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Etapa 1 - Selectarea materialelor si constructia senzorilor
electrochimici - 2017
In aceasta etapa s-au selectat diferite materiale pentru designul senzorilor care urmeaza sa fie
utilizati la determinarea biomarkerilor specifici diabetului. Astfel, pentru matrice s-au ales
materiale bazate pe matrici din carbon: grafit, diamant, grafene simple si modificate cu
nanoparticule de metale, materiale textile si ceramice. Ca si materiale utilizate ca modificatori de
matrici, s-au ales din clasele: porfirinelor, ftalocianinelor, dextrinelor, inulinelor. Ca si suport
pentru suprafetele active s-au ales: hartia, materialele textile, plasticul neconductor. Achizionarea
3D-printerului a facut posibila obtinerea primilor senzori avand suprafete active cu diametre de
ordinul catorva micrometri, suprafete reproductibile ca forma si dimensiune. Un exemplu de
sensor combinate obtinut prin printare 3D este prezentat in Schema 1:

Schema 1 Senzor combinat obtinut prin printare 3D

Pana la terminarea Etapei 1 senzorii stocastici construiti au fost testati pentru hormonii tiroidieni,
acid piruvic, acid folic, insulin, proinsulina, adiponectina, proteina C-reactiva si zinc liber. Cele
mai relevante rezultate sunt prezentate in acest raport.

Determinarea simultana a hormonilor tiroidieni in sange

Alegerea hormonilor tiroidieni ca punct de plecare in acest proiect este datorata importantei pe
care acestia il au in sirul de reactii biochimice care au loc in corpul uman. Astfel, am propus o
metodă rapidă și fiabilă pentru screening-ul sângelui pentru TSH, L-T4, L-T3 și D-T4 utilizând
senzori stocastici. Șase microsenzori stocastici bazaţi pe amestecuri de inuline: Frutafruit TEX
(TEX) și inulină Inutec (IN), cu lichide ionice: L-fenilalanină-terț-butil-ester-lactat (L-PheC4-
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Lac), L-Alanină-terţ-butil-ester-L-lactat (L-AlaC4-Lac) și L-alanină-terț-butil-ester-nitrat (LAlaC4-NO3), fizic imobilizate în matrice de pastă de diamant.
Design-ul microsenzorilor
Matricea selectată a fost pasta de diamant modificată (DP). Lichidele ionice cum ar fi Lfenilalanină-terţ-butil-ester-lactat (L-PheC4-Lac), L-Alanină terț-butil ester L-lactat (L-AlaC4Lac), L-Alanină terț-butil ester nitrat (L-AlaC4 -NO3) și inulinele TEX și IN au fost selectate ca
modificatori. Pentru prepararea pastei de diamant s-a folosit pudră de diamant monocristalină
naturală amestecată cu ulei de parafină. 12 µl din soluția de lichid ionic (10-3 moli/L) și 12 µl din
soluția de inulină (10-3 moli/L) se adauga la 100 mg pastă de diamant pentru a realiza șase paste
modificate.
Fiecare pastă modificată a fost plasată într-un tub de plastic cu diametrul interior al suprafeței
active de 300 µm. Contactul electric a fost obținut utilizând un fir de Ag introdus în pasta
modificată. Suprafața microsenzorului a fost reînnoită prin lustruire cu hârtie de aluminiu și spălat
cu apă deionizată înainte de utilizare. Când nu se utilizează, microelectrozii au fost depozitaţi întrun loc uscat la temperatura camerei.
Proceduri recomandate: metoda stocastică
Toate măsurătorile stocastice au fost efectuate utilizând cronoamperometria la un potențial
constant de 125mV. Celula electrochimică a fost umplută cu probe de sânge (asa cum a fost
prelevat de la pacienti). Valorile toff (semnături ale hormonilor tiroidieni) au fost identificate pentru
TSH, f-L-T4, f-L-T3 și f-D-T4 (Figura 1). Valorile de ton au fost determinate și s-au obținut
concentrațiile necunoscute de TSH, f-L-T4, f-L-T3 și f-D-T4 prin introducerea valorii 1/ton în
ecuația de calibrare (1/ton = f (conc)).
Pregătirea probelor
Probele de sânge au fost obținute de la 9 pacienți care au fost anterior evaluați în cadrul Spitalului
Universitar Elias de Urgență din București. Toate aceste experimente au fost efectuate în
conformitate cu recomandarile de etica ale UE și au fost aprobate de comitetul de etică medicală
de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, România (aprobarea
comitetului de etică nr. 11/2013). Celula aparatului a fost umplută cu probe de sânge și s-au
efectuat măsurătorile. Concentrațiile necunoscute au fost determinate din graficele de calibrare
descrise mai sus în secțiunea Procedură recomandată.
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Figura 1. Screening-ul probelor de sânge pentru f-L-T3, f-L-T4, f-D-T4 și TSH utilizând
microsenzorul bazat pe: (a) IN-L-Ala-C4-NO3; (b) IN-L-Ala-L-Lac; (c) IN-L-Phe-C4-L-Lac; (d)
TEX-L-Ala-C4-NO3; (e) TEX-L-Ala-L-Lac; (f) TEX-L-Phe-C4-L-LAC.
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Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici

Tabelul 1 prezinta caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici utilizati la determinarea TSH,
f-L-T4, f-L-T3 și f-D-T4. Exista o diferenta semnificativa intre semnaturile obtinute pentru TSH, fL-T4, f-L-T3 și f-D-T4 cand diferiti senzori au fost testati; acest lucru demonstreaza ca TSH, f-LT4, f-L-T3 și f-D-T4 pot fi determinati simultan in probele de sange. Toți senzorii au prezentat o
sensibilitate ridicată pentru analiza simultană a TSH, f-L-T4, f-L-T3 și f-D-T4. Cea mai mica limita
de determinare obtinuta pentru f-L-T3 a fost obtinuta pentru senzorul bazat pe IN-L-Ala-C4-L-lac,
în timp ce pentru fL-T4 cea mai mica limita de determinare s-a obținut cand senzorul bazat pe INL-Phe- lac a fost utilizat. Pentru determinarea f-D-T4 cea mai mică limită de determinare a fost
dată de senzorul bazat pe TEX-L-Ala-C4-L-lac. Pentru testarea TSH, nu s-au înregistrat diferențe
în limitele de determinare obtinute cu cei șase senzori stocastici. Luand in considerare semnaturile
obtinute pentru cei patru hormoni si caracteristicile de raspuns ale senzorilor testati, senzorul
preferat pentru analiza simultana a TSH, f-L-T4, f-L-T3 și f-D-T4 este cel bazat pe TEX-L-Ala-C4NO3-L-lac.

Senzorii au fost utilizați mai mult de 3 luni pentru masuratori ale sangelui, timp in care variatiile
valorilor sensibilitatilor lor nu au depășit 1,00%, dovedind că senzorii sunt stabili pentru această
perioadă.
Selectivitatea senzorilor stocastici este data de valorile semnăturilor diferitilor analiti care trebuie
masurati sau care exista in matricea care trebuie analizata. Senzorii au fost testați pentru f-L-T3, fL-T4, f-D-T4, TSH valori diferite obtinandu-se pentru fiecare dintre acestia cand fiecare sensor a
fost testat (Tabelul 1). Valorile diferite obținute pentru semnături au făcut posibilă identificarea
corectă a semnalului hormonilor din diagrame (Figura 1) și, prin urmare, o analiză calitativă fiabilă
urmată de analiză cantitativă.
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Tabel 1. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici bazaţi pe inuline și lichide
ionice, pentru determinarea simultana a f-L-T4, f-D-T4, f-L-T3 și TSH.
Microsenzori
bazaţi pe:

Semnătură
(toff)

Domeniul liniar
de concentraţie

Sensibilitate

Limită de
cuantificare:

IN-L-Ala-C4-L-lac

1

f-L-T3 (mol/L s-1)
3.08x1010
4x10-13-10-12

4x10-13

IN-L-Phe-C4-L-lac

1

4.02x109

8x10-12-4x10-12

8x10-12

IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac

1

3.00x1010

2x10-12-8x10-12

2x10-12

TEX-L-ala-C4-L-lac

1.7

2.63x109

6x10-12-10-11

6x10-12

TEX-L-Phe-C4-L-lac

0.7

7.21x1010

10-12-4x10-13

1x10-12

TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac

0.7

2.28x107

10-9-10-11

1x10-9

IN-L-Ala-C4-L-lac

0.7

f-L-T4 (mol/L s-1)
5.44x108
8x10-12-10-10

8x10-12

IN-L-Phe-C4-L-lac

0.7

5.93x109

10-12-4x10-12

1x10-12

IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac

0.7

5.41x109

8x10-13-2x10-12

8x10-13

TEX-L-ala-C4-L-lac

1.3

5.62x106

10-10-10-8

1x10-10

TEX-L-Phe-C4-L-lac

0.5

1.21x108

8x10-12-10-10

8x10-12

TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac

1.1

5.97x108

8x10-12-10-10

8x10-12

IN-L-Ala-C4-L-lac

2.1

D-T4 (mol/L s-1)
2.63x104
10-6-10-8

1x10-6

IN-L-Phe-C4-L-lac

1.1

2.2x109

6x10-12-x10-11

6x10-12

IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac

0.4

3.56x109

4x10-12-8x10-12

4x10-12

TEX-L-ala-C4-L-lac

2.4

4.8x1010

4x10-13-10-12

4x10-13

TEX-L-Phe-C4-L-lac

1.0

3.14x102

10-6-10-4

1x10-6

TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac

1.8

9.48x109

8x10-13-2x10-12

8x10-13

IN-L-Ala-C4-L-lac

0.4

2.96x10-1

TSH (UI/L)
5.6x10-4-5.6x10-

5.6x10-4

2

IN-L-Phe-C4-L-lac

1.2

5.89x10-4

5.6x10-1-5.6x101

5.6x10-1

IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac

0.6

3.52x103

5.6x10-8-5.6x10-

5.6x10-8

6

TEX-L-ala-C4-L-lac

0.3

4.34x103

5.6x10-8-5.6x106

5.6x10-8

Ecuaţie de calibrare;
coeficient de corelare

1/ton=0.04+3.08x1010xC
;
r=0.9967
1/ton=0.02+4.02x109xC;
r=0.9977
1/ton=0.05+3x1010xC;
r=0.9295
1/ton=0.03+2.63x109xC;
r=0.9959
1/ton=0.01+7.21x1010xC
;
r=0.9973
1/ton=0.05+2.28x107xC;
r=0.0986
1/ton=0.03+5.44x108xC;
r=0.9833
1/ton=0.03+5.93x109xC;
r=0.9833
1/ton=0.01+5.41x109xC;
r=0.9561
1/ton=0.01+5.62x106xC;
r=0.9985
1/ton=0.03+1.21x108xC;
r=0.9361
1/ton=0.01+5.97x108xC;
r=0.9937
1/ton=0.03+2.63x104xC;
r=0.9758
1/ton=0.02+2.2x109xC;
r=0.9991
1/ton=0.02+3.56x109xC;
r=0.9543
1/ton=0.007+4.8x1010xC;
r=0.995
1/ton=0.04+3.14x102xC;
r=0.9411
1/ton=0.01+9.48x109xC;
r=0.9981
1/ton=0.02+2.96x101xC;
r=0.9994
1/ton=0.03+5.89x104xC;
r=0.9998
1/ton=0.03+3.52x103xC;
r=0.9994
1/ton=0.02+4.34x103xC;
r=0.9996
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TEX-L-Phe-C4-L-lac

1.2

2.24x10-1

5.6x10-6-5.6x10-

5.6x10-6

4

TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac

0.4

7.06x103

5.6x10-8-5.6x10-

5.6x10-8

6

1/ton=0.03+2.24x101xC;
r=0.9993
1/ton=0.02+7.06x103xC;
r=0.9788

Aplicații analitice
Caracteristicile de răspuns, selectivitatea și fiabilitatea microsensorilor fac posibilă analiza
simultană a f-L-T3, f-L-T4, f-D-T4 și TSH în probele de sânge. Probele de sânge au fost analizate
imediat ce au fost colectate de la cei nouă pacienți, fara o prelucrare prealabila. Diagramele au fost
înregistrate (Figura 1) și semnăturile (valorile toff) identificate pentru f-L-T3, f-L-T4, f-D-T4 și TSH
în fiecare diagramă. După identificarea semnăturii pentru fiecare biomarker (f-L-T3, f-L-T4, f-DT4 și TSH), valoarea ton corespunzătoare a fost citită (vezi Figura 1) și introdusă în ecuația de
calibrare a fiecărui senzor, pentru a obține valoarea concentrației.
Tabel 2. Determinarea f-L-T4, f-D-T4, f-L-T3 și TSH în probele de sânge utilizând microsenzorii
stocastici.
Nr.
Probă

1

2

3

4

5

6

Microsenzori
bazaţi pe

IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac
IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac
IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac
IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac
IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac
IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac

f-L-T3
(ng/dL)
53.99±0.21
54.05±0.20
54.21±0.19
53.93±0.20
54.28±0.18
54.10±0.10
108.06±0.18
107.95±0.18
107.21±0.21
107.33±0.19
108.21±0.20
108.08±0.11
143.00±0.18
143.02±0.15
145.60±0.13
145.69±0.13
143.78±0.12
142.56±0.10
11.72±0.17
11.22±0.15
11.36±0.17
11.98±0.12
11.24±0.12
12.08±0.11
106.21±0.20
104.96±0.18
106.00±0.18
105.92±0.22
105.33±0.15
106.02±0.11
170.02±0.22
179.21±0.15
178.24±0.15
176.66±0.18

f-L-T4
(ng/dL)
6.99±0.01
6.00±0.05
6.81±0.05
7.08±0.03
6.06±0.02
6.78±0.01
1.38±0.05
1.20±0.02
1.80±0.07
1.28±0.04
1.30±0.02
1.27±0.02
1.000±0.005
1.020±0.007
0.991±0.003
0.978±0.005
0.956±0.006
0.966±0.003
3.90±0.03
4.10±0.03
4.66±0.07
4.25±0.02
4.52±0.05
4.88±0.03
1.38±0.02
1.37±0.02
1.37±0.03
1.27±0.05
1.39±0.01
1.39±0.03
1.08±0.02
1.31±0.04
1.13±0.03
1.20±0.02

f-D-T4
(ng/dL)
0.16±0.01
0.14±0.01
0.14±0.02
0.17±0.02
0.13±0.03
0.19±0.02
0.09±0.02
0.06±0.01
0.10±0.01
0.12±0.02
0.13±0.02
0.09±0.01
0.011±0.003
0.010±0.002
0.015±0.002
0.015±0.005
0.017±0.002
0.016±0.001
0.12±0.02
0.11±0.02
0.15±0.01
0.12±0.01
0.17±0.03
0.11±0.01
0.05±0.01
0.05±0.02
0.06±0.01
0.06±0.01
0.07±0.02
0.05±0.01
0.08±0.01
0.07±0.02
0.08±0.01
0.08±0.01

