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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Біоматеріали та біосенсори»
складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми
підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Екологічна
біотехнологія та біоенергетика». Спеціальність 101 Екологія.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біоматеріали та
біосенсори» є методологія проведення біосенсорики та організація протезування
біоматеріалами.
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях переважної більшості
дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, є складовою підготовки
фахівців другого рівня вищої освіти (магістр) та є базовою для виконання
індивідуальних наукових досліджень, використання сучасних експериментальних
методів роботи в лабораторних умовах та наукового обладнання, підготовки до
захисту атестаційної роботи магістра.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Біологічні матеріали
2. Біосенсори
Метою викладання навчальної дисципліни «Біоматеріали та
біосенсори» є формування знань про сучасні аспекти розробки та створення
біосенсорів різного типу та їх практичного застосування, використання
біоматеріалів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Біоматеріали та
біосенсори» є:
- отримання знань щодо теоретичних основ, інструментів та методів
наукових досліджень;
- розуміння принципів протезування;
- забезпечення можливостей використання бісенсорів і біоматеріалів;
- формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до навколишнього
середовища на основі знань про природу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні типи сучасних біосенсорів;
- підходи до створення сучасних фізичних перетворювачів
біоселективних елементів біосенсорів;

та

- методи інтеграції живих молекул з неживими трандюсерами;
- характеристики та принцип дії сучасних біосенсорів, фізику процесів, що
відбуваються в них, з урахуванням впливу зовнішніх сил;
- методи вимірювання за допомогою біосенсорів;
уміти:
- аналізувати та синтезувати інформацію на основі логічних аргументів та
перевірених фактів;
- самостійно іммобілізувати деякі ферменти та інші біологічні молекули на
поверхнях оптичних та електрохімічних перетворювачів;
- проводити аналіз біологічних систем за допомогою біосенсорів;
- визначати та вимірювати параметри організму людини;
- моделювати процеси, що відбуваються в біосенсорах під час вимірів;
- робити якісні, науково-обгрунтовані висновки.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Біологічні матеріали
Тема 1.1 Реакція біологічних систем на штучний матеріал
Біоматеріали, біосумісність, біодеградація, термінологія, визначення та
класифікація. Фактори, що впливають на біологічний відгук на кордоні розділу
між ортопедичним імплантатом і оточуючою його тканиною.
Тема 1.2 Матеріали для протезування
Перелік біоматеріалів, які використовуються для внутрішньої фіксації.
Ортопедичні матеріали. Властивості і сфери застосування поширених біоінертних
матеріалів для імплантатів.
Тема 1.3 Штучні органи та системи
Біоматеріали в офтальмології, остеології, кардіології, дерматології.
Відновлення скелетних тканин. Потік крові в штучних пристроях. Мембранні
оксигенатори. Діаліз. Стимуляція роботи систем.
Тема 1.4 Транспорт речовин
Конвективний транспорт. Особливості закону Пуазейля. Дифузійний
транспорт. Взаємодія конвекції і дифузії. Дисперсія.
Змістовий модуль 2. Біосенсори
Тема 2.1 Генезис та вимірювання біосигналів, їхні основні параметри

Структурна схема процесу вимірів і класифікація
біосигналів.
Характеристики
біосигналів.
Методи
біометричних
досліджень.
Електрофізіологічні
методи
досліджень.
Особливості
знімання
електрофізіологічної інформації
Тема 2.2 Поняття про сенсори і особливості їхнього функціонування
Класифікація сенсорів: хімічні, електрохімічні, Методи реєстрації та
фіксації тест-реакції боісенсорів. Фізичні явища і перетворення енергії, які
використовують у
сенсорах. Різновиди і особливості фізичних величин.
Вимірювання і перетворення фізичних величин.
Тема 2.3 Сенсорна інформація в системі координації живих організмів
Будова й функції рецепторів. Оптоелектронні сенсори..Тензосенсори.
Електромагнітні сенсори. Датчики температури.. П'єзоелектричні сенсори.
Гальваномагнітні сенсори. Сенсори Холу. Надвисокочастотні електромагнітні
сенсори
Тема 2.4 Біосенсори в біотехнології
Біосенсори в харчовій, медичній, фармацевтичній біотехнології. Ферментні
біосенсори. Сенсори на основі мікроорганізмів, субклітинних фракцій.
Мітохондріальний біосенсор. Біосенсори на основі рослинних і тваринних тканин.
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