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Project Summary
Stochastic sensors and microsensors are well known for their capability of
performing qualitative and quantitative analysis of one or more analytes in the
same sample, at a very low concentration. The advantages of using this type of
sensors for such analysis are the possibility of identifying and quantifying in one
run different types of biomarkers – proteins type, DNA type as well as other
substances of biological importance usually requested by medical doctors to be
quantified, that can take the test from a fast screening method to a fast diagnostic
method. The analysis is performed within minutes, this is very important for
illnesses such as cancer that can develop fast in the body. The idea of the projects
is the design of new stochastic microsensors based on new nanostructured
materials. Modeling of electrochemical process and experimental study of the
influence of different parameters will contribute to the theory of current
development for this type of electrodes, The electrodes will be applied for

determination of substances of biological importance , and they will be part of a
dedicated instrument – developed under the same project. A data base regarding
values of toff will be constructed for the substances of biological importance.
Integration in the research team of young researchers represents one of the main
objectives of the project.
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Objectives
The following are the main objectives of the project:
O1 To find the best nanostructured materials to be used in stochastic
microsensors technology;
O2 Evaluation of different parameters which may affect the microsensors response
characteristics, such as nature and material of microsensor matrix, pH of the
solution, ionic strength, electrolytes;

O3 Application of new designed stochastic microsensors for determination of
molecules of biological importance such as thyroid hormones, obesity biomarkers,
etc.;
O4 Development of new instrumentation for screening of substances of biological
importance;
O5 Creation of the data base for qualitative analysis using stochastic
microsensors;
O6 Integration of young researchers in the laboratory team.

Methodology
Intermediate milestones:


December 2011 – data base of nanostructured materials for stochastic
microsensor’s design;



December 2012 – new stochastic microsensors for obesity, hepatitis B and
cancer diagnosis;



December 2016 – new stochastic microsensors for thyroid hormones assay;



September 2016 – protopype of a dedicated instrument containing the data
bases and the sensor incorporated.

The project is structured in the following work packages:
WP1 New nanostructured materials and matrices for stochastic microsensors
development
WP2 Characterization of the stochastic microsensors
WP3 Development of dedicated instrumentation for screening
WP4 Dissemination
WP5 Management of the project
The core work packages (WP) comprised in the following tasks:
WP1

1.1 – identification of nanostructured materials capable to be used in sensor
design;
1.2 – SEM, AFM and SPFM (Scanning
characterization of the sensor materials;

Polarization

Force

Microscopy)

1.3 – identification of possible matrices for sensor design, e.g., carbon paste based
matrices, gold based matrix;
1.4 – AFM and SPFM characterization of the sensor surface topography and
electrical and dielectrical characteristics;
1.5 – assembly of the sensor.
WP2
2.1 – Selection of different molecules of biological importance;
2.2 – Determination of toff – the signature of the molecule;
2.3 – Determination of the response characteristics of the sensors;
2.4 – Determination of the influence of the pH, electrolyte, and ionic strength on the
response of the sensors.
2.5 – Validation of the sensors.
WP3
3.1 – design of the prototype for the minielectrochemical cell containing the
sensor;
3.2 – design of the electronic part of the instrument;
3.3 – integration of the data base in the “black box” of the instrument;
3.4 – validation of the instrument.
WP4
4.1 – website dedicated to the project;
4.2 – flyers dedicated to the project;
4.3 – dissemination through patents
4.4 – dissemination through published papers in ISI peer-reviewed journals;

4.5 – dissemination through papers presented at workshops, conferences, and
seminars.
WP5
5.1 – evaluation of the results every quarter;
5.2 – writing reports;
5.3 – risk assessments – management of risk;
5.4 – integration of knowledge with training/education of students and young
researchers.

Dissemination
Chapters in books:
1.
“Mechanism of potential development for potentiometric sensors, based on
modeling of interaction between electrochemically active compounds from the
membrane and analyte”, R.I. Stefan-van Staden, Chapter 4, pp.131-154 in
Chemical Sensors Simulation and Modeling, Volume 5: Electrochemical Sensors
(Ghenadii Korotcenkov, Ed), Published in Sensors Technology Series (Joe Watson,
Ed.), Momentum Press, LLC, New York, 2013.
2.
“Electrochemical sensors based on nanostructured materials”, I.
Moldoveanu, RI Stefan-van Staden, JF van Staden, in Nano-Electrochemistry:
Electrochemical Synthesis Methods, Properties and Characterization Techniques,
Springer-Verlag, 2015.

Papers published:
1. Stochastic sensors based on nanostructured materials used in the screening of whole
blood for hepatitis B R.I. Stefan-van Staden, I. Moldoveanu Journal of
Electrochemical Society, 161(2), B3001-B3005, 2014. DOI: 10.1149/2.026312jes
2. Analysis of L-thyroxine and 3,3’,5-triiodo-L-thyronine using potentiometric
microsensors Iuliana Moldoveanu, Raluca-Ioana Stefan-van Staden, Jacobus
Frederick van Staden, Gabriel Lucian Radu U.P.B. Sci. Bull., 76(3), 3-10, 2014