TSH
(µUI/mL)
0.056±0.003
0.061±0.002
0.060±0.003
0.067±0.003
0.049±0.002
0.046±0.002
1.440±0.009
1.400±0.004
1.600±0.005
1.610±0.004
1.609±0.004
1.590±0.003
2.020±0.005
1.920±0.005
2.190±0.003
2.000±0.004
1.940±0.003
1.720±0.002
0.028±0.005
0.023±0.005
0.030±0.002
0.024±0.002
0.029±0.007
0.023±0.001
0.330±0.012
0.390±0.012
0.330±0.015
0.360±0.013
0.330±0.017
0.308±0.011
0.451±0.011
0.414±0.012
0.482±0.012
0.445±0.021
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TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac
IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac
IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac
IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac

177.22±0.10
173.23±0.12
163.34±0.18
164.00±0.18
161.40±0.15
162.50±0.17
164.06±0.11
164.03±0.12
55.48±0.11
55.59±0.12
55.62±0.12
55.27±0.13
55.53±0.11
54.09±0.11
59.93±0.11
59.98±0.11
60.60±0.12
60.67±0.13
60.22±0.10
60.63±0.08

1.24±0.03
1.27±0.02
1.25±0.05
1.22±0.03
1.34±0.03
1.21±0.05
1.30±0.02
1.30±0.02
0.776±0.009
0.771±0.012
0.771±0.011
0.729±0.009
0.731±0.011
0.729±0.013
1.12±0.03
1.15±0.02
1.11±0.01
1.13±0.01
1.16±0.02
1.17±0.01

0.09±0.02
0.08±0.01
0.09±0.02
0.10±0.01
0.08±0.01
0.08±0.01
0.09±0.02
0.10±0.01
0.017±0.002
0.015±0.002
0.014±0.003
0.017±0.003
0.015±0.002
0.010±0.002
0.011±0.003
0.012±0.003
0.011±0.023
0.010±0.003
0.010±0.001
0.009±0.001

0.443±0.010
0.453±0.010
1.410±0.008
1.370±0.008
1.390±0.009
1.430±0.007
1.360±0.007
1.359±0.005
7.200±0.009
7.150±0.009
7.610±0.011
7.470±0.012
7.000±0.009
7.240±0.009
2.149±0.011
2.180±0.012
2.200±0.012
2.198±0.015
2.230±0.013
2.159±0.013

Rezultatele prezentate în Tabelul 2 au arătat o bună corelatie între rezultatele obținute pentru
analiza f-L-T3, f-L-T4, f-D-T4 și TSH în probele de sânge.
Tabel 3. Testele de recovery pentru f-L-T4, f-D-T4, f-L-T3 și TSH în probele de sânge.
Microsenzori
bazaţi pe

IN-L-Ala-C4-L-lac
IN-L-Phe-C4-L-lac
IN-L-Ala-C4-NO3-L-lac
TEX-L-ala-C4-L-lac
TEX-L-Phe-C4-L-lac
TEX-L-Ala-C4-NO3-L-lac

f-L-T3
%, Regăsire
98.92±0.09
98.72±0.09
98.90±0.08
98.50±0.07
99.01±0.07
99.24±0.08

f-L-T4
%, Regăsire
98.70±0.05
98.99±0.05
98.01±0.06
98.20±0.07
99.03±0.07
99.56±0.04

f-D-T4
%, Regăsire
99.22±0.04
99.05±0.04
98.98±0.05
98.32±0.05
99.99±0.02
99.93±0.04

TSH
%, Regăsire
99.21±0.02
99.20±0.02
99.43±0.03
99.32±0.02
99.99±0.02
99.98±0.02

Testele de recovery au fost efectuate prin compararea cantităților de f-L-T3, f-L-T4, f-D-T4 și TSH
determinate în probe de sânge folosind ELISA (metoda standard) și microsenzorii propuși.
Valorile obtinute in testele de recovery (Tabelul 3) arata pentru fiecare senzor și fiecare compus o
corelatie foarte bună intre cantitatea de compus găsită utilizând microsenzorii propuși si cantitatea
aceluiași compus găsit în proba de sânge utilizând ELISA. Toate deviatiile relative standard
înregistrate au fost mai mici de 1,00%, dovedind o precizie ridicată și fiabilitatea măsurătorilor.
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Recunoașterea moleculară a acidului piruvic și a acidului folic din probele de
sânge
Trei microsensori stocastici bazaţi pe imobilizarea α, β și γ-ciclodextrinelor (CD) într-o pastă de
nanocompozit de grafenă modificata cu TiO2Pt (TiO2Pt/rGO), au fost construiti pentru
recunoașterea moleculară a acidului piruvic și acidului folic din probele de sânge integral.
Principalul avantaj al utilizării grafenelor față de alte materiale utilizate pentru designul senzorilor
stocastici este că nanostructura lor poate susține mai bine canalul CD-lor necesare pentru
masuratorile stocastice.
Designul microsenzorilor stocastici bazați pe TiO2Pt/ rGO
Uleiul de parafină a fost adăugat la pulberea de TiO2Pt/rGO până când s-a format o pastă omogenă.
La fiecare pastă, s-a adăugat modificatorul (soluție stoc de 10-3 mol/L pentru α-, β- şi γciclodextrine) pentru a se forma pasta modificată. Fiecare pastă modificată (obținută prin
amestecul fizic dintre nanocompozitul grafenic, uleiul de parafină și soluția de CD) a fost inserată
într-un tub de plastic cu un diametru al situsului activ de 250 pm. Contactul electric a fost realizat
folosind un fir de Ag. Când nu se utilizează, microsenzorii stocastici sunt depozitați la temperatura
camerei, într-un loc uscat.
Pentru măsurarea parametrului calitativ (toff) și a parametrului cantitativ (ton), s-a utilizat modul
stocastic la un potențial constant (125 mV față de Ag/AgCl) și a fost utilizat atât pentru
recunoașterea moleculară (analiza calitativă), cât și pentru analiza cantitativă a acizilor piruvic și
folic (Figura 2). Semnăturile acizilor (valorile toff prezentate în Tabelul 4) au fost utilizate pentru
a identifica în fiecare diagramă acidul piruvic și acidul folic; după identificarea lor, valorile ton au
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fost citite și folosite pentru determinarea concentrațiilor de acid piruvic și folic din probele de
sânge integral, utilizând ecuația: 1 / ton = a + bxConc.

Figura 2 Diagramele obținute pentru testul de screening al sângelui folosind senzorii bazați pe
pastă de Pt-TiO2/rGO și (a) α-CD, (b) β-CD și (c) γ-CD.
Probele de sange
16 probe de sânge au fost colectate de la pacienții internaţi în cadrul Spitalului Universitar din
București (prin aprobarea Comitetului de Etică nr. 75/2015). Probele au fost testate folosind
senzorii multimod, fără nici un tratament de prelucrare anterioară.
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Analiza TEM-EDS a compozitului TiO2Pt/rGO
O imagine TEM reprezentativă a compozitului TiO2Pt/rGO este prezentata în Figura 3a. Foile de
grafene sunt foarte subțiri fiind compuse din 2-3 straturi și sunt decorate cu nanoparticule de
TiO2Pt (cu dimensiuni sub 50 nm). Suprafața grafenului ondulat, precum și prezența
nanoparticulelor de TiO2Pt conduc la creșterea suprafeței active a pastei de electrod. Hărțile
elementare ale Ti, Pt și O din probă pot fi observate în Figura 3b-e. Un număr mic de nanoparticule
de Pt au fost identificate prin cartografierea EDS (Figura 3d) datorită concentrației scăzute de acid
hexacloroplatinic utilizat pentru sinteza compozitului de TiO2Pt.

Figura 3 Imaginea TEM reprezentativă a probei de TiO2Pt/rGO (a) – pe scara de 200 nm; hărți
elementare ale Ti, Pt și O în aceeași probă (b-e).
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Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizaţi pentru analiza acizilor folic
și piruvic
În Tabelul 4 sunt prezentate caracteristicile de răspuns ale microsensorilor stocastici construiti
pentru analiza acizilor folic și piruvic. Semnăturile acidului piruvic și acidului folic (valorile toff)
sunt diferite pentru același microsenzor; în consecință, acești acizi pot fi determinați simultan din
aceeași probă, cu microsenzorul propus.
Tabelul 1. Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici utilizați pentru determinarea
acizilor piruvic și folic.
Microsenzor pe
bază de pastă de PtTiO2/rGO,
modificaţi cu

Ecuaţia de calibrare* şi
coeficientul de corelare (r)

Domeniul liniar
de concentraţii
(mol/L)

toff
(s)

Sensibilitatea
(s-1/mol mL-1)

Limita de
determinare
(mol/L)

1.8

3.86x106

1.0x10-10

Acidul piruvic
1.0x10-10 –
1.0x10-8

α-CD

1/ton=0.04 + 3.86x106 x C
r=0.9995

β-CD

1/ton=0.05+3.47x105 x C
r=0.9999

1.0x10-9 –
1.12x10-7

1.2

3.47x105

1.0x10-9

γ-CD

1/ton=0.05 + 5.42x106 x C
r=0.9999

1.00x10-10 –
1.00x10-8

1.2

5.42x106

1.00x10-10

1.00x10-11 –
1.00x10-9

2.5

3.44x107

1.00x10-11

1.00x10-11 –
1.00x10-9

1.5

3.21x107

1.00x10-11

1.00x10-11 –
1.00x10-6

2.0

2.24x104

1.00x10-11

Acidul folic
7

α-CD

1/ton=0.05 + 3.44x10 x C
r=0.9999

β-CD

1/ton=0.02 + 3.21x107 x C
r=0.9999

γ-CD

1/ton=0.03 + 2.24x104 x C
r=0.9999

*

<1/ton> = s-1 ; <C> = mol/L

Cel mai mare domeniu de concentrație liniară pentru analiza acidului folic a fost obținut cu
microsenzorul bazat pe γ-CD. Cele mai bune sensibilități pentru analiza acidului piruvic s-au
12

obținut cu ajutorul microsenzorilor bazați pe α și γ-CD (ambele au aceeași ordine de mărime), în
timp ce pentru analiza acidului folic cea mai bună sensibilitate a fost obținută atunci când a fost
folosit microsensorul bazat pe α-CD. Limitele de determinare înregistrate pentru acidul folic au
fost aceleași pentru cei trei microsenzori, în timp ce pentru analiza acidului piruvic, cele mai
scăzute valori au fost obținute atunci când au fost utilizaţi microsenzorii bazați pe α- și γ-CD.
Caracteristicile de raspuns ale senzorilor au evidentiat faptul ca pentru analiza simultană a acizilor
folic și pyruvic, cel mai bun senzor este cel bazat pe α-CD. Senzorii stocastici propuși acopera
domeniile de concentraţii pentru acidul folic (4,5-45,3 nmol/L) și pentru acidul piruvic (8-160
nmol/L) pentru pacienții sănătoși, precum și intervale mai mici și mai mari de concentrații
favorizând de asemenea determinarea acizilor piruvic şi folic din probele de sânge integral
provenite de la indivizi bolnavi.
Au fost verificate interferențele față de neurotransmițători precum dopamina, epinefrina,
norepinefrina. Au fost obținute semnături diferite (valori toff) pentru interferențele propuse și, în
consecință, microsenzorii propuși sunt selectivi. Acest lucru s-a întâmplat deoarece nu are loc
reactivitatea încrucișată prin utilizarea acestei metode, mecanismul răspunsului senzorilor
stocastici fiind bazat pe evenimentele singulare care au loc la un moment dat - fiecare moleculă
intră în canal într-o ordine dată de mărime, geometrie , conformația, viteza de desfășurare (pentru
structurile 2D / 3D) și viteza de a intra în canal, toți acești parametri fiind independenți de natura
și complexitatea matricei de unde se determină principalul marker / substanță. Acest lucru explică
de asemenea diferitele valori obținute pentru semnăturile diferite ale markerilor / substanțelor.
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Aplicații analitice
Caracteristicile de răspuns ale microsensorilor propuși (tabelul 4) arată că acizii folic și piruvic pot
fi determinați simultan folosind microsenzorii propuși din probele de sânge.

Testele de recovery au fost efectuate după cum urmează: pentru diferite probe de sânge integral sau determinat concentrațiile de acid folic și piruvic și s-au adăugat volume diferite de concentrații
cunoscute de acid folic și piruvic. Diferențele dintre cantitatea găsită și cantitatea inițială de acid
folic și respectiv acid piruvic au fost comparate cu cantitățile adăugate de acid folic și piruvic și
au fost exprimate în procente de regăsire. Testele de regăsire (Tabelul 5) efectuate față de metodele
standard (metode de analiză spectrometrice) indică grade de regăsire mai mari de 98,00% pentru
ambii acizi utilizând microsenzorii propuşi și valori RSD mai mici de 1,00%, dovedind o acurateţe
ridicată și o precizie bună a măsurătorilor.
Tabelul 5. Teste de recovery ale acizilor folic și piruvic din probele de sânge integral (N = 10).
Microsenzor pe bază de
pastă de Pt-TiO2/rGO,
modificaţi cu

%, Gradul de regăsire al
Acidului piruvic

Acidului folic

α-CD

99.98±0.02

99.95±0.01

β-CD

98.89±0.05

98.72±0.03

γ-CD

98.20±0.08

98.35±0.07
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Probele de sânge au fost plasate în celule de măsurare şi diagramele au fost înregistrate (Figura 2);
acidul piruvic și acidul folic sunt identificate din diagrame în conformitate cu semnăturile lor
(Tabelul 4) și după aceea se măsoară valorile ton (Figura 2) care se utilizează pentru analiza
cantitativă a acizilor din probele de sânge integral.
Tabelul 6. Determinarea acizilor folic și piruvic din probele de sânge integral (N = 3).
Proba
Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Microsenzor pe
bază de pastă de
Pt-TiO2/rGO,
modificaţi cu
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD

Acidul piruvic
(nmol/L)
Senzor
Metoda
stocastic
standard*
2.08±0.03
2.50±0.02
2.43
2.71±0.05
5.03±0.01
4.70±0.03
4.57
4.23±0.07
8.38±0.02
8.66±0.05
8.40
7.56±0.08
2.78±0.01
2.80±0.07
2.85
2.95±0.05
1.87±0.02
1.42±0.01
1.40
1.83±0.07
2.78±0.03
2.74±0.05
2.75
2.70±0.08
102.80±0.03
103.50±0.07
103.00
103.45±0.08
101.50±0.04
101.20±0.02
101.14
101.71±0.07
43.30±0.02
42.20±0.07
42.35
42.30±0.09
153.40±0.04

Acidul folic
(nmol/L)
Senzor
Metoda
stocastic
standard *
4.67±0.02
4.82±0.03
4.52
5.00±0.07
0.95±0.01
1.43±0.04
1.40
1.50±0.06
2.00±0.01
2.10±0.04
2.00
2.15±0.07
0.86±0.03
1.04±0.05
1.05
1.32±0.05
0.89±0.01
1.20±0.01
1.11
1.32±0.05
1.12±0.02
1.73±0.06
1.70
1.96±0.05
1.01±0.03
1.23±0.05
1.05
1.20±0.08
0.86±0.02
0.89±0.06
0.90
1.04±0.09
5.02±0.01
4.92±0.05
4.90
5.00±0.05
1.66±0.03
15
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β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD
α-CD
β-CD
γ-CD

153.00±0.02
153.87±0.07
1.62±0.01
11
1.67±0.03
1.35±0.08
17.20±0.02
12
17.00±0.02
17.27±0.07
47.20±0.01
13
48.30±0.05
48.00±0.08
105.34±0.04
14
106.70±0.07
105.40±0.09
22.65±0.01
15
23.47±0.03
24.00±0.07
13.23±0.01
16
13.58±0.05
14.00±0.07
*Metoda UV-Vis pe bază de kit comercial.

