатів. Автореферат дисертації відповідає її змісту. Все це
свідчить про те, що робота заслуговує схвалення і підтримки.
До дисертанта є деякі питання та зауваження.
1. На стор. 52 дисертантом вказано, що масова частка глюкозооксидази в
біоселективному елементі становила від 0.6 до 10%. Як визначали цей
показник в біоселективному елементі, чи ці дані відносяться до вмісту в
суміші, що використовувалась для іммобілізації?
2. В останні роки науковці різних країн значну увагу приділяють розробці
біосенсорів для визначення різних речовин і ферментів. Зважаючи на це,
виникає питання чому список літератури містить лише 123 посилання.
3. На стор. 80 дисертант застосовує термін «спершу». На думку опонента
краще було б писати «насамперед» чи «спочатку».
4. В табл.3.7 та по тексу (стор.79 та інші) приводиться «розведення зразку».
Доцільно- «розведення зразка».
Вказані зауваження та питання не знижують наукового значення представленої дисертаційної роботи, яка є важливим досягненням дисертанта.

Висновок по дисертації. Дисертаційна робота « Розробка електрохімічних ферментних біосенсорів для визначення концентрацій АТФ та
активності креатинкінази», що представлена на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20- біотехнологія, є
завершеним науковим дослідженням, в якому на основі сучасних методичних
підходів розроблено нові амперметричні та кондуктометричні біосенсори для
визначення АТФ і глюкози та активності креатинкінази в біологічних зразках
і сироватці крові. Робота виконана на високому науково-методичному рівні.
За актуальністю, новизною, науково-практичною значимістю результатів
дисертаційна робота відповідає вимогам «Порядку присудження наукових
степенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07. 2013 р. №
567, а її автор, Кучеренко Іван Сергійович, заслуговує присудження
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