3. Amperometric microsensors based on inulins for the assay of L-T3 and L-T4 Livia
Alexandra Gugoasa, Raluca-Ioana van Staden, Grzegorz Bazylak, Jacobus Frederick
van Staden, Gabriel-Lucian Radu U.P.B. Sci. Bull., 76(3), 67-74, 2014
4. New tool for screening of whole blood for early detection of breast cancer antigen
(CA153) R.I. Stefan-van Staden, J.F. van Staden J. Mod.Med.Chem., 1(2), 86-91,
2013
5. Enantioselective Surface Plasmon Resonance Sensor Based on C60 FullereneGlutathione Self-Assembled Monolayer (SAM) R.I. Stefan-van Staden Chirality,
26(3), 129-131, 2014
6. New Multimode Sensors based on Nanostructured Materials for Simultaneous
Screening of Biological Fluids for Specific Breast Cancer and Hepatitis B Biomarkers
R.I. Stefan-van Staden, I. Moldoveanu J Electrochem Soc, 161(4), B45-B48, 2014
7. A genetic screening test for obesity based on stochastic sensing R.I. Stefan-van
Staden, L.A. Gugoasa, J.F. van Staden, O.C. Rusu J. Electrochem.Soc., 161(9), B167B170, 2014
8. Screening of children saliva samples for bisphenol A using stochastic, amperometric
and multimode microsensors R.I. Stefan-van Staden, L.A. Gugoasa, B. Calenic, J.F.
van Staden, J Legler Analytical Chemistry Research, 1, 1-7, 2014
9. Pattern recognition of estradiol, testosterone and dihydrotestosterone in children’ s
saliva samples using stochastic microsensors R.I. Stefan-van Staden, L.A. Gugoasa,
B. Calenic, J. Legler, Scientific Reports 4, 5579; DOI:10.1038/srep05579, 2014
10. Multimode sensors as new tools for molecular recognition of testosterone,
dihydrotestosterone and estradiol in children’s saliva L.A. Gugoasa, R.I. Stefan-van
Staden, B. Calenic, J. Legler J Molec Recogn, 28(1), 10-19, 2015.
11. Novel textile material based disposable sensors for biomedical analysis R.I. Stefanvan Staden, L.A. Gugoasa, M. Badulescu, C. Surdu-Bob RSC Adv, 5(56), 4554545550, 2015
12. Multimode microsensors based on carbon matrices used for the assay of IL6 in whole
blood samples L.A. Gugoasa, R.I. Stefan-van Staden ESC J Solid State Science &
Technol, 4(10), S3006-S3010, 2015
13. New stochastic microsensors based on inulines for the assay of thyroid hormones G.
Mitrofan, R.I. Stefan-van Staden, I.R. Comnea, J.F. van Staden, C.P. KapnissiChristodoulou, G. Bazylak, H.Y. Aboul-Enein Chirality, 27(12), 973-978, 2015
14. New stochastic microsensors based on ionic liquids for the assay of thyroid hormones
R.I. Stefan-van Staden, G. Mitrofan, I.R. Comnea, J.F. van Staden, C.P. KapnissiChristodoulou, H.Y. Aboul-Enein RSC Adv, 5(92), 75451-75457, 2015

15. Chitosan based diamond paste stochastic sensors modified with gold nanoparticles
detect hepatitis C core antigen I.Moldoveanu, R.I. Stefan-van Staden, J.F. van Staden
Electroanalysis, 27(8), 1842-1846, 2015
16. Pattern recognition of HER-2 in whole blood samples using stochastic microsensors
I.Moldoveanu, R.I. Stefan-van Staden ESC J Solid State Science & Technol, 4(10),
S3067-S3070, 2015
17. Nanostructured materials detect epidermal growth factor receptor, neuron specific
enolase, and carcynoembrionic antigen R.I. Stefan-van Staden, I. Comnea, CC
Surdu-Bob, M Badulescu Nanoscale, 7(38), 15689-15694, 2015
18. Pattern recognition of monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) in whole blood
samples using new platforms based on nanostructured materials R.I. Stefan-van
Staden, L.A. Gugoasa, A.R. Biris Nanoscale, 7(36), 14848-14853, 2015 & Cover
19. A new graphene stochastic sensor for the molecular screening of TNF-ɑ I.R. ComneaStancu, R.I. Stefan-van Staden, A.R. Biris J.Electrochem.Soc., 162(9), B245-B247,
2015
20. New nanocomposite-graphene pastes based stochastic microsensors R.I. Stefan-van
Staden, L.A. Gugoasa, C.A. Socaci, A.R. Biris RSC Advances, 5(81), 66185-66191,
2015
21. Fast screening of biological fluids for cytokines and adipokines using stochastic
sensing L.A. Gugoasa, R.I. Stefan-van Staden, A. Dima, C.A. Visan, A. StreinuCercel, A.R. Biris, B. Calenic Microelectronic Engineering, 148, 64-69, 2015
22. New platforms for fast assessment of levels of testosterone, dihydrotestosterone and
estradiol in children’s saliva L.A. Gugoasa, R.I. Stefan-van Staden, J.F. van Staden,
B. Calenic, J.F. van Staden, J. Legler Anal.Lett., 49(3), 335-341, 2016.
23. Pattern recognition of adipokines in whole blood samples using stochastic sensing,
L.A. Gugoasa, R.I. Stefan-van Staden, O.C. Rusu, Microsystem Technologies, 22(1),
11-16, 2016
24. Stochastic sensors based on maltodextrins for screening of whole blood for neuron
specific enolase, carcinoembryonic antigen and epidermal growth factor receptor,
I.R. Comnea-Stancu, R.I. Stefan-van Staden, J.F. van Staden, C. Stanciu-Gavan,
Microsystem Technologies, 22(1), 25-29, 2016
25. Stochastic sensors designed for assessment of biomarkers specific to obesity, C
Cioates Negut, RI Stefan-van Staden, EM Ungureanu, DI Udeanu, J Pharm Biomed
Anal, 128, 280-285, 2016.