153.23

1.60

17.00

48.20

105.72

23.23

13.52

1.49±0.02
1.90±0.08
0.90±0.01
1.76±0.04
1.07±0.09
1.63±0.03
1.60±0.05
1.59±0.04
2.10±0.01
2.38±0.04
2.63±0.08
0.86±0.03
0.95±0.07
1.59±0.09
1.19±0.02
1.26±0.06
1.90±0.08
1.88±0.02
2.13±0.04
1.90±0.08

1.50

1.80

1.65

2.40

1.00

1.20

2.12

Rezultatele prezentate în Tabelul 6 arată o bună concordanță între rezultatele înregistrate cu
senzorii stocastici propuși și metodele standard (kituri comerciale utilizate) și valori scăzute pentru
măsurătorile RSD (%) efectuate cu senzori stocastici. În consecință, concentrațiile de acid folic și
piruvic pot fi determinate fiabil din probele de sânge.
Determinarea insulinei, proinsulinei-C-peptidei, leptinei, adiponectinei si CRP

Design-ul senzorilor stocastici
Pudrele de grafena si diamant au fost amestecate cu ulei de parafina pana s-a format o pasta
omogena. 25µL modificator (protoporfirina PIX, ftalocianina-BODIPY, inuline cum ar fi TEX si
lichide ionice ca L-alanine-tert-butil-ester-L-lactat (L-AlaC4-Lac)) solutie 10-3mol/L au fost
adaugate la paste pentru a obtine pastele modifcate de: (a) PIX/Au-TiO2/GR, (b) MEG107/Au16

TiO2/GR, (c) TEX/DP si (d) TEX-L-Ala-C4-Lac/DP. Fiecare pasta a fost pusa in tuburi de plastic
cu diametrul interior de 250µm. Un fir din Ag a fost utilizat ca si contact electric.
Caracteristicile de raspuns ale senzorilor sunt aratate in Tabelul 7. Domeniul linear de
concentratie al senzorului bazat pe TEX/DP acopera domeniul leptinei in sange pentru toate
tipurile de pacienti (1x10-8-1.41x10-7 ng/mL). Senzorul acesta poate detecta si proinsulina-Cpeptida in domeniul normal (0.27x10-9-1.28x10-9 mol/L) si CRP in copii sub 15 ani (1x10-72.8x10-6 g/mL). De asemenea, utilizare senzorilor bazati pe PIX/Au-TiO2/GR poate deecta si riscul
la arteroscleroza.
Senzorii stocastici propusi sunt capabili sa detecteze 5 biomarkeri specifici diabetului,
diferite semnaturi inregistrandu-se pentru fiecare dintre acestia. Senzorii sunt foarte sensibili si au
limite de determinare foarte mici. Senzorii au fost folositi la determinari peste 6 luni, cand valorile
RSD(%) ale sensibilitatii au variat cu mai putin de 1.00%.
Tabelul 7. Caracteristicile de raspuns ale senzorilor sctocastici.

Microsenzor

Semnatura
toff (s)

Limita de
determinare

Ecuatia de calibrare,
R

PIX/Au-TiO2/GR

0.8

1.49x108

5.28x10-13-5.28x10-12

5.28x10-13

9.11x102

5.28x10-10-5.28x10-8

5.28x10-10

0.7

1.04x105

5.28x10-9-5.28x10-7

5.28x10-9

TEX-L-Ala-C4-Lac/DP

1

0.599

5.28x10-3-5.28x10-1

5.28x10-3

1/ton=0.01+1.49x108xC;
R=0.9904
1/ton=0.03+4.047x102xC
R=0.9992
1/ton=0.04+1.04x105xC;
R=0.9981
1/ton=0.04+0.599xC;
R=0.9997

MEG 107/ Au-TiO2/GR

0.9

TEX/DP

PIX/Au-TiO2/GR

0.7

1.24x109

1.84x10-13-1.84x10-11

1.84x10-13

MEG 107/ Au-TiO2/GR

0.7

7,2x1010

1.84x10-11-1.84x10-9

1.84x10-11

TEX/DP

1

7.65x105

1.84x10-10-1.84x10-8

1.84x10-10

Sensibilitatea
(s/conc.
units)

Domeniul linear
de concentratie

Insulin(U/mL)

C-peptide (mol/L)
1/ton=0.01+1.24x109xC;
R=0.9991
1/ton=0.035+7,2x1010xC;
R=0.9999
1/ton=0.005+7.65x105xC;
R=0.9991
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0.8

2.25x108

PIX/Au-TiO2/GR

1.4

4.09x109

MEG 107/ Au-TiO2/GR

1.1

TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP

TEX-L-Ala-C4-Lac/DP

1.84x10-15-1.84x10-13

1.84x10-15

1/ton=0.05+2.25x108xC;
R=0.9981

1.25x10-13-1.25x10-11

1.25x10-13

2.15x1012

1.25x10-16-1.25x10-14

1.25x10-16

1.7

3.94x104

1.25x10-8-1.25x10-6

1.25x10-8

0.7

4.09x109

1.25x10-12-1.25x10-10

1.25x10-12

1/ton=0.25+4.09x109xC;
R=0.9933
1/ton=0.01+2.15x1012xC;
R=0.9970
1/ton=0.01+3.94x104xC;
R=0.9973
1/ton=0.25+4.09x109xC;
R=0.9933

Leptin (g/ml)

Adiponectin (g/ml)
PIX/Au-TiO2/GR

2.1

1.14x105

2.5x10-9-2.5x10-7

2.5x10-9

1/ton=0.01+1.14x105xC;
R=0.9999
1/ton=0.02+1.49x108xC;
R=0.9981
1/ton=0.01+1.07x108xC;
R=0.9994
1/ton=0.012+1.5x109xC;
R=0.9993

MEG 107/ Au-TiO2/GR

1.4

1.49x108

2.5x10-12-2.5x10-10

2.5x10-12

TEX/DP

1.4

1.07x108

2.5x10-12-2.5x10-10

2.5x10-12

TEX-L-Ala-C4-Lac/DP

1.4

1.5x109

2.5x10-13-2.5x10-11

2.5x10-13

PIX/Au-TiO2/GR

1.2

1.27x106

1.28x10-9-3.2x10-8

1.28x10-9

MEG 107/ Au-TiO2/GR

1

1.6x108

1.02x10-11-2.5x10-10

1.02x10-11

TEX/DP

1.8

3.09x103

1.6x10-7-4x10-6

1.6x10-7

TEX-L-Ala-C4-Lac/DP

0.5

5.16x104

3.2x10-8-8x10-7

3.2x10-8

CRP (g/ml)
1/ton=0.04+1.27x106xC;
R=0.9912
1/ton=0.034+1.6x108xC;
R=0.9999
1/ton=0.01+3.09x103xC;
R=0.9999
1/ton=0.03+5.16x104xC;
R=0.9863

Aplicatii analitice
Teste de recovery au fost effectuate. Rezultatele sunt prezentate in Tabelul 8.
Tabelul 8. Testele de recovery pentru insulina, proinsuina-C-peptida, adiponectina, leptina si
CRP in probe de ser (N=3).
Microsenzor bazat pe

Proinsulina-C-peptida

PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP

97.87±0.05
98.21±0.04
99.98±0.01
98.99±0.02

%, Recovery
Insulina
CRP
98.20±0.02
98.98±0.05
99.03±0.01
99.02±0.03

99.50±0.05
99.07±0.03
99.23±0.02
99.15±0.03

Adiponectina

Leptina

99.82±0.03
99.90±0.02
99.00±0.01
99.21±0.02

97.98±0.05
97.97±0.03
99.98±0.02
98.92±0.04

Rezultatele obtinute pentru testul de recovery au aratat ca este posibila determinarea celor cinci
biomarkeri simultan.
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Zece probe de ser au fost scanate utilizand senzorii stocastici noi construiti. Rezultatele sunt
prezentate in Tabelul 9.
Tabelul 9. Determinarea insulinei, proinsulinei-C-peptidei, adiponectinei, leptinei si CRP in
probe de ser (N=3).
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Microsensor bazat pe

PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP
PIX/Au-TiO2/GR
MEG 107/ Au-TiO2/GR
TEX/DP
TEX-L-Ala-C4-Lac/DP

Proinsulina-Cpeptida
(pmol/L)
0.017±0.002
0.013±0.002
0.018±0.003
0.020±0.001
0.050±0.002
0.043±0.003
0.049±0.001
0.047±0.002
0.032±0.002
0.040±0.001
0.037±0.003
0.031±0.001
0.052±0.002
0.048±0.002
0.050±0.003
0.051±0.001
0.013±0.002
0.015±0.002
0.011±0.001
0.010±0.004
0.017±0.003
0.020±0.004
0.015±0.002
0.015±0.001
0.073±0.003
0.075±0.002
0.070±0.002
0.070±0.003
1.780±0.003
1.890±0.002
1.260±0.002
1.700±0.004
1.420±0.002
1.400±0.003
1.910±0.002
1.936±0.003
5.670±0.002
6.10±0.002
5.650±0.001
5.480±0.001

Insulina
(µUI/mL)

CRP
(mg/L)

Adiponectina
(µg/mL)

Leptina
(ng/mL)

2.28±0.02
2.61±0.03
2.27±0.01
2.68±0.02
4.33±0.01
4.18±0.02
4.05±0.02
4.90±0.03
1.79±0.02
1.47±0.02
1.98±0.01
1.89±0.03
2.87±0.03
2.15±0.02
2.62±0.01
2.08±0.03
3.32±0.04
3.12±0.03
3.20±0.02
3.18±0.01
3.58±0.05
3.07±0.03
3.20±0.03
3.65±0.02
1.41±0.01
1.43±0.03
1.24±0.02
1.10±0.03
7.94±0.04
7.93±0.02
7.39±0.03
7.36±0.03
8.21±0.01
8.43±0.03
8.50±0.02
8.32±0.02
7.13±0.02
7.20±0.03
7.15±0.01
7.30±0.03

2.15±0.03
2.87±0.02
2.88±0.02
2.15±0.01
5.78±0.02
5.33±0.03
5.76±0.01
6.02±0.03
6.53±0.02
6.30±0.02
6.41±0.01
6.39±0.03
3.20±0.02
3.20±0.03
3.17±0.02
3.30±0.01
5.15±0.02
5.23±0.04
5.45±0.02
5.33±0.03
4.28±0.02
4.32±0.02
4.20±0.01
4.65±0.03
12.43±0.02
12.20±0.01
12.60±0.02
12.13±0.03
25.60±0.03
25.78±0.02
25.60±0.02
25.78±0.01
1.10±0.03
1.11±0.02
1.00±0.01
1.07±0.02
8.53±0.03
8.49±0.01
8.52±0.02
8.50±0.03

2.35±0.03
2.21±0.02
2.09±0.01
2.09±0.02
1.40±0.01
1.47±0.03
1.59±0.02
1.31±0.02
1.38±0.03
1.37±0.02
1.36±0.01
1.41±0.02
2.28±0.03
2.20±0.02
2.30±0.01
2.09±0.02
1.13±0.05
1.23±0.04
1.10±0.01
1.15±0.02
1.92±0.02
1.87±0.03
1.80±0.03
1.85±0.02
1.37±0.02
1.23±0.02
1.20±0.01
1.31±0.02
20.23±0.03
20.20±0.02
20.14±0.01
20.00±0.01
2.93±0.03
2.11±0.02
2.65±0.02
2.02±0.02
4.61±0.03
5.06±0.03
4.92±0.02
4.90±0.01

82.30±0.03
80.92±0.02
80.52±0.01
80.49±0.01
42.90±0.02
43.30±0.02
43.10±0.01
42.84±0.03
8.92±0.03
9.48±0.01
9.26±0.01
8.81±0.02
2.28±0.03
2.20±0.02
2.21±0.01
2.30±0.04
1.14±0.03
1.17±0.03
1.20±0.01
1.15±0.02
51.52±0.03
51.73±0.03
52.20±0.02
52.00±0.02
5.30±0.05
5,32±0.03
5.58±0.01
5.60±0.02
22.00±0.04
21.09±0.03
22.20±0.02
21.94±0.02
6.54±0.02
6.70±0.03
6.70±0.01
6.51±0.02
4.16±0.02
4.20±0.03
4.18±0.01
4.05±0.02
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Rezultatele din Tabelul 9 arata ca senzorii propusi pot sa fie utilizati pentru determinarea
simultana a celor 5 biomarkeri in probele de ser.

Etapa 2 - Designul si evaluarea senzorilor combinati si ai chipurilor
electrochimice - 2018
Activitatile planificate au fost realizate:
-

Designul senzorilor combinati.

-

Designul chip-urilor electrochimice

-

Determinarea caracteristicilor de raspuns ale senzorului combinat si chipurilor
electrochimice pentru biomarkeri specifici diabetului. Partea 1

-

Diseminare – prin prezentari de lucrari la conferinte si publicatii.

Modele de senzori combinati 3D:

Modele de chip-uri:
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Recunoașterea moleculară a acidului piruvic și L-lactatului în sangele si urina pacientilor
cu diabet de tip 1
Diabetul zaharat este o boală cronică care aparține grupului de boli metabolice și inflamatorii, fiind
considerat, atât o afecțiune metabolică, cât și una inflamatorie [1]. Datorită dezechilibrului
metabolic produs în organismul uman prin distrugerea celulelor β prezente la nivelul insulelor
Langerhans, efectul principal este hiperglicemia care afectează mai multe organe ale corpului
(ochii, sistemul nervos, rinichii, inima și întregul sistem cardiovascular). Urmărind criteriile clinice
aflate în această patologie, un factor important în monitorizarea pacienților cu diabet zaharat, este
cetoacidoza prezentă în urina pacienților, în special la cei care suferă de diabet zaharat de tip 1 [2].
Acidul piruvic joacă un rol deosebit, alături de alți cetoacizi prezenți în corpul uman, fiind un
produs final al glicolizei. Alături de acesta, L-lactatul este considerat un produs final al
gluconeogenezei, raportul celor doi fiind adesea luat considerare de către clinicieni. Determinarea
acidului piruvic (purtător monocarboxilic) și L-lactatului [3] din probele de urină și de sânge
integral, poate furniza informații prețioase despre boală.
În ultimii ani, s-au raportat mai multe metode pentru determinarea acidului piruvic și a lactatului,
cum ar fi: chemiluminescența [4], fluorescența [5], colorimetria [6], analiza injectării în flux [7,8]
11], metoda P-LE-FCA (o metodă combinată între enzima lichidă și analiza capilară fluorescentă)
[12] și amperometria [13, 14].
Senzorii stocastici reprezintă o bună alternativă pentru metodele utilizate în analiza biomedicală,
comparativ cu celelalte metode clasice utilizate în această analiză biomedicală, având următoarele
avantaje: matricea eșantionului nu a influențat rezultatele analizei și, în consecință, proba poate fi
utilizată așa cum s-a recoltat de la pacienți; analizele calitative și cantitative pot fi efectuate în mod
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fiabil; recunoașterea moleculară se realizează pe baza unui singur proces, cu un singur eveniment
produs într-un canal [15-17].
Această lucrare propune recunoașterea moleculară a acidului piruvic (PYR) și L-lactatului din
probele de sânge și urină, utilizând trei microsenzori stocastici pe bază de paste de grafene
(materiale grafenice decorate cu nanoparticule de TiO2Ag sau TiO2Au și oxid redus de grafene)
modificate cu α -ciclodextrină.

