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4. ОПИС ПРОЄКТУ 
 
4.1. Мета Проєкту 

Створення нових молекулярно-напівпровідникових матеріалів та технологій виготовлення 
електрохімічних електродів і методик спектроскопії електричного імпедансу для селективних 
ДНК-сенсорів. 
4.2. Основні завдання Проєкту 

Виготовлення наноструктурованих електродів двох типів:  у формі вуглецевого волокна з 
масивом нанониткових кристалів CdS на його поверхні  та  у вигляді  поруватого шару оксиду 
титану на титані. Біофункціоналізація електродів відповідними олігонуклеотидами. Створення 
біосенсорної платформи і розв’язання фундаментальних проблем створення подібних сенсорів 
ДНК 
4.3. Детальний зміст Проєкту: 
 
- Сучасний стан проблеми  
 Створення нанобіосенсорних технологій і нових біонаноструктурованих матеріалів, 
здатних розпізнавати біологічні маркери генетичних та інфекційних захворювань суттєво 
поліпшать умови для швидкої діагностики і лікування багатьох патологій. Детектування 
специфічних послідовностей ДНК методом спектроскопії електричного імпедансу є ефективним 
методом реєстрації факту гібридизації. 
   
- Новизна Проєкту  
 Запропоновано нові дешеві технології виготовлення і контролю властивостей 
щіткоподібних або поруватих наноструктурованих напівпровідникових електродів, що можуть 
масово вироблятися в Україні та бути універсальною основою для виготовлення 
високоінформативних ДНК-сенсорів. Функціоналізація такого електроду олігонуклеотидами 
забезпечить селективність гібридизації з цільовою ДНК. 
 
- Методологія дослідження 

Використання принципово нових електродів з розвиненою поверхнею у вигляді 
наноструктурованих молекулярно-напівпровідникових систем для електрохімічної імпедансної 
спектроскопії має вирішити декілька проблем одночасно: збільшення поверхні електродів, 
здешевлення їх виготовлення, завдяки використанню методів «знизу-вгору», реалізувати 
можливість резонансно підвищити чутливість імпедіометрії. 
 
5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ в поточному 
році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 

 
5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 
Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 



Експериментально визначено режими виготовлення квазіперіодичних масивів 
наноколодязів з глибиною (3-30)мкм , діаметром (90-200)нм. в оксидному шарі титанового 
електроду при анодуванні у неводному розчині. 

Модернізовано установку та методики вирощування нанокристалів CdS на піролітичному 
вуглецевому волокні. Досліджено морфологію щіткоподібних структур: діаметр вуглецевих 
волокон становить (4-6)мкм; діаметр щітки – (10-24)мкм; довжина нанокристалів – (2,5-9,5)мкм,  
їх діаметр (120-400)нм. Виготовлено наноструктуровані електрохімічні електроди. 

Показано, що метод безпосереднього зв’язування тіольованих олігонуклеотидів є 
ефективним способом кон’югації олігонуклеотидів з поверхнею CdS та розроблено 
експериментальні підходи виявлення функціоналізації методами флуоресцентної спектрометрії, 
п’єзоелектричного мікрозважування, потенціометрії та спектроскопії електрохімічного 
імпедансу. 
 
5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 
існуючими аналогами 
На першому етапі виконання проекту виготовлення кінцевої продукції не заплановано  
5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проєкту для економіки та 
суспільства (стосується проєктів, що передбачають проведення прикладних наукових 
досліджень і науково-технічних розробок) 

За результатами виконання проекту планується розробка нових методів виготовлення, 
дослідження властивостей та особливостей селективної взаємодії біофункціоналізованих 
напівпровідникових шарів та нанокристалів з ДНК для подальшої розробки селективних ДНК-
сенсорів ранньої діагностики захворювань 
5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проєкту 
в суспільній практиці. 

Оптимізація електродів та методик вимірювання для селективного визначення цільових 
ДНК. 
 
Примітка: Анотований звіт не містить відомостей, заборонених до відкритого опублікування 
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