Submitted papers to ISI journals:
26. New stochastic sensors based on inulins for the early detection of cancer biomarkers
RI Stefan-van Staden, G Bazylak Submitted to ISI journal
27. Recent Methods Proposed for the Detection of Hepatitis C Virus I. Moldoveanu, R.I.
Stefan-van Staden, J.F. van Staden, G.L. Radu, H.Y. Aboul-Enein Submitted to ISI
journal

A selection of papers presented at conferences:
1. New Stochastic Sensors for Biomedical Applications Raluca-Ioana Stefan-van Staden,
Iuliana Moldoveanu, Jacobus Frederick van Staden IMCS 2012 The 14th International
Meeting on Chemical Sensors, May 20 – 23, 2012 Nuremberg, Germany (Oral presentation)
2. Simultaneous neurotransmitters analysis using microelectrodes based on porphyrins
Raluca-Ioana Stefan-van Staden, iuliana Moldoveanu, Jacobus Frederick van Staden 4th
EuCheMS Chemistry Congress (EuCheMS 2012) 26-30 August 2012, Prague, Czech
Republic (Oral presentation)
3. Multimode Sensors - A New Concept in Sensors' Technology Raluca-Ioana Stefan-van
Staden 221st ECS Meeting, May 6-11, 2012, Seattle, WA, USA (Oral presentation)
4. Enantioselective sensors for biomedical analysis Raluca-Ioana Stefan-van Staden
Chirality 2012, June 10-13, 2012, Dallas, TX, USA (Oral presentation)
5. Single Molecule Detection in Molecular Diagnosis of Hepatitis B Raluca-Ioana Stefan-van
Staden, Iuliana Moldoveanu, Marius Enachescu XIV. Linz Winter Workshop. Advances in
Single-Molecule Research for Biology & Nanoscience, February 3-7, 2012, Linz, Austria
(Oral presentation)
6. Stochastic Sensors for Single Molecule Detection Raluca-Ioana Stefan-van Staden 1st
International Conference on Analytical Chemistry. Analytical Chemistry for a Better Life,
September 18-21, 2012, Targoviste, Romania, (Oral presentation)
7. Stochastic Sensors – New Tools for the Screening for Obesity Raluca-Ioana Stefan-van
Staden, Livia Alexandra Gugoasa, Jacobus Frederick van Staden 223rd ECS Meeting, May
12-16, 2013, Toronto, Canada (Oral presentation)
8. Stochastic sensors based on nanostructured materials used in the screening of whole blood
for hepatitis B R.I. Stefan-van Staden, I. Moldoveanu 224th Meeting of ECS, 27 October – 1
November, 2013, San Francisco, CA, USA (Invited keynote)
9. Multimode microsensors based on carbon matrices for the screening of whole blood for
IL-6 Raluca-Ioana Stefan-van Staden, Livia Alexandra Gugoasa 227th ESC Meeting,
Chicago, May, 2015
10. Stochastic sensors as screening tools for obesity and related diseases, LA Gugoasa, 3rd
ROICAC, Iasi, 28-31 august 2016 (keynote lecture)
11. New nanostructured materials detects 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine, R Balahura, RI
Stefan-van Staden, LA Gugoasa, JF van Staden, HY Aboul-Enein, 3rd ROICAC, Iasi, 28-31
august 2016

12. Microsensors based on nanostructured materials as new tools for recognition of insulin
and proinsulin in blood samples, G Mitrofan, RI Stefan-van Staden, C Ionescu-Targoviste,
3rd ROICAC, Iasi, 28-31 august 2016
Posters were presented by RI Stefan-van Staden and LA Gugoasa at EUROANALYSIS
2015, Bordeaux, Franta, and also by other members of the group at different conferences.

REPORT ON ACTIVITIES OF THE PROJECT 2011-2016

In cadrul proiectului au fost evaluate in primul rand o serie de materiale
nanostructurate noi sau depuse prin diferite tehnici pe suporturi noi. Aceste materiale
au fost utilizate ca parte activa in designul a peste 70 de senzori stocastici, cele mai
bune rezultate obtinute fiind prezentate in acest raport. Pentru citirea automata a
datelor s-a dezvoltat un program de citire care a fost testat pentru peste 3000 de
diagrame obtinute in urma masuratorilor cu senzorii stocastici. Un PGSTAT
miniaturizat a fost creat pentru a facilita efectuarea masuratorilor in cabinetele
medicale.

MATERIALE NANOSTRUCTURATE UTILIZATE IN DESIGN-UL
MICROSENZORILOR STOCASTICI

Selectarea materialelor utilizate in design-ul microsenzorilor stocastici este esentiala pentru
obtinerea performantelor dorite. Acest tip de senzori au la baza canalele ionice existente in
organism [1]. De aceea primii senzori stocastici s-au construit utilizand molecule biologice [2].
Evolutia acestor senzori este legata de doi factori: evolutia stiintei materialelor si a ingineriei
porilor/canalelor; si evolutia tehnicilor de analiza de suprafata. Tinand cont ca primele instrumente
AFM au aparut in anii ’80 si ca acum tehnici de analiza de suprafata cum ar fi SEM, SPFM, AFM,
TEM concureaza pentru determinarea cat mai exacta a moleculelor si proprietatilor lor, se intelege
de ce pana acum evolutia acestor senzori a fost foarte lenta si de ce acum se lucreaza tot mai mult
cu ei. Utilizarea acestor tehnici a facut posibila intelegerea fenomenelor care au loc la interfata
membrana-solutie.
Membrana microsenzorilor stocastici are doua component de baza: matricea – materialul pe care
se imobilizeaza substanta electrochimi active si substanta electrochimic active care trebuie sa
prezinte micro sau nanocanale. Matricile utilizate cu succes pana in present sunt cele bazate pe
pasta de carbune si pe pasta de diamant. Din observatiile noastre si din masuratorile efectuate cu
SEM, TEM, AFM s-a observant ca o matrice mai rigida – cum este cea bazata pe pasta de diamant
este mai performanta decat o matrice bazata pe pasta de carbune, acest lucru datorandu-se faptului