Experimental
Materiale și reactivi
Acidul piruvic, L-lactatul de sodiu, α-ciclodextrina și oxidul redus de grafene, au fost achiziționați
de la Sigma Aldrich. Materialele grafenice decorate cu nanoparticule de TiO2Ag sau TiO2Au au
fost sintetizate de Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare a Tehnologiilor Moleculare și
Izotopice, Cluj-Napoca, România [18]. Uleiul de parafină a fost achiziționat de la Fluka (Buchs,
Elveția).
Aparate și metode
Toate măsurătorile au fost efectuate cu un potențiostat AUTOLAB / PGSTAT 302N (achiziționat
de la Metrohm) și înregistrate cu software-ul GPES al instrumentului. O celulă electrochimică ce
cuprinde un electrod de referință (Ag / AgCl în 0,1 mol / L KCI), un electrod auxiliar (un fir de
platină) și electrodul de lucru (microsenzorul stocastic), s-a utilizat pentru toate determinările.
Modul stocastic
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Modul stocastic a fost utilizat pentru determinarea moleculară a acidului piruvic și L-lactatului din
probele de urină și de sânge integral. Soluțiile standard de acid piruvic și L-lactat au fost evaluate,
utilizând celula electrochimică, la un potențial constant de 125 mV, prin aplicarea tehnicii
cronoamperometrice. Ecuațiile de calibrare (1 / ton = a + b Concentrație) au fost determinate
folosind metoda regresiei liniare, pentru fiecare biomarker și pentru fiecare microsenzor stocastic,
pentru două valori ale pH-ului: 3,00 și 7,40. Valorile toff (reprezintă semnăturile biomarkerilor
conform Figurilor 1 și 2), au fost determinate pentru fiecare biomarker când au fost utilizați cei
trei microsenzori stocastici (conform Tabelelor 1 și 2). Determinarea cantitativă a acidului piruvic
și L-lactatului s-a bazat pe măsurarea valorilor ton asociate cu fiecare biomarker (acid piruvic și Llactat); introducerea acestor valori în ecuațiile de calibrare, a făcut posibilă determinarea
concentrațiilor necunoscute de acid piruvic și L-lactat din probele de sânge integral și de urină.
Timpul total de analiză pentru probele de sânge integral și urină a fost de 1200 s pentru fiecare
probă.
Probele
Probele de sânge integral și de urină au fost obținute de la Spitalul Universitar din București și de
la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Pr. Dr. N. Paulescu" din București
(cu aprobarea comitetului de etică 11/2013) de la pacienții cu diabet zaharat. Pentru testele de
recuperare s-au utilizat probe de la indivizii sănătoși, fără diabet.
Designul microsenzorilor stocastici
S-au preparat trei microsenzori stocastici, și anume: primul microsenzor, în care a fost utilizată
matricea de grafene care conține grafenele decorate cu argint și dioxid de titan (Ag-TiO2-GR); cel
de-al doilea microsenzor, constând din matricea de grafene decorate cu aur și dioxid de titan (Au-
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TiO2-GR); și al treilea microsenzor compus din matricea de oxid redus de grafene (r-GO). Trei
paste au fost obținute din aceste pulberi, utilizând ulei de parafină pentru omogenizare. S-a adăugat
o soluție de α-ciclodextrină (α-CD), 10-3 moli / L într-un raport de 1: 1 (mg: µL) la fiecare pastă
pentru a face posibil răspunsul stocastic al microsenzorilor. Fiecare pastă a fost plasată într-un tub
de plastic cu diametrul interior de 100 µm; contactul electric cu circuitul extern a fost realizat
folosind un fir de argint. Înainte de fiecare utilizare, microsenzorii au fost spălați cu apă distilată
și uscați. Microsenzorii au fost păstrați la temperatura camerei.
Rezultate și discuții
Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici
Tabelul 1. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizați pentru recunoașterea
moleculară a acidului piruvic și L-lactatului la pH-ul de 3,00.

Microsenzori pe
bază de α-CD și

Ecuația de calibrare și
coeficientul de corelare (r)

Domeniul liniar de
concentrații (mol L-1)

t (s)
off

Limita de
determinare
(mol L-1)

Sensibilitatea
(s-1/mol L-1)

Acid piruvic
10

Ag-TiO2-GR

1/t =0.01+5.65x10 xC,
on

r=0.9998

-14

-6

-14

10

1.5

1.41x10

1.0

1.41x10

1.3

1.41x10

2.49x10

1.12x10-14-1.12x10-6

1.0

1.12x10-14

3.45x1010

1.12x10-11-1.12x10-6

0.5

1.12x10-11

2.31x107

1.12x10-14-1.12x10-6

2.0

1.12x10-14

2.49x1010

1.41x10 - 1.41x10

5.65x10

10

Au- TiO2-GR

1/t =0.02+4.18x10 xC,
on

r=0.9974

-15

-6

1.41x10 - 1.41x10

-15

10

4.18x10

7

r-GO

1/t =0.02+2.49x10 xC,
on

r=0.9997

-11

-6

1.41x10 - 1.41x10

-11

7

L-Lactat
Ag- TiO2-GR
Au- TiO2-GR
r-GO

1/t =0.01+3.45x1010xC
on

r=0.9995
1/t =0.02+2.31x107xC
on

r=0.9998
1/t =0.02+2.49x1010xC
on
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r=0.9997

<C>=mol/L; <ton>=s

Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici propuși, au fost determinate la două valori
ale pH-ului: pH-ul de 3,00 (necesar pentru analiza probelor de urină) și pH-ul de 7,4 (necesar
pentru analiza probelor de sânge integral).
Principiul de răspuns al senzorilor stocastici se bazează pe conductivitatea canalului, care are loc
în două etape. Primul pas este cunoscut ca etapa de recunoaștere moleculară; în această etapă,
analitul este extras din soluție la interfața membrană-soluție și trece prin canal, blocându-l complet
sau parțial, prin urmare, intensitatea curentului scade la zero pentru o anumită perioadă de timp,
etapă cunoscută sub denumirea de semnătura analitului (atunci când parametrul toff este
înregistrat). Valoarea obținută pentru parametrul toff a fost asociată cu acidul piruvic (Pyr) și
respectiv, L-lactatul, având rolul de semnătură a analitului în analiza calitativă (în acord cu
Tabelele 1,2; Figurile 1, 2).

Tabelul 2. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici utilizați pentru recunoașterea
moleculară a acidului piruvic și L-lactatului la pH-ul de 7,40.

Microsenzori pe
bază de α-CD și

Ecuația de calibrare și
coeficientul de corelare (r)

Domeniul liniar de
concentrații (mol L-1)

t (s)
off

Limita de
determinare
(mol L-1)

Sensibilitatea
(s-1/mol L-1)

Acid piruvic
6

Ag-TiO2-GR

1/t =0.03+2.90x10 xC,
on

r=0.9983
5

Au- TiO2-GR

1/t =0.02+3.17x10 xC,
on

-16

-6

1.41x10 - 1.41x10
-12

1.41x10 - 1.41x10

-6

-16

1.7

1.41x10

0.8

1.41x10

6

2.90x10
-12

5

3.17x10
25

r=0.9983
11

r-GO

1/t =0.02+4.94x10 xC,
on

r=0.9998

-15

-6

-15

11

0.8

1.41x10

4.94x10

1.12x10-14-1.12x10-6

1.3

1.12x10-14

5.52x106

1.12x10-12-1.12x10-6

1.7

1.12x10-12

3.72x106

1.12x10-14-1.12x10-6

1.8

1.12x10-14

6.42x106

1.41x10 - 1.41x10
L-Lactat

Ag- TiO2-GR
Au- TiO2-GR
r-GO

1/t =0.03+5.52x106xC
on

r=0.9991
1/t =0.03+3.72x106xC
on

r=0.9994
1/t =0.04+6.42x106xC
on

r=0.9997

<C>=mol/L; <ton>=s

A doua etapă este cunoscută ca etapa de legare. În acest stadiu, au loc interacțiunile analitului cu
peretele canalului, precum și procesele redox; pentru acidul piruvic și L-lactat, apar următoarele
ecuații de echilibru:
Ch(i) + Pyr(i) ↔ Ch Pyr(i),

(1)

Ch(i) + Lactate(i) ↔ Ch Lactate(i),

(2)

unde Ch este canalul, i este interfața la care are loc reacția. Timpul necesar pentru această etapă
este cunoscut ca ton (conform Figurilor 1 și 2) și este utilizat pentru toate măsurătorile cantitative.
În primul rând, s-au determinat semnăturile (toff) de acid piruvic și L-lactat pentru fiecare
microsenzor, la un pH de 3,00 (Tabelul 1) și la un pH de 7,4 (Tabelul 2). Astfel, valorile toff obținute
au demonstrat că toți microsenzorii propuși pot fi utilizați pentru analiza simultană a acidului
piruvic și L-lactatului.
La pH-ul de 3,00 (Tabelul 1), pentru determinarea acidului piruvic, cel mai mare interval de
concentrație liniară (nouă decade de concentrații) a fost înregistrat când s-a folosit microsenzorul
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pe bază de Au-TiO2-GR; acest microsenzor a prezentat, de asemenea, cea mai mică limită de
determinare pentru acidul piruvic (10-15mol L-1). Sensibilitatea cea mai mare a fost înregistrată
atunci când a fost utilizat microsenzorul bazat pe Ag-TiO2-GR. Pentru determinarea L-lactatului
la pH-ul de 3,00, cel mai mare interval de concentrație (opt decade de concentrații) a fost înregistrat
când au fost utilizați microsenzorii pe bază de Ag-TiO2-GR și Au-TiO2-GR; a fost obținută și cea
mai mică limită de determinare (10-14moli L-1) pentru L-lactat la această valoare a pH-ului pentru
acești microsenzori.
În consecință, la pH-ul de 3,00, microsenzorul ales pentru analiza simultană a acidului piruvic și
L-lactatului a fost cel bazat pe Ag-Ti02-GR.
Tabelul 3. Metode utilizate pentru determinarea acidului piruvic și L-lactatului.

Nr.
1

Metoda

Analitul
determinat

Chemiluminiscența

Acid
piruvic

Domeniul
liniar de
concentrații
8.71300ng/mL

HPLC

Acid
piruvic

0.090.34µmole/mL

2

3

Probele

Referințe

-

ser

[4]

-

-

[9]

Urina

[11]

-

[13]

-

[14]

Materii
fecale

[12]

0.20.012mmole/L
12mmole/L
4
20µmole/LCronoamperometrie Acid lactic
8µmole
8mmole/L
5
CV
Acid lactic 0.053-1.6mM
16µmole
6
Acid
51.11.9µmole/L
piruvic
214.8µmole/L
UHPLE-HR-MS**
4.2Acid lactic
2.5µmole/L
315µmole/L
* LE = metoda enzimelor lichide; FCA = analiza capilară fluorescentă.
P-LE-FCA*

Acid
piruvic

Limita de
determinare

** UHPLE-HR-MS = cromatografie lichidă ultraperformantă – spectrometrie de masă Orbitrap.
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La pH-ul de 7,40 (Tabelul 2), pentru analiza acidului piruvic, cel mai mare interval de concentrație
liniară (zece decade de concentrații) a fost înregistrat pentru microsenzorul pe bază de Au-TiO2GR, acest microsenzor prezentând, de asemenea, cea mai mică limită de determinare de 10-16mol
L-1). Cea mai mare sensibilitate pentru analiza acidului piruvic a fost înregistrată pentru
microsenzorul pe bază de r-GO. Microsenzorii bazați pe Ag-TiO2-GR și r-GO au prezentat cel mai
mare interval de concentrații liniare (opt decade de concentrații), atunci când au fost utilizați pentru
analiza L-lactatului; au avut, de asemenea, cea mai mică limită de determinare (10-14moli L-1).
Sensibilitatea cea mai mare a fost înregistrată atunci când microsenzorul pe bază de r-GO a fost
utilizat pentru analiza L-lactatului. În consecință, microsenzorul ales pentru analiza simultană a
acidului piruvic și L-lactatului la pH-ul de 7,40 a fost cel bazat pe r-GO.
Microsenzorii propuși au fost utilizați pentru determinarea acidului piruvic și L-lactatului pentru
un interval mai mare de șase luni, când valorile RSD (%) ale sensibilităților au variat cu mai puțin
de 1,20%. Zece microsenzori stocastici, de fiecare tip, au fost proiectați folosind metoda de design
propusă; pentru fiecare microsenzor s-au determinat pentru o lună caracteristicile de răspuns; o
diferență de sensibilitate mai mică de 1,00% a fost înregistrată pentru fiecare tip de microsenzor,
comparativ cu valorile înregistrate pentru fiecare microsenzor în această perioadă; ceea ce a
demonstrat că microsenzorul propus a avut un design reproductibil.
Caracteristicile de răspuns înregistrate pentru microsenzorii propuși sunt mai bune, în ceea ce
privește limita de determinare, intervalul de concentrație liniară și sensibilitatea, decât
microsenzorii propuși anterior (Tabelul 3). De asemenea, avantajele metodei propuse, când se
utilizează microsenzorii stocastici, comparativ cu cele din Tabelul 3, sunt: acidul piruvic și Llactatul pot fi determinate simultan din probe de sânge și urină; nu este necesară o prelucrare
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anterioară a probelor; costul pe analiză este mult mai mic decât pentru orice altă metodă; același
microsenzor poate fi utilizat mai mult de șase luni pentru analiză.
Selectivitatea microsenzorilor stocastici
Selectivitatea microsenzorilor a fost verificată comparativ cu insulina, peptida Proinsulină C (5589), leptina și adiponectina; timp în care, pentru acești biomarkeri s-au obținut semnale diferite
(valori toff), rezultând că microsenzorii stocastici propuși sunt selectivi.
Aplicații analitice
Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici propuși la ambele pH-uri, i-au făcut
potriviți pentru analiza simultană a acidului piruvic și L-lactatului din probe de sânge integral și
urină. Inițial, s-au efectuat teste de recuperare prin adăugarea unor volume cunoscute de acid
piruvic și L-lactat în probe de sânge integral și urină obținute de la indivizi sănătoși. Concentrațiile
de acid piruvic și L-lactat au fost măsurate înainte și după adăugarea de volume cunoscute de acid
piruvic și L-lactat. Recuperările procentuale au fost mai mari de 95,00% (dovedind o precizie
bună), valorile RSD (%) fiind mai mici decât 1,00%, ceea ce a demonstrat, în plus, o bună precizie
(Tabelul 4).
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(a)

(b)

(c)

Figura 1. Recunoașterea moleculară a acidului piruvic și a L-lactatului de sodiu la pH = 7,4 din
probele de sânge integral utilizând microsenzorul stocastic pe bază de (a) α-CD / Ag-TiO2-GR; (b)
α-CD / Au-Ti02-GR; și (c) α-CD / r-GO.

1.

(b)

(c)

Figura 2. Recunoașterea moleculară a acidului piruvic și a L-lactatului de sodiu la pH = 3 din
probele de urină utilizând microsenzorul stocastic pe bază de (a) α-CD / Ag-TiO2-GR; (b) α -CD
/ Au-TiO2-GR; și (c) α-CD / r-GO.
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Tabelul 4. Teste de recuperare pentru acidul piruvic și L-lactat din probele de urină și probele de
sânge integral utilizând microsenzorii stocastici.
Microsenzori stocastici pe
bază de α-CD și

%, Regăsire
Acid piruvic

L-lactat
pH=3.00

Ag- TiO2-GR
Au- TiO2-GR
r-GO

98.62±0.12
99.83±0.15
96.80±0.11

Ag- TiO2-GR
Au- TiO2-GR
r-GO

98.42±0.07
98.09±0.03
99.92±0.05

98.07±0.08
99.14±0.10
97.78±0.13
pH=7.40
98.98±0.08
98.14±0.10
99.62±0.03

Tabelul 5. Determinarea L-lactatuluiși a acidului piruvic din probele de urină.

Probe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L-Lactat, µmol/L
Senzor stocastic pe bază de α-CD și
Ag- TiO2-GR
1.48±0.08
6.98±0.18
1.86±0.10
1.65±0.15
1.51±0.11
2.38±0.12
4.40±0.13
1.45±0.09
5.40±0.11
4.66±0.17

Au- TiO2-GR
1.86±0.10
6.43±0.12
1.98±0.14
1.38±0.19
1.48±0.10
2.33±0.13
4.54±0.10
1.57±0.12
5.57±0.10
4.75±0.14

r-GO
1.26±0.13
6.27±0.09
1.97±0.12
1.45±0.12
1.27±0.09
2.33±0.10
4.26±0.17
1.49±0.11
5.47±0.13
4.89±0.10

Acid piruvic, µmol/L
Senzor stocastic pe bază de α-CD și
Ag- TiO2-GR
5.26±0.12
3.23±0.07
3.98±0.14
6.90±0.12
1.55±0.11
1.20±0.09
6.80±0.13
7.65±0.15
1.98±0.13
5.61±0.12

Au- TiO2-GR
5.23±0.09
3.27±0.11
3.51±0.10
6.31±0.13
1.57±0.13
1.35±0.15
6.87±0.18
7.35±0.12
1.85±0.10
5.69±0.09

r-GO
5.41±0.10
3.73±0.21
3.73±0.18
6.94±0.15
1.50±0.12
1.18±0.10
6.84±0.14
7.54±0.10
1.93±0.12
5.47±0.13

Zece probe de urină și zece probe de sânge integral recoltate de la pacienții prediabetici, au fost
supuse unui screening pentru acidul piruvic și L-lactat. Tabelul 5 prezintă rezultatele obținute
pentru probele de urină, iar în Tabelul 6 sunt prezentate rezultatele obținute pentru probele de
sânge integral. Probele au fost analizate utilizând cei trei microsenzori stocastici, când s-au
înregistrat diferite diagrame (Figurile 1 și 2), acidul piruvic și L-lactatul au fost identificate în
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aceste diagrame pe baza semnăturilor lor (valorile toff prezente în Tabelele 1 și 2); între două valori
toff, au fost măsurate valorile corespunzătoare ton-ului și utilizate pentru determinarea concentrației
de analit, utilizând ecuațiile de calibrare (Tabelele 1 și 2). A existat o corelare bună între rezultatele
obținute utilizând microsenzorii propuși (Tabelele 5 și 6).
Tabelul 6 Determinarea L-lactatului și a acidului piruvic din probele de sânge integral.

Probe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L-Lactat, µmol/L
Senzor stocastic pe bază de α-CD și
Ag- TiO2-GR
3.87±0.10
1.69±0.09
1.16±0.08
6.77±0.16
6.87±0.13
5.14±0.11
1.16±0.09
1.64±0.18
2.39±0.12
8.24±0.13

Au- TiO2-GR
3.72±0.09
1.66±0.10
1.19±0.10
6.77±0.13
6.99±0.15
5.13±0.10
1.14±0.10
1.94±0.12
2.44±0.15
8.12±0.11

r-GO
3.82±0.12
1.67±0.13
1.14±0.08
6.60±0.12
6.88±0.12
5.14±0.08
1.16±0.12
1.90±0.10
2.42±0.10
8.20±0.11

Acid piruvic, µmol/L
Senzor stochastic pe bază de α-CD și
Ag- TiO2-GR
3.30±0.11
4.46±0.10
2.93±0.15
8.84±0.14
1.41±0.13
2.42±0.12
7.91±0.15
5.15±0.10
3.67±0.14
4.46±0.09

Au- TiO2-GR
3.25±0.15
4.58±0.12
2.78±0.14
8.56±0.12
1.62±0.11
2.63±0.10
7.95±0.12
5.20±0.12
3.36±0.17
4.88±0.13

r-GO
3.21±0.10
4.83±0.15
2.97±0.17
8.80±0.12
1.47±0.10
2.43±0.13
7.89±0.11
5.14±0.13
3.62±0.12
4.45±0.11

Prin urmare, ei sunt o bună alternativă pentru analiza acidului piruvic și L-lactatului în rândul
pacienților diabetici.
Concluzii
Trei microsenzori stocastici bazați pe grafene decorate cu Ag și TiO2, grafene decorate cu Au și
TiO2 și oxidul redus de grafene modificate cu α-ciclodextrină, au fost proiectați și utilizați pentru
screening-ul probelor de urină și de sânge integral pentru acid piruvic și L-lactat. Rezultatele
obținute demonstrează fiabilitate ridicată, metodele propuse fiind sensibile, selective și, de
asemenea, acoperă o gamă largă de concentrații. Metoda a fost validată cu ajutorul probelor de
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urină și de sânge integral, din care gradele de regăsire ale acidului piruvic și L-lactatului au fost
mai mari de 95,00%, cu valori RSD (%) mai mici de 1,00%.
References
[1] Diagnosis and classifications of diabetes mellitus, American Diabetes Association 37, 2014,
S81-S90.
[2] Standards of medical care for patients with diabetes mellitus, American Diabetes Association,
Diabetes Care 17, 1994, 616-623.
[3] Mazurek S., Eigenbrodt E., Failing K., Steiberg P., Alternation of the glycolytic and
glutaminolytic pathways after malignant transformation of rat liver oval cells, J. Cell. Physiol.,
181, 1999, 136-146.
[4] Prez-Ruiz., Martinez-Lozano C., Tomas V., Fenoll J., Chemiluminiscence determination of
citrate and pyruvate and their mixture by the stopped-flow mixing technique, Anal. Chem. Acta.
485, 2003, 63-72.
[5] Ozand P.T., Hawkins R.L., Collins R.M., Tidon J.T., Cornblath M., A micro-autoanalytic
procedure development for the determination of ketone bodies., gluconeogenetic amino
acids(pyruvate)lactate and glucose in metabolic studies, Biochem. Med. 14, 1975, 170-183.
[6] Yoo K.S., Pike L.M., Hamillton B.K., A simplified pyruvic acid analysis suitable for anion
breeding programs, Hort. Science.30, 1995, 1306.
[7] Yoo K.S., Pike L.M., Development of an automated systems for pyruvic acid analysis in onion
breeding, Scientia Horticulturae 82, 1999, 193-201.
[8] Pineda M., Marco P.L.M., Rivas R., Gallignani M., valero M., Burguera J.L., Burguera M.,
Pungency evaluation of onion cultivars from the Venezuelan West-Center region by flow injection
analysis-UV-visible spectroscopy pyruvate determination, Talanta 64, 2004, 1299-1303.
33

[9] Yoo K.S., Determination of background pyruvic acid concentration in onions, Allum species,
and other vegetables, Sci Hort 89, 2001, 249-256.
[10] Hallstrom A., Carlsson A., Hillered L., Uncerstedt U., Simultaneous determination of lactate,
pyruvate, and ascorbate in microdialysis samples from rat brain, blood fat and muscle using highperformance liquid chromatography, J. Pharm. Met. 22, 1989, 113-124.
[11] Gardana C, Del Bo C, Simonetti P. Validation and application of an ultrahigh-performance
liquid chromatographic-Orbitrap mass spectrometric method for the simultaneous detection and
quantification of volatile and non-volatile organic acids in human faecal samples. JPBA 141, 2017,
46-51.
[12] Zhao Y.Y., Gao X.F., Li Y.S., Ju X., Zhang J., Zheng J., Determination of pyruvic acid by
using enzymatic fluorescence capillary analysis, Talanta 76, 2008, 265-270.
[13] Wang L, Wang E. A novel hydrogen peroxide sensor based on horseradish peroxidase
immobilized on colloidal Au modified ITO electrode. Electrochem. Comm. 6, 2004, 225-229.
[14] Briones M, Casero E, Vazguez L, Pariente F, Lorenzo E, Petit-Dominguez MD. Anal. Chim.
Acta 30, 2016, 1-9.
[15] RI Stefan-van Staden, AG Diaconeasa, C Stanciu Gavan, Fast Screening of Tissue Samples
for Glycogen, J Pharm Biomed Anal, 135, 16-19, 2017.
[16] RI Stefan-van Staden, IR Comnea-Stancu, CC Surdu-Bob, Molecular screening of blood
samples for the simultaneous detection of CEA, HER-1, NSE, CYFRA 21-1 using stochastic
sensors, J Electrochem Soc,, 164, B267-B273, 2017.
[17] RI Stefan-van Staden, G Mitrofan, Fast Screening of Whole Blood Samples for Early
Detection and Monitoring of Thyroid Diseases, RSC Adv., 7, 43567-43573, 2017

34

[18] Rosu M.C., Socaci C., Floare-Avram V., Borodi G., Pogacean F., Coros M., Magerusan L.,
Pruneanu S., Photocatalytic performance of graphene/TiO2-Ag composites on amaranth dye
degradation, Mat.Chem.Physics. 179, 2016, 232-241.

Recunoasterea moleculara a proteinei-C-reactive, adiponectinei si Zn2+ in probe de ser – un
test de screening pentru diabetul de tip 1
Design-ul microsenzorilor stocastici
Diamantul, nanoparticulele de grafit si platina, pudra de grafena au fost utilizate pentru
design-ul senzorilor stocastici de tip 3D si 2D. Uleiul de parafina a fost utilizat pentru obtinerea
unei paste. O solutie de 2,6-bis (E)-2-(tiofen-3-il)-4-4-(4,6,8-trimetilazulen-1-1il) piridina (Py1) a
fost adaugata pastelor de diamant (Py1/DP) si grafit (Py1/GP), iar o solutie de protoporfirina IX a
fost adaugata peste pasta de grafena (PIX-Gr-Pt-3). Pastele au fost utilizate la designul senzorului
de lucru din senzorii 3D combinati si chip-uri.

Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici bazati pe pastele modificate sunt
prezentate in Tabelul 1.
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Tabelul 1. Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici utilizati la determinarea proteinei
C-reactive, adiponectinei si Zn2+.

Microsenzori bazati pe

Py1/GP

Py1/DP
PIX/Gr-Pt-3

Ecuatia de calibrare
Coeficientul de corelatie
(r)*
1/ton=0.021+6.64x102xC,
r=0.9999
1/ton=0.029+1.12x104xC,
r=0.9995
1/ton=0.031+3.92x104xC,
r=0.9999

Domeniul linear de
concentratie
(µg mL-1)
Proteina C-Reactiva

toff(s)

Limita de determinare
(µg mL-1)

Sensibilitatea
(s- 1/µg mL-1)

2.04x10-6- 5.12x10-5

1.8

2.04x10-6

6.64x102

8.20x10-8- 2.04x10-6

3

8.20x10-8

1.12x104

1.64x10-8- 4.08x10-7

3

1.64x10-8

3.92x104

2.50x10-8-2.50x10-5

1.5

2.50x10-8

1.69x103

2.50x10-8-2.50x10-6

1

2.50x10-8

1.58x104

2.50x10-8-2.50x10-6

1.5

2.50x10-8

4.03x103

1.36x10-10-1.36x10-8

2

1.36x10-10

4.41x106

1.36x10-8-1.36x10-6

2

1.36x10-8

2.99x104

1.36x10-6-1.36x10-2

1.3

1.36x10-6

5.66x100

Adiponectina
Py1/GP

Py1/DP
PIX/Gr-Pt-3

3

1/ton=0.032+1.69x10 xC,
r=0.9982
1/ton=0.026+1.58x104xC,
r=0.9995
1/ton=0.049+4.03x103xC,
r=0.9995

Zn2+
Py1/GP

Py1/DP
PIX/Gr-Pt-3

1/ton=0.020+4.41x106xC,
r=0.9998
1/ton=0.027+2.99x104xC,
r=0.9996
1/ton=0.026+5.66x100xC,
r=0.9988

*N=10

Sensibilitatea masuratorilor este foarte mare. Limitele de determinare ale celor trei biomarkeri
permit determinarea lor si in serul/sangele copiilor. Semnaturile inregistrate pentru cei trei
biomarkeri, cand acelasi microsenzor a fost utilizat pentru determinari, demonstreaza ca
biomarkerii pot fi determinati simultan din probele de sange/ser utilizand acelasi microsenzor.

Recovery tests – au fost efectuate utilizand cei trei senzori construiti, pentru cei trei biomarkeri:
proteina C-reactiva, adiponectina si ionii de zinc. Valori mai mari de 95.00% cu RSD (%) mai
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mici de 1.00% s-au obtinut aceasta insemnand ca senzorii pot fi utilizati fiabil pentru determinarea
celor trei biomarkeri in probele de ser.
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Figura 1 Exemple de diagrame obtinute pentru probele de ser, utilizand senzorii bazati pe: (a)
Py1/GP, (b) Py2/DP, (c) PIX/Gr-Pt-3.

L sau D glucoza? Stabilirea rolului proportiei intre L- si D-glucoza in diabet.

In vederea stabilirii rolului proportiei intre enantiomerii glucozei, s-au propus mai multi
microsenzori stocastici enantioselectivi.
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Designul microsenzorilor stocastici
Pudra de diamant a fost amestecata cu ulei de parafina si o solutie de metalftalocianina (10-3 mol/L
preparata in apa deionizata) in urmatoarea proportie 10:5:3 (mg:µL:µL). Pastele rezultate au fost
utilizate pentru aria active a electrozilor 3D si 2D din celulele combinate si chip-uri.

Caracteristicile de raspuns ale microsenzorilor enantioselective sunt prezentate in Tabelul nr 1.