ca straturile de grafit cliveaza distorsionand canalele formate in substanta electrochimic activa. De
aceea, acest tip de matrice este cel pe care il vom folosi in experimentele noastre [3].
In ceea ce priveste materialele electrochimic active – conditia esentiala este sa prezinte un nano
sau microcanal. Sunt molecule care prezinta acest tip de canal – ca atare, exemple fiind
ciclodextrinele, maltodextrinele, inulinele, antibioticele, eterii coroana, moleculele biologice; si
exista molecule care formeaza agregate molecular care contin micro sau nanocanale, de exemplu
porfirinele. O alta clasificare a acestor substante ar fi dupa provenineta: de provenienta biologica
(de exemplu proteina, hemolisina, inulina) si de sinteza (de exemplu, ciclodextrine, porfirine). Asa
zisii “engineered pors” s-au dezvoltat tot mai mult in ultima vreme, pentru ca porii pot sa aiba o
dimensiune care va permite numai anumitor substante sa fie detectate prin astfel de mecanisme
[5,6].

In afara proteinelor [4] si a hemolisinei de la care s-a pornit cercetarea in domeniul senzorilor
stocastici si care alcatuiesc clasa materialelor biologice, urmatoarele clase de substante se preteaza
la utilizarea ca materiale electrochimic active in designul microsenzorilor stocastici: porfirinele,
ciclodextrinele, maltodextrinele, inulinele si antibioticele; o clasa aparte o constituie “engineered
nanopores”. Sunt materiale nanostructurate care au in comun canale care pot fi la nivel micro sau
nano. Unele dintre ele prezinta canale datorate structurii proprii, e.g., ciclodextrinele,
maltodextrinele, inulinele, antibioticele. In cazul porfirinelor, exista o agregare a moleculelor de
porfirina care se produce la contactul cu un solvent polar si care permite formarea de canale.

Inulinele reprezinta o clasa noua de substante obtinuta prin extractie din material vegetal. Patru
tipuri de inuline au fost examinate utilizand SEM, pentru identificarea canalelor potrivite pentru
determinarea analitilor/biomarkeri propusi (Fig.1):
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Figura 1 Imagini SEM ale inulinelor studiate.

S-au facut astfel de masuratori SEM si pentru: ciclodextrine, antibiotic, maltodextrine si porfirine.
De asemenea, s-au efectuat si alte masuratori de suprafata cum ar fi TEM, SPFM, AFM pentru
evidentierea cat mai exacta a canalelor, a structurii nano a materialelor folosite si a conductivitatii
canalelor care urmeaza sa fie utilizate.

Important este ca structura canalelor si caracteristica de material nanostructurate sa se mentina si
in matricea in care aceste material au fost imobilizate. De aceea s-au facut studii ale matricilor in
sine si ale matricilor modificate cu material nanostructurate. Cateva din AFM-urile obtinute dupa
amestecarea fizica a substantelor din clasele mentionate anterior in matricea de diamant sunt
prezentate in Tabelul 1; existenta canalelor si marimea lor sunt evidentiate.

Tabelul 1 Imagini AFM obtinute prin topografie, ale membranelor microsenzorilor stocastici si
ale unei matrici de pasta de diamante.
Material
Profil extras (1x1µm)
Rugozitate
Pasta de
Sq=17.4nm
diamant
Sa=13.7nm
modificata cu
α-ciclodextrina
Pasta de
Sq=7.7nm
diamant
Sa=6.0nm
modificata cu
hemolisina

Pasta de
diamant
modificata cu
complex al
Mn(III) cu
porfirina

Sq=8.8nm
Sa=6.2nm

Pasta de
diamant
modificata cu
maltodextrina

Sq=119.0nm
Sa=88.2nm

Pasta de
diamant
nemodificata

Sq=13.6nm
Sa=10.8nm

Conform masuratorilor canalelor se poate stabili care dintre substantele electrochimic active pot fi
utilizate la determinarea unui anumit biomarker.

SENZORI UTILIZATI LA SCREENINGUL PENTRU CANCER SI OBEZITATE

Pentru aceasta faza de executie a proiectului s-au implementat activitati din WP1, 2, 4 si 5 cu
aplicatii la screeningul pentru biomarkeri specifici pentru cancer si obezitate.
Senzori stocastici bazati pe inuline, maltodextrine, ciclodextrine au fost construiti. Matricile
folosite au fost aur, diamant, nanotuburi din carbon, C60, grafen si nanopudra de carbon. Pentru
determinarea densitatii de canale si a unor proprietati specifice senzorilor stocastici, matricile noi
construite au fost analizate utilizand diferite tehnici de microscopie atomica si RAMAN – aceste
masuratori fiind efectuate intr-un centru specializat al Universitatii Politehnice din Bucuresti.
Cateva din rezulatele acestor masuratori sunt prezentate in Figurile 2-6.