Tabelul 1. Caracteristicile de raspuns ale microsenorilor stocastici enantioselectivi utilizati la
enantioanaliza glucozei.
Microsenzori bazati pe
pasta de diamant si:

Semnatura
enantiomerului
(toff)

Sensibilitatea

Domeniul linear de
concentratie

Limita de
cuantificare

Ecuatia de calibrare
Coeficientul de corelatie

1/ton=0.01+6.46x107xC
r=0.9655
1/ton=0.04+1.19xC
r=0.9872

D-Glucose (gmL-1)
Cu(II)ftalocianina

3.5

6.46x107

2.5x10-12-2.5x10-10

2.5x10-12

Ni(II)ftalocianina

3.1

1.19x100

2.5x10-4-2.5x10-2

2.5x10-4

L-Glucose (gmL-1)
Cu(II)ftalocianina

2.8

6.19x1010

2.5x10-15-2.5x10-13

2.5x10-15

1/ton=0.04+6.19x1010xC
r=0.9921

Ni(II)ftalocianina

2.1

2.67x108

2.5x10-13-2.5x10-11

2.5x10-13

1/ton=0.06+2.67x108xC
r=0.9952

Domeniul linear de concentratie inregistrat pentru D-glucoza acopera pacientii bolnavi de diabet si pacientii
sanatosi. Limitele de determinare inregistrate sunt foarte mici. Sensibilitatea senzorilor este foarte mare.
Valorile semnaturilor inregistrate pentru L- si D-glucoza fac posibila enantioanaliza glucozei din probele
de sange.

Rezultatele enantioanalizei glucozei in probele de sange sunt prezentate in Tabelul 2.
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Table 2 Enantioanaliza glucozei in probele de sange
Proba
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Microsenzors bazat
pe pasta de
diamant si:

L-glucoza
(ngdL-1)

Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine
Cu(II)phthalocyanine
Ni(II)phthalocyanine

403.00±0.30
404.12±0.32
389.12±0.28
388.02±0.22
30.93±0.21
32.70±0.19
13.11±0.16
12.80±0.18
300.23±0.23
311.10±0.10
106.80±0.25
107.45±0.22
10.15±0.17
9.98±0.19
98.60±0.18
98.90±0.20
89.60±0.22
89.23±0.25
11.09±0.09
11.12±0.11
41.02±0.33
40.57±0.35
12.80±0.07
11.20±0.08
3.20±0.05
3.15±0.07
46.00±0.23
45.20±0.30
20.02±0.21
19.30±0.27
3.17±0.05
3.14±0.05
137.20±0.32
136.03±0.22
108.02±0.21
110.02±0.20
7.19±0.07
7.21±0.06
2.36±0.02
2.09±0.01

D-glucoza
(mgdL-1)
Metoda propusa
Metoda standard
250.00±0.11
252.02±0.13
220.50±0.12
223.23±0.12
118.83±0.15
119.00±0.19
114.20±0.12
114.00±0.20
246.00±0.23
224.50±0.20
190.78±0.19
188.90±0.17
90.32±0.05
93.23±0.04
164.70±0.09
165.19±0.10
149.29±0.12
150.32±0.13
157.67±0.17
160.00±0.10
153.23±0.12
153.99±0.13
160.00±0.18
162.10±0.20
189.92±0.10
190.23±0.12
147.38±0.13
146.98±0.18
220.27±0.21
221.36±0.19
134.75±0.17
132.32±0.15
190.20±0.21
189.12±0.20
118.10±0.08
117.92±0.07
250.00±0.10
251.14±0.12
200.22±0.20
200.19±0.17

270.00
221.00
120.00
116.00
244.00
192.04
94.28
165.73
155.79
161.97
155.79
161.97
191.95
147.54
223.94
136.12
192.87
118.84
252.28
201.71
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Din Tabelul 2 se observa o buna corelatie intre cantitatile determinate utilizand senzorii stocastici si
metoda standard, dar si cantitati mici de enantiomer L. Valorile gasite si deviatiile relative standard –
foarte mici (sub 1%) dovedesc ca metoda propusa poate fi utilizata in studiile clinice pentru determinarea
raportului intre enantiomerii L- si D- ai glucozei.

Etapa 3 - Validarea metodelor de screening pentru saliva, sange si
urina - 2019
Activitatile planificate:
-

Determinarea caracteristicilor de raspuns ale senzorului combinat si chipurilor
electrochimice pentru biomarkeri specifici diabetului. Partea 2 – aproape de finalizare.

-

Stabilirea protocolul de prelevare a probelor de saliva, sange si urina de la pacienti.
Realizat.

-

Validarea metodelor de screening care utilizeaza senzorii combinati si chipurile
electrochimice si crearea unor baze de date cu semnaturile specifice biomarkerilor pentru
diabet. Realizat

-

Diseminarea rezultatelor 4 lucrari publicate, o lucrare trimisa la publicat, doua lucrari in
curs de finalizare. Prezentarile rezultatelor la conferinte.

Ultimele doua chip-uri produse in laborator sunt in curs de caracterizare si validare.

Determinarea D- ȘI L-glucozei din probe de urina si sange integral utilizand
senzori 2D integrati in chip

Prepararea grafenei exfoliate. Grafena exfoliată a fost preparată electrochimic printr-un
procedeu de exfoliere dintr-o etapă a foii de grafenă în soluție de sulfat de amoniu 0.2 M, la
polarizare scăzută (7 V). În scurt timp, 2.64 g de sulfat de amoniu s-au dispersat în 100 mL de apă
ultrapură (18.2 MΩ) și s-au agitat magnetic la temperatura camerei pentru a se obține o
omogenizare completă. Două foi de grafene au fost imersate în celula electrochimică umplută cu
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electrolitul obținut și conectate la o sursă de curent continuu. (Mesit, Slovacia) timp de 3 ore. După
începerea exfolierii electrochimice, suprafața anodică a devenit grosieră și fulgii de grafene s-au
răspândit, în timp, în soluție. La sfârșitul procesului de exfoliere, electrolitul a fost lăsat să se
odihnească și în următoarele 24 de ore, cele două faze (materialul și soluția exfoliată) s-au separat
complet. S-a îndepărtat soluția de la suprafață și s-a spălat bine materialul rămas cu apă dublu
distilată până la atingerea unui pH neutru. În ultima etapă, materialul a fost filtrat și volumul total
al soluției a fost redus drastic; după aceea produsul a fost uscat prin liofilizare. Grafena exfoliată
obținută a fost denumită ulterior exfGR.

Aparate si metode
Caracteristicile morfologice ale grafenei exfoliate preparate (exfGR), au fost determinate
prin Microscopie Electronică de Transmisie (TEM), Microscopie Electronică de Scanare (SEM)
și Microscopie Electronică de Transmisie prin Scanare (STEM) cu Dispersie Energetică cu raze
X (EDX), tehnică spectroscopică pentru cartografierea elementară a distribuției atomilor (de C și
O) (SU-8230 STEM system, Hitachi, Japonia). Pentru studiile microscopice, câteva picături de
probă au fost picurate pe o grila de cupru (cu 200 ochiuri) și uscate la temperatura camerei timp
de câteva minute.
Modelul de difracție cu raze X în pulbere (XRD) a fost colectat cu un difractometru Bruker
D8 Advance, utilizând radiația CuKα1 (λ = 1.5406 Å). Pentru a crește rezoluția, a fost utilizat un
monocromator de Ge (111) în fasciculul incident, pentru a filtra radiația Kα2..
Spectrul Raman a fost colectat la temperatura camerei cu un spectrofotometru JASCONRS 3300 aranjat într-o geometrie de retrodifuzie și echipat cu un detector CCD (68°C), folosind
o rețea de 600 L/mm. Faza laser incidentă de aproximativ 1 μm2 a fost focalizată cu un microscop
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Olympus și un obiectiv de 100 x. Calibrarea a fost efectuată pe baza picului de Si de 521 cm-1.
Excitaţia a fost efectuată cu un laser de ioni de Ar (514 nm) cu puterea de la suprafața probei de
1.3 mW. Proba, sub formă de soluție coloidală, a fost turnată în picătură pe suportul de aluminiu
și spectrele au fost colectate cu o rezoluție spectrală de 14.6 cm-1.
Toate experimentele electrochimice au fost efectuate cu un aparat miniaturizat achizitionat
de la Palm Sens – platforma pentru senzori si chip-uri 2D.

Designul microsenzorilor stocastici bazati pe nanografene si grafene exfoliate si
a chip-ului.
S-au preparat doi senzori stocastici, de importanţă analitică. Primul senzor stocastic constă
dintr-o pastă obținută din grafena exfoliată (exfGR) și ulei de parafină, care a fost modificată cu o
soluție de DPPh (10-3 mol / L) (exfGR/DPPh). Cel de-al doilea senzor stocastic a fost realizat
folosind o pastă de nanografenă (nanoGR), prin amestecarea fizică a pulberii de nanografenă cu
uleiul de parafină. Fiecare pastă a fost plasată într-un chip continand 2D senzori. Senzorii
stocastici au fost spălați cu apă distilată și uscați înainte și după fiecare utilizare.

Modul stocastic
Pentru recunoaşterea moleculară a enantiomerilor glucozei din probele de sânge integral și
urină umană, s-a utilizat modul stocastic. Tehnica cronoamperometrică este aplicată la un potențial
constant de 125 mV. În primul rând, s-au determinat semnăturile (valorile toff) enantiomerilor
(Figurile 1 și 2). Valorile ton au fost folosite pentru toate măsurătorile cantitative (Figurile 1 și 2):
1 / ton =a + b x Conc. Calibrările au fost efectuate la două valori ale pH-ului: 3.00 pentru probele
de urină și 7.40 pentru probele de sânge integral, valori care corespund criteriilor bioclinice. După
găsirea ecuațiilor de calibrare pentru senzorii propuși, folosind metoda regresiei liniare,
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concentrațiile necunoscute de D- și L-glucoză au fost determinate din aceste ecuații. Pentru toate
citirile, s-a folosit un program automat de citire pentru a asigura precizia citirilor pentru toate
valorile toff și ton.

Probele biologice
Au fost investigaţi zece pacienți cu diabet și cinci persoane sănătoase. Toate probele de
sânge integral și urină au fost colectate de la pacienții cu diabet și indivizii sănătoşi, fără diabet de
la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Pr. Dr. N. Paulescu"din București (cu
aprobarea comitetului de etică 11 / 2013 furnizată de Universitatea de Medicină și Farmacie"Carol
Davila", București). Concentrațiile de D-glucoză s-au determinat utilizând metode standard
acreditate pentru laboratoare clinice: pentru determinarea D-glucozei din probele de sânge integral
s-a utilizat o metodă enzimatică spectrometrică, iar pentru determinarea D-glucozei din probele de
urină, a fost utilizată o metodă de analiză colorimetrică semicantitativă enzimatică.

Rezultate si discutii
Caracterizarea morfologică și structurală a materialului de grafenă exfoliată.
Caracteristicile morfologice ale grafenului exfoliat electrochimic sunt prezentate în Figurile 3 și 4.
Atât imaginile SEM, cât și TEM (Figurile 3(a) și 3 (b) arata foile subțiri și groase de grafene.
Liniile întunecate din imaginea TEM ilustrează marginile curbate ale foilor de grafene pliate.
Pentru a determina distribuția elementară care poate fi găsită în interiorul materialului exfoliat, a
fost utilizată o cartografiere prin STEM-EDX (Figura 4). Analiza arată o distribuție uniformă a
atomilor de C și O în regiunea netedă a foilor.
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Figure 3. Imagini TEM (a) și SEM (b) ale exfGR- bara de scară: 300 nm.

Figura 4 Hărți elementare corespunzătoare C și O din materialul exfGR.

Spectroscopia Raman s-a dovedit a fi o tehnică convenabilă și fiabilă pentru a distinge numărul
de straturi de grafene și pentru a cuantifica impactul tulburării asupra proprietăților materialului
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exfGR. Spectrul Raman al materialului exfGR este prezentat în Figura 4. Principalele caracteristici
ale grafenei cu straturi puţine cu defecte sunt vizibile, formând așa-numita bandă D situată la
aproximativ 1368 cm-1, banda G la 1606 cm-1 și banda 2D vizibilă la 2726- 2950 cm-1. Banda G
derivă din mișcarea atomilor de carbon în plan și este extrem de sensibilă la efectele de întindere,
fiind un bun indicator pentru numărul de straturi de grafenă, în timp ce banda D, cunoscută și sub
denumirea de bandă de tulburare, apare datorită deplasării zonelor în centrul zonei Brillouin și
prezența acesteia indică defecte sau margini în proba de grafenă. Există o mică diferență în poziția
acestor benzi comparativ cu cele raportate în literatură sugerând prezența unor defecte în structura
exfGR. Forma benzii 2D este foarte sensibilă la numărul de straturi, astfel încât poate fi utilizată
pentru a identifica numărul de straturi din grafena (dacă acest număr nu depășește 4 straturi).
Pentru grafena compusă din mai mult de 5 straturi, banda 2D are o formă Lorentziană. Raportul
dintre intensitatea benzilor G și D (IG / ID) este legat de cantitatea de defecte din straturile grafenice
și oferă informații despre mărimea cristalitelor în plan- (La), așa cum se arată in ecuația:
La (nm) =

560 ID −1
E4l

� �
IG

unde El reprezintă energia de excitație a laserului (2.41 eV). În acest caz La= 16.19 nm.
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Figura 4 Spectrul Raman al materialului exfGR.

Principalele caracteristici (IG / ID, IG / I2D și FWHM (2D)) obținute din spectrele Raman
pentru exfGR sunt: IG / ID= 1.025, IG / I= 2.025, unde se poate vedea că banda 2D are o formă
Lorentziană cu FWHM= 111.08 cm-1. Valorile obținute sunt similare cu alte rezultate raportate în
literatura de specialitate, care confirmă structura grafenei cu straturi puţine.
Analiza de difracție cu raze X a pulberii a fost utilizată pentru a caracteriza puritatea fazei
și natura cristalină a materialului exfGR. S-au determinat trei tipuri de informații structurale:
numărul straturilor de grafenă (n), distanța dintre straturi (d) și mărimea medie a cristalitelor (D).
Ca rezultat al procesului de exfoliere electrochimică, materialul obținut apare ca un amestec de
grafene cu straturi puţine și grafene multi-straturi (Fig. 5). Caracteristica cea mai intensă din
modelul XRD, variind între 10 și 35 °, este legată de reflecțiile (002) ale grafenului. Acest vârf
asimetric larg a fost separat prin montarea în două componente de formă Gaussiană (corespunzând
grafenului cu straturi puţine și grafenului multi-strat, respectiv FLG și MLG). Dimensiunea medie
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a cristalelor (D) a fost calculată din lățimea totală la jumătate maximă (FWHM) a fiecărui vârf
utilizând ecuația Debye-Scherrer și s-a constatat a fi de 1.10 nm în cazul FLG și 7.72 nm în cazul
MLG. Distanta intre straturi (d) a fost găsită folosind ecuaţia Bragg conducând la d = 4.07 Å pentru
FLG si d = 3.35 Å pentru MLG. În cazul MLG, distanța dintre straturi este similară cu cea a
grafitului brut (3.34 Å), în timp ce pentru FLG acest număr este mai mare, ceea ce sugerează
prezența a mai multor foi de grafene încrețite sau foi de grafene dezordonate. Numărul mediu de
straturi de grafene (n) a fost obținut folosind ecuația: n= D / d. Ca rezultat al procesului de exfoliere
electrochimică, materialul obținut constă dintr-un amestec de grafene cu mai puţine straturi (2
straturi) și multi-strat (23 straturi). În plus, s-a determinat cantitatea (exprimată în %) pentru fiecare
tip de grafenă, prin împărțirea ariei fiecărui vârf neîntortocheat la suprafața totală a difractogramei.
Materialul constă în 62.38 % grafenă bistratificată și 37.62 % grafenă multistratificată.