Figura 2 Imagine obtinuta pentru pasta de diamant modificata cu inulina utilizand AFM.
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Figura 3 Imagine de microscopie optica obtinuta pentru maltodextrina depusa pe aur utilizand un
micro-spectrometru Raman cu microscop confocal la magnificatie de a) 5x, b) 10x, c) 50x focus.
Masuratori RAMAN pentru materialele utilizate ca suprafata activa in designul senzorilor
stocastici. Aceste masuratori au fost effectuate la Universitatea Tehnica din Viena in august 2016

si au rolul de a intregi spectrul de analiza de suprafata efectuate pentru a demonstra pastrarea
intacta a structurii si geometriei substantei active utilizate ca si modificator al matricei senzorilor.
Toate măsurătorile Raman au fost efectuate la temperatura camerei folosind un spectrometru
Horriba Jobin Yvon (LabRam 800HR), echipat cu un microscop Olympus BX41 şi un detector
CCD Peltier-răcit. Spectrele au fost obţinute folosind un obiectiv Olympus LMPlanFL 100x, 10x.
Ca sursă de excitare s-a folosit un laser He-Ne (633 nm). Intensitatea laserului aplicat pe probă a
variat de la 10% la 100% şi s-au acumulat 30 cicluri de câte 2 secunde. Pentru achiziţia semnalului
s-a folosit pachetul de analiză software LabSpec 6. Spectrele Raman au fost înregistrate în
domeniul 3200-800 cm-1. Spectrometrul a fost calibrat înainte de analiza propriu-zisă a
materialelor de interes folosind o lamelă de Si la 520 cm-1.
Tabelul 2 Valorile și intensitățile picurilor caracteristice pasteri de grafit în spectrul Raman
Grafit
D

G

2D (G´)

100LWD

Intensitate
(a.u)
519,73
856,26
1812,14
2852,85

Pozitie
(cm-1)
1581,98
1581,79
1579,72
1562,41

Intensitate
(a.u)
1517,04
2782,04
5444,2
10362,29

Pozitie
(cm-1)
2679,31
2682,78
2678,31
2646,67

Intensitate
(a.u)
44,37
1003,27
2012,84
6597,32

I(D)/I(G)

10%
25%
50%
100%

Pozitie
(cm-1)
1335,75
1334,19
1334,40
1319,51

10x

10%
25%
50%
100%

1337,72
1334,44
1336,72
1337,72

21,98
39,25
91,25
132,53

1853,34
1581,37
1581,72
1577,53

48,28
88,33
195,84
304,45

2681,73
2677,36
2674,19
2671,7

29,93
195,84
97,14
163,68

0,46
0,44
0,47
0,44

Obiectiv

Intensitatea
laserului

Caracteristicile principale în spectrul Raman al carbonului sunt cele două picuri numite G şi D, ce
apar la aproximativ 1560 şi 1360 cm-1 pentru excitarea în vizibil. Cu excepţia excitării UV, spectrul
Raman este dominat de vibraţiile sp2 , deoarece excitarea în vizibil rezonează întotdeauna cu stările
π. Astfel, chiar şi pentru probele de carbon amorf cu conţinut ridicat sp3 spectrul Raman în vizibil
se datorează vibraţiilor sp2. Doar pentru diamant sau pentru probe cu un conţinut ridicat de
diamant, picul sp3 al diamantului la 1332 cm-1 este văzut.

0,34
0,31
0,33
0,28

Tabelul 3 Valorile și intensitățile picurilor caracteristice pastei de grafit modificată cu porfirina
5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-porfirina (P) în spectrul Raman
P-Grafit
D

G

2D (G´)
Intensitate I(D)/I(G)
(a.u)

Obiectiv

Intensitatea
laserului

Pozitie
(cm-1)

Intensitate
(a.u)

Pozitie
(cm-1)

Intensitate
(a.u)

Pozitie
(cm-1)

100LWD

10%
25%
50%
100%

1342,92
1345,47
1336,72
1336,73

119,04
220,61
441,01
811,98

1586,10
1584,00
1579,70
1571,07

563,60
1095,89
2261,78
4649,87

2686,25
2684,73
2675,52
2666,24

223,56
414,91
710,02
1675,68

0,21
0,20
0,19
0,17

10x

10%
25%
50%
100%

1341,65
1341,34
1338,83
1338,90

34,36
82,97
156,38
272,07

1588,15
1579,69
1583,98
1579,41

57,30
125,61
260,03
502,06

2669,94
2671,91
2666,01
2876,26

28,22
54,68
97,62
67,60

0,60
0,66
0,60
0,54

Cele mai intense două caracteristici ale spectrului Raman al grafenelor sunt picul G la 1580 cm-1
şi încă un pic la aproximativ 2700 cm-1 , numit istorc G’, din moment ce este cel mai proeminent
pic observat întotdeauna la probele grafitice. Totuşi se ştie că această bandă este de ordin secundar
a picului D, de aceea este mai corect să o numim 2D. O shimbare majoră în forma şi intensitatea
picului 2D are loc la grafene comparativ cu grafitul natural (bulk). Grafenele au un pic 2D ascuţit
aproximativ de 4 ori mai intens decât al grafitului. Spectrul Raman este considerat a fi dependent
de:


gruparea/aglomerarea fazei sp2;



dezordinea/deranjamentul legăturii;



prezenţa inelelor sau lanţurilor sp2;



raportul sp2/sp3.

Pentru un număr tot mai mare de de defecte, inclusiv lungimea legăturii şi deranjamentul unghiului
la scară atomică, modurile fononilor se vor atenua, în special picul G.