Figura 5 Deconvoluția celui mai intens vârf de difracție care apare în modelul XRD al
materialului exfGR.
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Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici
Răspunsul senzorilor stocastici se bazează pe conductivitatea canalului. Răspunsul are loc
în două etape (Figura 6): prima etapă, cunoscută ca stadiul recunoaşterii moleculare a
enantiomerilor, are loc atunci când enantiomerul este extras din soluție la interfața membranăsoluție, pătrunde în canal și îl blochează, timp în care, intensitatea curentului scade la zero,
deoarece canalul este complet închis, și astfel, se înregistrează parametrul toff, cunoscut ca
semnătura enantiomerului; a doua etapă cunoscută ca etapa de legare are loc atunci când
enantiomerul se leagă de peretele canalului și este supus proceselor redox, se înregistrează
parameterul ton și se utilizează în mod corespunzător cu modul stocastic descris mai sus, pentru
determinarea parametrilor cantitativi. În această etapă au loc următoarele reacții:
Ch(i) + D-glucoza(i) ↔ Ch D-glucoza(i),
Ch(i) + L-glucoza(i) ↔ Ch L-glucoza(i),
unde Ch- este canalul și i- este interfața la care are loc reacția.

Figura 6 Mecanismul recunoașterii moleculare a enantiomerilor glucozei folosind senzori stocastici.
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Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici propuși au fost prezentate în Tabelele 1
si 2. În primul rând, s-au determinat semnăturile enantiomerilor L- şi D-glucoza (valorile toff).
Tabelele 1 si 2 au arătat că senzorii stocastici propuși pot fi utilizați pentru recunoașterea enantiomoleculară a D- și L-glucozei pe baza valorilor toff determinate.
Tabelul 1 Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici utilizați pentru recunoașterea enantiomoleculară a D-glucozei la pH = 7.40 și pH = 3.00.
Senzor pe
bază de

Ecuația de calibrare
și coeficientul de
corelare (r)*

nanoGR

1/ton=0.03+1.53x10-4x
C, r=0.9990

exfGR/DPPh

1/ton=0.02+2.37x10-5x
C, r=0.9983

Domeniul
liniar de
concentrații
(mg dL-1)
pH=7.40

toff(s)

Limita de
determinare
(mg dL-1)

Sensibilitatea
(s-1/mg dL-1)

36.80 - 295

1.7

36.80

1.53x10-4

18.40 - 1180

1.3

18.40

2.37x10-5

2.30 - 2500

1.3

2.30

2.92x10-4

9.20 – 2500

0.8

9.20

5.20x10-4

pH=3.00
-4

nanoGR

exfGR/DPPh

1/ton=0.02+2.92x10 x
C
r=0.9982
1/ton=0.03+5.20x10-4x
C
r=0.9974

Tabelul 2 Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici utilizați pentru recunoașterea enantiomoleculară a L-Glucozei la pH = 7.40 și pH = 3.00.
Senzor pe
bază de

Ecuația de calibrare
și coeficientul de
corelare (r)*

Domeniul liniar
de concentrații
(mg dL-1)

toff(s)

Limita de
determinare
(mg dL-1)

Sensibilitatea
(s-1/mg dL-1)

pH=7.40
nanoGR

1/ton=0.030+0.013x C,
r=0.9996

0.1-2.3

0.9

0.1

0.13

exfGR/DPPh

1/ton=0.01+0.03x C,
r=0.9997

0.1-1.2

1.7

0.1

0.31

1.00x10-4-1.00x10

2

1.00x10-4

4.81

0.5-9.2

0.5

0.5

1.51x10-3

pH=3.00
nanoGR
exfGR/DPPh

1/ton=0.05+4.81x C
r=0.9967
1/ton=0.04+1.51x10-3x
C
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r=0.9992

Intervalele de concentrații liniare determinate pentru D-glucoză utilizând senzorii stocastici
propuși, au acoperit nivelele de D-glucoză raportate până în prezent de la copii la adulți - valorile
normale și, de asemenea, valori mai mari - găsite în probe de sânge integral și urină (Tabelele 1 și
2). Cel mai mare interval de concentrație liniară (18.40- 1180.00 mg dL-1) pentru recunoașterea
enantio-moleculară și determinarea D-glucozei din sângele integral a fost obținut utilizând
senzorul stocastic bazat pe exfGR/DPPh; acest interval este capabil să acopere atât pacienții
diabetici, cât și persoanele fără diabet. Cel mai mare interval de concentrație liniară (0.1 - 2.3 mg
dL-1) pentru recunoașterea enantio-moleculară și determinarea L-glucozei din probele de sânge
integral a fost obținut utilizând senzorul stocastic pe bază de nanoGR. Pentru recunoașterea
enantio-moleculară a D-glucozei din probele de urină au fost obținute cele mai mari limite de
concentrație liniară (pentru D-glucoză 2.30 - 2500.00 mg dL-1; pentru L- glucoză 1 x 10-4-10 mg
dL-1) folosind senzorul bazat pe nanoGR. Limitele de determinare găsite pentru D-glucoză (18.40
mg dL-1 când s-a utilizat senzorul stocastic pe bază de exfGR/DPPh) au făcut posibilă determinarea
fiabilă a D-glucozei chiar și din sângele integral și urină a nou-născuților (copiii sănătoși, intervalul
pentru D-glucoză este de 20 - 90 mg dL-1). Pentru determinarea D-glucozei din probele de urină,
este necesară dezvoltarea unor metode capabile să o determine într-un domeniu larg - până la 2500
mg dL-1; în acest caz, ambii senzori stocastici propuși în această lucrare pot fi utilizați fiabil pentru
a determina concentrațiile de D-glucoză de la câteva mg dL-1 până la 2500 mg dL-1. Până în
prezent, nu a fost atribuit nici un rol pentru L-glucoză (din punct de vedere clinic) și, prin urmare,
dezvoltarea unei metode de recunoaștere enantio-moleculară a glucozei va facilita stabilirea rolului
său clinic la persoanele sănătoase și în cazul pacienţilor diabetici.
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Senzorii stocastici propuși au fost utilizați un timp îndelungat, de peste nouă luni în
laborator; în această perioadă de timp, panta sensibilităţii senzorilor stocastici a variat cu 1.00 %,
dovedind că senzorii stocastici sunt fiabili un timp îndelungat. Zece senzori stocastici din fiecare
model, au fost proiectați folosind aceeași procedură și au fost testaţi; măsurătorile demonstrând că
design-ul este fiabil deoarece valorile sensibilităților lor au variat cu 0.57 %.

Selectivitatea senzorilor stocastici
În primul rând, senzorii propuși sunt enantioselectivi, enantiomerii prezentând diferite
semnături, atunci când se utilizează același senzor stocastic. Au fost utilizați, ca eventuali
interferenți proteina C- reactivă, insulina, proinsulina și ionii de zinc, de calciu și de magneziu.
Toți acești interferenți au prezentat semnături diferite fata de ale D- și L-glucozei, demonstrând că
nu interferă în recunoașterea enantio-moleculară a glucozei din probele de sânge integral și din
probele de urină umană.

Aplicatii analitice
Caracteristicile de răspuns obţinute pentru senzorii stocastici la cele două valori ale pHului, de 7.40 şi 3.00 au făcut posibilă validarea senzorilor stocastici propuşi pentru recunoaşterea
enantio-moleculară şi determinarea cantitativă a D-glucozei şi L-glucozei din probele de sânge
integral şi urină.
Primul pas pentru validare, au fost testele de recovery; pentru a efectua aceste teste s-au
adăugat cantități cunoscute de D- și L-glucoză la probele de sânge integral sau de urină.
Determinările concentrațiilor de D- și L-glucoză s-au efectuat, mai departe, și după adăugarea
cantităților cunoscute de enantiomeri. Cantitățile enantiomerilor determinați au fost comparate cu
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cantitățile de enantiomeri adăugați și procentajul (%) de recovery a fost calculat (Tabelul 3).
Rezultatele prezentate în Tabelul 3 au demonstrat că ambii enantiomeri pot fi determinați cu
recovery mai mari de 99.00 % din probele de sânge integral sau urină, valorile deviației relative
standard fiind mai mici de 0.10%.
Tabelul 3 Testele de recovery pentru D-glucoză și L-glucoză din probele de urină și sânge integral
folosind senzorii stocastici (N = 10).
Senzor stocastic pe bază de
nanoGR
exfGR/DPPh
nanoGR
exfGR/DPPh

%, Regăsire din
D-Glucoză
L-Glucoză
din probele de sânge integral
99.72±0.03
99.32±0.05
99.93±0.01
99.07±0.05
din probele de urină
99.87±0.04
99.45±0.05
99.90±0.03
99.47±0.03

Cincisprezece probe de sânge integral și urină au fost testate pentru recunoașterea
moleculară a enantiomerilor glucozei. Probele au fost colectate de la pacienții cu diabet (probele
nr. 1 - 10) și persoane sănătoase (probele nr. 11 - 15) și au fost analizate fără nicio prelucrare
anterioară. În diagramele obținute (Figurile 1 si 2), prima măsurătoare a fost efectuată pentru a
identifica semnăturile D- și L-glucozei (valorile toff) utilizate pentru a evidenția măsurătorile
cantitative, care permit determinarea valorilor ton și inserarea lor în ecuația corespunzătoare de
calibrare, în conformitate cu procedura modului stocastic descris anterior. Rezultatele prezentate
în Tabelele 4 si 5 au arătat că există o bună corelație între datele obținute utilizând senzorii
stocastici și metodele standard efectuate în laboratoarele clinice acreditate. Exista o corelație bună
între rezultatele obținute utilizând cei doi senzori stocastici și gradele de regăsire foarte ridicate
ale L-glucozei din probele de urină și de sânge integral, ceea ce a demonstrat că L-glucoza poate
fi determinată fiabil din probele de sânge integral și urină.

54

(a

(b)

Figura 1 Recunoașterea enantio-moleculară a D-glucozei și a L-glucozei din (a) probe de sânge
integral și (b) probe de urină folosind senzorul stocastic pe bază de nanoGR.

(a)

(b)

Figura 2 Recunoașterea enantio-moleculară a D-glucozei și L-glucozei din (a) probe de sânge
integral și în (b) probe de urină folosind senzorul stochastic bazat pe exfGR / DPPh.

Au fost efectuate pair t-test la nivel de confidență de 99.00% pentru analiza fiecărui
enantiomer de glucoză, folosind toate rezultatele din Tabelele 4 si 5.
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Tabelul 4 Determinarea concentrațiilor de D-glucoză și L-glucoză din probele de sânge integral.
Proba
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D-glucoza (mg dL-1)
Senzor stocastic pe bază de
exfGR / DPPh
nanoGR
157.97±0.06
158.32±0.08
356.02±0.04
355.08±0.03
155.03±0.08
153.42±0.05
177.05±0.08
173.99±0.07
130.15±0.04
129.64±0.02
140.02±0.05
139.95±0.04
234.32±0.02
234.97±0.05
32.20±0.05
321.01±0.03
528.49±0.07
531.01±0.04
150.02±0.03
149.95±0.03
70.23±0.03
69.20±0.05
102.96±0.05
103.02±0.03
101.98±0.04
101.90±0.02
93.58±0.08
94.61±0.03
114.20±0.03
113.96±0.05

Metoda
standard
158
355
152
172
130
140
235
320
529
150
70
102
102
94
114

L-glucoza (mg dL-1)
Senzor stocastic pe bază de
exfGR / DPPh
nanoGR
0.49±0.05
0.42±0.02
0.29±0.02
0.28±0.03
0.16±0.02
0.17±0.02
0.75±0.03
0.73±0.03
0.89±0.03
0.87±0.05
0.64±0.02
0.63±0.02
0.58±0.03
0.54±0.01
0.75±0.04
0.77±0.03
0.95±0.05
0.91±0.02
0.67±0.02
0.65±0.03
0.25±0.03
0.25±0.02
1.17±0.03
1.28±0.03
0.19±0.01
0.17±0.02
2.20±0.02
2.15±0.03
1.00±0.04
1.05±0.02

Tabelul 5 Determinarea concentrațiilor de D-glucoză și L-glucoză din probele de urină.
Proba
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D-glucoza (mg dL-1)
Senzor stocastic pe bază de
exfGR / DPPh
nanoGR
501.42±0.07
493.93±0.09
2009.28±0.08
1999.07±0.05
498.02±0.05
496.73±0.07
267.00±0.04
267.63±0.08
45.07±0.03
47.27±0.07
10.59±0.04
10.32±0.05
2033.00±0.03
2032.02±0.02
1005.03±0.02
998.92±0.02
1009.03±0.04
1004.56±0.03
64.24±0.03
64.18±0.02
99.18±0.05
99.88±0.04
37.83±0.07
38.79±0.03
45.52±0.03
46.64±0.04
12.63±0.05
12.58±0.05
22.13±0.05
22.38±0.03

Metoda
standard
500
2000
500
250
-*
-*
2000
1000
1000
-*
-*
-*
-*
-*
-*

L-glucoza (mg dL-1)
Senzor stocastic pe bază de
exfGR / DPPh
nanoGR
3.15±0.02
3.61±0.02
1.87±0.03
1.45±0.02
3.93±0.03
3.98±0.01
4.02±0.05
3.98±0.02
1.11±0.04
1.05±0.02
1.10±0.02
1.12±0.01
3.92±0.02
4.07±0.03
0.20±0.01
0.21±0.01
0.73±0.02
0.74±0.01
1.45±0.02
1.44±0.02
1.14±0.02
1.21±0.01
3.79±0.02
3.68±0.02
3.88±0.04
3.81±0.03
2.16±0.02
2.46±0.02
3.90±0.03
3.92±0.01
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Toate valorile calculate pentru testul-t pereche la un nivel de confidență de 99.00 % sunt
mai mici decât valoarea teoretică catalogată de 4.032: pentru probele de urină - pentru D-glucoză
valoarea a fost 2.05, pentru L-glucoză valoarea a fost 2.87 și pentru probele de sânge integralpentru D- glucoză valoarea a fost 1.97, iar pentru L- glucoză valoarea a fost 1.30. În consecință,
nu există diferențe semnificative statistice între rezultatele obținute cu ajutorul celor doi
microsenzori stocastici și metoda standard (unde este disponibilă) la un nivel de confidență de
99.00 % pentru analiza D- și L-glucozei din lichide biologice, precum probe de urină și de sânge
integral.
Rezultatele prezentate în Tabelele 3-5, precum și in pair-t-test, au demonstrat că cei doi
senzori stocastici pot fi utilizați pentru recunoşterea enantio-moleculară a enantiomerilor glucozei
din fluide biologice, cum ar fi probele de sânge integral și urină.
În comparație, cu metodele recente propuse până în prezent pentru enantioanaliza glucozei,
metoda propusă poate efectua fiabil enantioanaliza glucozei, cu un cost redus, facilitând studiile
ulterioare privind rolul raportului dintre L- și D-glucoză în probele de sânge integral și probele de
urină pentru pacienții diabetici și persoanele nediabetice.