Tabelul 4 Valorile și intensitățile picurilor caracteristice pastei de grafit în spectrul Raman
Grafene
D

G

2D (G´)

I(D)/I
(G)

Obiectiv

Intensitaea
laserului

Pozitie
(cm-1)

Intensitate
(a.u)

Pozitie
(cm-1)

Intensitate
(a.u)

Pozitie
(cm-1)

Intensitate
(a.u)

100
LWD

10%
25%
50%
100%

1335,75
1331,83
1332,77
1325,44

1273,46
2100,78
2356,35
2675,31

1579,8
1575,41
1568,92
1568,39

3412,95
8059,55
13439,57
14247,73

2675,84
2664,62
2650,62
2654,58

1025,06
2454,55
3662,89
3882,42

0,37
0,26
0,18
0,19

10x

10%
25%
50%
100%

1343,61
1339,68
1346,29
1335,75

29,71
68,69
108,22
210,13

1583,34
1578,92
1579,74
1576,34

72,93
148,91
272,52
559,31

2675,84
2683,7
2683,7
2667,98

27,64
49,30
81,26
164,09

0,41
0,46
0,40
0,38

În tabelele 2-5 sunt câteva exemple ale caracteristicilor principale în spectrul Raman pentru pasta
simplă (tabelele 2,4) și pasta modificată cu modificator(tabelele 3,5) - porfirina 5,10,15,20tetrafenil-21H,23H-porfirina (P).
Tabelul 5 Valorile și intensitățile picurilor caracteristice pastei de grafene modificată cu porfirina
5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-porfirina (P) în spectrul Raman
P-Grafene
D

G

2D (G´)

Obiectiv

Intensitatea
fltrului

Pozitie
(cm-1)

Intensitate
(a.u)

Pozitie
(cm-1)

Intensitate
(a.u)

Pozitie
(cm-1)

Intensitate
(a.u)

I(D)/I(G)

100LWD

10%
25%
50%
100%

1345,60
1341,09
1343,23
1340,82

246,56
519,76
1278,60
2932,65

1581,86
1581,84
1581,85
1579,69

1007,33
1991,09
4201,64
9172,03

2684,43
2686,49
2684,18
2681,09

314,57
610,71
1183,33
2571,70

0,24
0,26
0,30
0,32

10x

10%
25%
50%
100%

1345,58
1341,65
1337,72
1339,68

49,10
82,40
152,79
295,72

1581,37
1577,51
1575,39
1581,87

97,67
183,36
343,94
685,86

2677,80
2677,80
2679,77
2675,84

37,93
56,40
103,86
212,20

0,50
0,45
0,44
0,43

Analiza Raman a materialelor bazate pe matrici de carbon (grafit, grafene, diamant) indică
prezenţa tuturor benzilor specifice materialelor carbonice, şi anume: banda D prezentă la

aproximativ 1330 cm-1, banda G prezentă la aproximativ 1580 cm-1 şi banda 2D (G’) prezentă la
aproximativ 2670 cm-1 şi variaţia intensităţii şi poziţiei acestora în funcţie de materialul
electroactiv adăugat matricei.

Senzori stocastici bazati pe inuline pentru screeningul salivei pentru cancer de san, ovare,
prostata si gastrointestinal.

Matricea utilizata pentru imobilizarea inulinelor este pasta de diamant. Caracteristicile de raspuns
ale senzorului stocastic bazat pe inuline sunt prezentate in Tabelul 6. Rezultatele demonsteaza
faptul ca acest electrod poate fi utilizat la scanarea pacientilor pentru cancer, limitele mici de
determinare favorizand determinarea acestor biomarkeri inainte ca boala sa fie instalata in corp.
Tabelul 6. Caracteristicile de raspuns ale senzoruui stocastic bazat pe inuline si pasta de diamant.
Biomarker pentru
Domeniul linear de
Sensibilitatea
% , Regasit in
concentratie
proba de saliva
Cancer de san
2.5-250U/mL
91U/L s
97.70
Cancer de ovare
0.25-250U/mL
157 U/L s
99.90
Cancer
5.7-580U/mL
35 U/L s
100.00
gastrointestinal
Prostata
116.5ng/mL440g/L s
97.88
116.5mg/mL

Cu ajutorul acestui sensor, biomarkeri specifici cancerului pot fi determinati din saliva, intr-un
procent mai mare de 97.50%, fara ca proba de saliva sa fie procesata intr-un fel.

Senzori stocastici bazati pe maltodextrine pentru screeningul salivei pentru cancer de san,
ovare, prostate, gastrointestinal si CEA.
Obezitatea este una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică a intregii lumi, fiind mai
mult decât un subiect de natura estetică. Creșterea exagerată în greutatea poate aduce după ea
multe boli grave cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare și altele. O posibilitate a diagnosticarii
obezitatii inca din prima perioada de viata este posibila prin detectia din probe reale a concentratiei
unor gene care influenteaza cresterea exagerata in greutate. De aceea, pentru aceasta faza am

selectat leptina si PAI-1. Leptina este eliberata in sistemul circulator iar cantintatea eliberata este
corelata cu dimensiunea depozitelor de tesut gras. PAI-1 este inhibitorul primar al activarii
plasminogenului in sange tintind t-PA (activatorul tisular al plasminogenului) si u-PA (urokinaza),
jucand astfel un rol important in reglarea fibrinolizei. Maltodextrina (MD) a fost folosita ca
material activ in constructia microsenzorilor iar matricile de carbon folosite au fost: diamantul
natural monocristalin, grafitul, grafenele, nanotuburile de carbon si fulerenele C60.