MICROSENZORI STOCASTICI PENTRU RECUNOAȘTEREA
MOLECULARĂ A IL-1β, IL-6, IL-12 ȘI IL-17 DIN PROBE DE SÂNGE
INTEGRAL

Interleukinele, biomarkeri cu caracter general, au fost intens studiate în diferite patologii.
S-au determinat cele mai importante interleukine, de interes major în diabetul zaharat. Astfel,
pentru recunoașterea moleculară a interleukinei-1β, interleukinei-6, interleukinei-12 și
interleukinei-17 s-au utilizat probe de sânge integral.
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Designul senzorilor stocastici
Au fost construiti trei microsenzori stocastici. Matricea celor trei microsenzori este
compusă din pudra de diamant, la care s-au adăugat diferite tipuri de chitosan, cu sarcini
moleculare diferite, pentru a permite o diferențiere netă între cele trei tipuri. Primul microsenzor
stocastic este alcătuit dintr-o matrice de diamant, la care s-a adăugat Chitosan I (CS I) cu greutate
moleculară mică (CS I/ DP). Al doilea microsenzor este format din matricea diamantului, la care
s-a adăugat Chitosan II (CS II) cu greutate moleculară medie (CS II/ DP). Al treilea microsenzor
este compus dintr-o matrice de diamant la care s-a adăugat Chitosan III (CS III) cu greutate
moleculară mare (CS III/ DP). Toate cele trei tipuri au fost plasate in senzorii 2D si introdusi in
chip-ul electrochimic.

Modul stocastic
Tehnica cronoamperometrică stă la baza modului stocastic. Diferite intensități ale
curentului au fost înregistrate la un potențial constant de 125mV. Înregistrările care au loc constau
în măsurarea a doi parametri importanți: ton (reprezentând analiza cantitativă) și toff (care este
analiza calitativă). Pentru a afla concentrațiile necunoscute ale celor patru biomarkeri , s-a utilizat
ecuația de calibrare, reprezentată prin formula: 1/ ton= a + bx Concentrație.

Probele biologice
Șasesprezece probe au fost colectate de la pacienți cu diabet zaharat tip 2 și diabet tip 1,
internați în cadrul Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Pr. Dr. N. Paulescu”
din București, cu acordul informat de la toți subiecții și, în acord , cu numărul de aprobare al
Comitetului de Etică 75/ 2015. Probele de sânge integral nu au necesitat pretratare anterioara,
eșantioanele fiind analizate ca atare.
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Rezultate si discutii
Caracteristicile de raspuns ale senzorilor stocastici
În timpul măsurătorilor experimentale, au loc două etape principale: etapa de recunoaștere
moleculară (când este înregistrat parametrul toff), moment în care fiecare analit este testat,
verificând eficiența microsenzorului pentru recunoașterea moleculară a IL-1β, IL-6, IL-12; și IL17; etapa de legare, în timpul căreia analitul se leagă de peretele canalului format în pastă (când
este înregistrat parametrul ton), iar la interfața membrană-soluție apar următoarele reacții:
Ch(i) + IL-1β(i)

Ch·IL-1β(i),

Ch(i) + IL-6(i)

Ch·IL-6(i),

Ch(i)+ IL-12(i)

Ch·IL-12(i),

Ch(i)+ IL-17(i)

Ch·IL-17(i),

unde Ch- este canalul, i- este interfața membrană-soluție.
Tabelul 1 prezintă analizele fiecărui analit pentru fiecare microsenzor, precum și intervalul
de concentrații de interes clinic. Cei trei microsenzori propuși au fost capabili să recunoască fiecare
interleukină din probele de sânge integral prelevate de la pacienții cu diabet zaharat de tip 2,
precum și de la pacienții cu diabet zaharat de tip 1. Caracteristicile de răspuns ale celor patru
microsenzori stocastici sunt prezentate în Tabelul 1. Conform informațiilor obținute în acest tabel,
cea mai bună sensibilitate a fost obținută pentru microsenzorul pe bază de CS I / DP cu o valoare
de 4.85 x 105 s-1 / unități de concentrații (atunci când sunt analizate soluțiile de IL-12), cea mai
largă gamă de concentrații fiind obținută pe microsenzorul pe bază de CS III / DP (atunci când au
fost analizate pe soluțiile de IL-1β, IL-6, IL-12, IL-17), în timp ce, cea mai mică limită de
cuantificare a fost înregistrată pentru ambii microsenzori, CS I/ DP și CS III / DP cu o valoare de
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4.00 fg mL-1 (când microsenzorii au fost testați pe soluții de IL-6), urmate de microsenzorul pe
bază de CS II / DP cu valoarea de 51.00 fg mL-1 (testat pe soluțiile de IL-17).
Tabelul 1 Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor stocastici folosiți pentru recunoașterea
moleculară a IL-1β, IL-6, IL-12 și IL-17.
Microsenzori
Bazati pe

Ecuația de calibrare și
coeficientul de corelatie (r)*

toff(s)

Limita de determinare
(µg mL-1)

Sensibilitatea
(s- 1/Unități de conc

1.00x10-7- 6.40x10-5

0.8

1.00x10-7

7.66x102

1.00x10-7- 6.4x10-5

0.8

1.00x10-7

8.30x102

5.10x10-7- 3.2x10-4

0.5

5.10x10-7

1.52x102

4.00x10-9-5.10x10-7

1.7

4.00x10-9

1.24x105

2.00x10-8-2.5x10-6

1.3

2.00x10-8

3.36x104

4.00x10-9-1.20x10-5

1.2

4.00x10-9

2.12x103

4.00x10-9-1.00x10-7

0.5

4.00x10-9

4.85x105

1.00x10-7-1.20x10-5

0.5

1.00x10-7

3.77x103

2.50x10-6-3.20x10-4

0.8

2.50x10-6

6.82x101

1.00x10-8-1.20x10-6

1.2

1.00x10-8

4.40x104

5.10x10-8-6.40x10-6

1

5.10x10-8

4.81x103

2.50x10-8-1.60x10-4

1

2.50x10-7

4.38x102

Domeniul liniar de
concentrație (µg mL-1)
IL-1β

1/ton=0.022+7.66x102xC,
r=0.9988
1/ton=0.044+8.30x102xC,
r=0.9988
1/ton=0.047+1.52x102xC,
r=0.9987

CS I/DP
CS II/DP
CS III/DP

IL-6
1/ton=0.014+1.24x105xC,
r=0.9967
1/ton=0.036+3.36x104xC,
r=0.9980
1/ton=0.032+2.12x103xC,
r=0.9950

CS I/DP
CS II/DP
CS III/DP

IL-12
1/ton=0.009+4.85x105xC,
r=0.9998
1/ton=0.038+3.77x103xC,
r=0.9991
1/ton=0.031+6.82x101xC,
r=0.9973

CS I/DP
CS II/DP
CS III/DP

IL-17
1/ton=0.024+4.40x104xC,
r=0.9994
1/ton=0.043+4.81x103xC,
r=0.9996
1/ton=0.027+4.38x102xC,
r=0.9985

CS I/DP
CS II/DP
CS III/DP

*<1/ton> = s-1;<C>=µg / mL.

În diagramele (Fig. 1) înregistrate pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1 sunt evidențiate
cele patru tipuri de interleukine, fiecare având un toff diferit, acestea fiind analizate pe fiecare dintre
cele trei tipuri de microsenzori. Diagramele (Fig. 2) obținute de la pacienții cu diabet zaharat tip 2
au înregistrat valori diferite ale celor patru biomarkeri, microsenzorii putând detecta cele patru toffuri diferite.
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(a)

(b)

(c)
Figura 1 Recunoașterea moleculară a IL-1β, IL-6, IL-12 și IL-17 din probele de sânge integral colectate
de la pacienții cu diabet zaharat de tip 1 folosind microsenzorii stocastici pe bază de: (a) CS I / DP, (b)
CS II / DP și (c) CS III / DP.
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(a)

(b)

(c)
Figura 2 Recunoașterea moleculară a IL-1β, IL-6, IL-12 și IL-17 din probele de sânge întreg colectate de
la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 folosind microsenzorii stocastici pe bază de: (a) CS I / DP, (b) CS II
/ DP și (c) CS III / DP.

Domeniul de concentrații obținut pentru fiecare microsenzor, se încadrează în zona de
interes clinic pentru fiecare interlukină. Conform datelor clinice obținute de diferiți cercetători, se
cunosc valori foarte mici ale intervalelor de concentrații, deci pentru persoanele sănătoase pentru
IL-1β, domeniile normale se încadrează între 0 și 5 pg / mL, pentru IL-6 între 0 și 16.4pg / mL,
pentru IL-12 între 0.10 și 0.11 pg / mL, și pentru IL-17 valori ușor mai ridicate cuprinse între 21
și 65 pg / mL. După cum se poate observa în Tabelul 1, microsenzorii se încadrează clinic,
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permițând evaluarea interleukinelor atât pentru persoanele sănătoase, cât și pentru pacienții cu
diabet zaharat de tip 1 și 2. Peste aceste domenii de concentrații, persoanele pot prezenta diabet de
tip 1 sau 2.
Conform Tabelului 2, recovery-urile pentru cei trei microsenzori au fost calculate atunci
când au fost obținute valori foarte bune cu deviații standard sub 0.01.

Tabelul 2 Testele de recuperarea a IL-1β, IL-6, IL-12 și IL-17 din probele de sânge integral (N = 10).
%, Recovery
Microsensor based on
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP

IL-1β

IL-6

IL-12

IL-17

99.98±0.01
99.83±0.04
99.95±0.02

99.87±0.02
99.85±0.03
99.93±0.02

99.99±0.03
99.80±0.02
99.90±0.03

99.94±0.02
99.86±0.03
99.94±0.04

În Tabelul 3, sunt aratate concentrațiile de biomarkeri regăsite în fiecare probă de sânge.
Tabelul 3 Determinarea IL-1β, IL-6, IL-12 și IL-17 din probe de sânge integral (N = 10).
Proba nr

1

2

3

4

5

6

7

8

Microsenzor
bazat pe
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP

IL-1β
IL-6
(pg mL-1)
(pg mL-1)
Diabet tip 2
28.29±0.03
0.16±0.01
28.99±0.02
0.15±0.01
30.02±0.02
0.15±0.03
25.56±0.03
12.08±0.02
25.47±0.03
11.11±0.02
25.93±0.05
12.40±0.03
32.25±0.03
4.27±0.02
33.70±0.02
4.23±0.02
35.06±0.04
4.86±0.04
24.38±0.01
0.18±0.01
24.07±0.04
0.12±0.01
25.06±0.05
0.15±0.02
36.64±0.03
0.21±0.02
36.70±0.03
0.27±0.03
34.21±0.02
0.22±0.01
36.39±0.02
10.27±0.03
36.37±0.03
10.18±0.02
36.70±0.03
10.47±0.05
19.48±0.02
7.35±0.04
18.70±0.03
7.00±0.02
19.51±0.02
7.48±0.05
17.79±0.02
2.06±0.01
17.99±0.03
2.14±0.02
19.13±0.05
2.99±0.02

IL-12
(pg mL-1)

IL-17
(pg mL-1)

50.79±0.02
50.68±0.03
50.19±0.03
52.25±0.04
53.10±0.03
53.00±0.05
74.70±0.03
76.61±0.04
76.10±0.05
93.08±0.02
95.52±0.03
93.60±0.04
50.09±0.01
50.55±0.02
50.19±0.03
51.08±0.04
50.97±0.02
51.98±0.03
28.10±0.03
28.20±0.03
28.73±0.05
12.20±0.02
12.54±0.02
12.94±0.04

0.46±0.02
0.40±0.02
0.47±0.03
23.17±0.03
23.30±0.03
23.99±0.04
36.38±0.02
36.30±0.02
34.40±0.05
0.78±0.02
0.73±0.03
0.70±0.03
52.30±0.02
51.97±0.02
53.15±0.04
10.90±0.02
11.07±0.03
11.16±0.03
28.52±0.02
28.57±0.03
28.94±0.03
28.58±0.02
28.02±0.02
28.93±0.01
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9

10

11

12

13

14

15

16

CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP
CSI/DP
CSII/DP
CSIII/DP

11.17±0.03
7.39±0.03
10.29±0.04
7.42±0.03
11.78±0.04
7.48±0.02
29.70±0.03
0.19±0.02
29.50±0.04
0.17±0.01
29.06±0.04
0.16±0.01
Diabet tip 1
47.65±0.02
0.16±0.01
47.39±0.03
0.19±0.01
47.30±0.03
0.17±0.02
46.64±0.04
0.15±0.02
47.39±0.04
0.16±0.03
46.70±0.03
0.15±0.01
25.79±0.02
0.27±0.02
21.97±0.02
0.26±0.01
25.06±0.04
0.26±0.02
16.50±0.01
0.18±0.02
16.25±0.02
0.13±0.02
14.50±0.05
0.15±0.02
22.68±0.03
7.46±0.03
22.20±0.03
7.33±0.03
23.11±0.05
7.20±0.02
16.65±0.01
3.25±0.03
16.08±0.04
3.31±0.01
15.06±0.05
2.99±0.01

12.03±0.03
12.21±0.02
12.12±0.04
56.00±0.03
56.16±0.02
56.14±0.02

20.25±0.01
21.60±0.01
20.35±0.02
10.12±0.02
13.78±0.03
13.10±0.03

12.05±0.03
13.51±0.02
12.90±0.02
12.25±0.03
12.56±0.03
12.90±0.01
10.21±0.01
10.16±0.01
10.10±0.03
28.03±0.02
28.20±0.05
26.98±0.02
15.52±0.01
16.70±0.02
15.80±0.02
12.57±0.01
12.53±0.02
12.90±0.01

2.05±0.02
2.46±0.02
1.72±0.03
8.50±0.01
8.47±0.02
8.52±0.04
3.12±0.02
3.40±0.03
3.24±0.03
3.75±0.02
3.78±0.01
4.33±0.02
0.90±0.01
0.96±0.01
0.95±0.02
0.47±0.01
0.46±0.01
0.48±0.02

Selectivitatea
Microsenzorii, mai sus menționați au fost capabili să recunoască individual fiecare dintre
cele patru tipuri de interleukine, pentru fiecare biomarker înregistrând valori de semnături diferite,
astfel încât nu au interferat cu analiza probei de sânge.

APLICAȚII ANALITICE
După cum se poate observa în tabelele 2 si 3, metoda si senzorii au fost validati prin
recovery tests si prin utilizarea lor la determinarea interleukinelor in probe reale. Exista o buna
concordanta intre rezultatele obtinute pentru interleukine intre senzorii stocastici propusi. Senzorii
au fost validati si pot fi folositi fiabil pentru determinarea interleukinelor in probele de sange.
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