Tabelul 7. Caracteristicile de raspuns ale microsenzorilor pentru analiza leptinei.
Matrice

Ecuatia de calibrare si
coeficientul de corelare (r)

Domeniul liniar de
concentratie

Sensibilitatea
(s g/mL)

Diamant
natural

1/ton=0.0564 + 1.69 x 102 x c
r=0.9900

1.25ng/ml-0.125µg/mL

1.69x102

Grafit

1/ton=0.0360 + 1.30 x 102 x c
r=0.9700

1.25ng/mL-0.125µg/mL

1.30x102

Grafene

1/ton=0.0323 + 2.26 x 103 x c
r=0.9900

0.125ng/mL-12.5nM

2.26x103

Nanotuburi
de carbon

1/ton=0.0525 + 0.07 x 102 x c
r=0.9000

12.5ng/mL-1.25µg/mL

0.07x102

Fulerene
C60

1/ton=0.0188 + 1.21 x 102 x c
r=0.9900

1.25ng/mL-0.125µg/mL

1.21x102

Tabelul 8. Caracteristicile de raspuns ale microsenzorilor pentru analiza PAI-1.
Matrice

Ecuatia de calibrare si
coeficientul de corelare (r)

Domeniul liniar de
concentratie

Sensibilitatea
(s g/mL)

Diamant
natural

1/ton=0.0624 + 0.038 x 102 x c
r=0.99

50ng/mL-5µg/mL

0.038x102

Grafit

1/ton=0.0123 + 9.43 x 103 x c
r=0.99

50pg/mL-5ng/mL

9.43x103

Grafene

1/ton=0.0739 + 4.50 x 102 x c
r=0.97

50pg/mL-50ng/mL

4.50x102

Nanotuburi
de carbon

1/ton=0.0541 + 3.31 x 102 x c
r=0.96

0.5ng/mL-50ng/mL

3.31x102

Fulerene
C60

1/ton=0.0168 + 0.12 x 102 x c
r=0.99

50 ng/mL -5µg/mL

0.12x102

In urma acestor studii s-a reusit determinarea ambilor analiti din amestec si in probele de sange,
demonstrandu-se selectivitatea microsenzorilor utilizati.

Senzori stocastici utilizati la determinarea unor hormoni– ca noi biomarkeri pentru
obezitate.
Estradiolul, testosteronul si dihidrotestosteronul, afecteaza diferit organismul uman in functie de
sex, varsta, greutate, etc. Existenta lor in cantitati mari este corelata cu genele specific obezitatii.
Maltodextrina (MD) si α-ciclodextrina (α-CD) au fost folosite ca materiale electroactive in
constructia microsenzorilor iar matricile de carbon folosite au fost: diamantul natural
monocristalin, grafitul, grafenele, nanotuburile de carbon si fulerenele C60.
Cateva din caracteristicile de raspuns sunt prezentate in Tabelele 9 si 10. Acesti senzori au putut
fi determinati si in saliva copiilor unde canctitatea lor este foarte scazuta si metodele standard nu
pot face fata.

Tabelul 9. Caracteristicile de raspuns ale microsenzorilor pentru analiza dihidrotestosteronului.
Modificator

Matrice

Ecuatia de calibrare si
coeficientul de corelare
(r)

CD

Diamant
natural
Nanotuburi
de carbon

1/ton=0.069 + 1.27 x 107 x c
r=0.9900
1/ton=0.056 + 2.54 x 106 x c
r=0.9700
1/ton=0.062 + 9.84 x 104 x c
r=0.9900

MD
MD

Fulerene C60

Domeniul
liniar de
concentrati
e
(mol/L)

Semnatura
(s)

Sensibilitatea (s
g/mL)

10-11 – 10-9

3.0

1.27 x 107

10-10 – 10-8

8.8

2.54 x 106

10-9 – 10-7

5.8

9.84 x 104

Tabelul 10. Caracteristicile de raspuns ale microsenzorilor pentru analiza testosteronului.
Modificator

MD
αCD
MD
MD
MD

Matrice

Ecuatia de calibrare si
coeficientul de corelare (r)

Diamant
natural
Diamant
natural

1/ton=0.0871 + 2.65 x 1011 x c
r=0.9900
1/ton=0.0581 + 6.92 x 108 x c
r=0.9800
1/ton=0.0603 + 5.6 x 105 x c
r=0.9999
1/ton=0.0357 + 1.9 x 105 x c
r=0.9900
1/ton=0.0850 + 7.6 x 107 x c
r=0.9900

Grafit
Fulerene
C60
Nanotuburi
de carbon

Domeniul
liniar de
concentratie
(mol/L)

Sensibilitatea
(s g/mL)

10-15 – 10-13

2.65 x 1011

10-13 – 10-11

6.92 x 108

10-9 – 10-7

5.6 x 105

10-11 – 10-9

1.9 x 105

10-12 – 10-10

7.6 x 107

Datele obtinute pentru cancer au fost prezentate la conferinta ECS din Honolulu, USA si in Kuwait
la Salonul de inventii unde a primit medalie din aur. Toate rezultatele au fost obtinute cu studentele
doctorande si fac parte din teza lor de doctorat. Toate milestones propuse pentru aceasta faza au
fost realizate.

SENZORI UTILIZATI LA SCREENINGUL PENTRU HORMONII TIROIDIENI T3 SI T4
Senzori multimode – stocastici si amperometrici (bazati de DPV) au fost construiti pentru
determinarea hormonilor tiroidieni.

Trei microsenzori amperometrici, bazati pe nanopudra de carbon, modificata cu trei tipuri de
inuline, au fost construiti pentru detectia hormonilor tiroidieni, L-T3 si L-T4 direct din sange.
Inulinele au fost folosite pentru ca – asa cum se poate vedea in Figura 1, prezinta canale specifice
– care pot fi explorate pentru modul stocastic si sunt buni electrocatalisti - proprietate care ajuta
la atingerea unor sensibilitati marite pentru senzorii amperometrici utilizand ca tehnica DPV.
Caracteristici de raspuns ale microsenzorilor propusi s-au obtinut folosind tehnica DPV;
voltamograme tipice sunt prezentate in Figura 4, iar caracteristicile de raspuns in tabelul 11.

Figura 4. Voltamogramele obtinute la suprafata microsenzorilor din nanopudra de carbon bazati
pe inuline a) TEX, b) IN, c) HD, pentru L-T3 (1.0x10-5mol/L) si L-T4 (1.0x10-5mol/L).

Cel mai bun raspuns, in detectia L-T4, s-a obtinut cu microsenzorul bazat pe IN. Cel mai sensibil
microsenzor pentru detectia L-T3 (0.935nA/µmol/L) a fost cel bazat pe TEX, in timp ce, cea mai
mica limita de detectie pentru L-T3, a fost obtinuta cu microsenzorul bazat pe HD. Asadar,
activitatea electrocatalitica a microsenzorilor a fost influentata de tipul de inulina folosit.

Tabelul 11 Caracteristici de raspuns a microsenzorilor bazati pe inuline pentru analiza L-T3
si L-T4.

Analit

Microsenzor
bazat pe
Ecuatia de
nanopudra
calibrare*
de carbon si

Sensibilitatea Limita de
detectie
(nA/µmol/L) (mol/L)

Domeniu
liniar de
concentratii
(mol/L)

H=10.56+0.318 x C
0.318
8.11x10-10
10-6-10-4
R=0.9999
H=9.55+0.169 x C
IN
L-T3
0.169
3.61x10-7
10-6-10-3
R=0.9993
H=24.07+0.935 x C
TEX
0.935
5.05x10-8
10-6-10-4
R=0.9993
H=7.84+0.096 x C
HD
0.096
1.85x10-7
10-6-10-3
R=0.9996
H=35.31+0.763 x C
IN
L-T4
0.763
1.63x10-8
10-6-10-3
R=0.9999
H=8.54+0.576 x C
TEX
0.576
6.63 x10-7
10-6-10-3
R=0.9996
*H = inaltimea picului <H> = nA; C – concentratia analitului <C> = µmol/L
HD

Selectivitatea a fost determinata versus L-triptofanul (L-Trp) si serotonina (5-HT), ca posibile
specii interferente, in determinarea hormonilor tiroidieni (L-T3 si L-T4). Pentru determinarea
coeficientilor amperometrici de selectivitate s-a folosit metoda solutiilor mixte, iar rezultatele sunt
prezente in Tabelul 12.

Tabelul 12 Coeficientii amperometrici de selectivitate ai microsensonzorilor bazati pe inuline.

amp
K sel

Microsensonzori
amperometrici
bazati pe nanopudra de carbon si
L-T3
L-Triptofan

Serotonina

HD

2.16 x 10-2

1.59

IN

7.47 x 10-1

1.10

TEX

5.30 x 10-2

8.85 x 10-1

L-Triptofan

Serotonina

HD

3.90 x 10-2

2.00 x 10-2

IN

2.60 x 10-2

3.40 x 10-2

TEX

5.10 x 10-2

<< 10-4

L-T4

Cea mai importanta aplicatie a senzorilor propusi este la analiza hormonilor tiroidieni, L-T3 si LT4 direct din sange. Patru probe de sange au fost analizate asa cum au fost recoltate, folosind cei
trei microsenzori bazati pe nanopudra de carbon si inuline. Rezultatele sunt prezentate in Tabelul
13.
Valorile obtinute utilizand cei trei microsenzori sunt comparabile, demonstrand fiabilitatea celor
trei senzori pentru determinarea hormonilor tiroidieni, L-T3 si L-T4, din probe de sange.

Tabelul 13 Valoarea de regasire in probele de sange, pentru L-T3 si L-T4 folosind microsenzorii
bazati pe nanopudra de carbon si inuline.

Proba
nr.

1

2

3

4

a

Microsensonzori
bazati
nanopudra de carbon si

pe Regasire, nmol/L
L-T3

L-T4

HD

-a

-a

IN

191.10

62.73

TEX

-a

-a

HD

-a

-a

IN

55.80

142.08

TEX

56.10

143.76

HD

15.90

84.50

IN

19.58

90.62

TEX

15.56

90.92

HD

-a

4.82

IN

153.56

8.26

TEX

155.51

6.38

Nu a fost inregistrat semnal la analiza probelor de sange.

Un alt mod care poate fi cuplat cu cel stocastic este modul potentiometric. Pentru designul
senzorilor multimode potentiometrici si stocastici s-a utilizat nanopudra de carbon modificata cu
maltodextrina si α-ciclodextrina. Acesti microsenzori au fost testati pentru analiza hormonilor LT4 si L-T3 in probe de sange.
Microsenzorul bazat pe nanopudra de carbon modificat cu maltodextrina poate fi utilizat pentru
detectia de L-T3 in domeniul linear de concentratii 10-10–10-7 mol/L, si pentru detectia de L-T4 in
domeniul linear de concentratii 10-11–10-7 mol/L. Microsenzorul bazat pe nanopudra de carbon
modificat chimic cu α-ciclodextrina poate fi utilizat pentru detectia hormonilor L-T3 si L-T4 in
domeniul de concentratii 10-9–10-5 mol/L, respectiv 10-10–10-6 mol/L. Timpul de analiza a fost de
5 minute. Cea mai mica limita de cuantificare a fost inregistrata utilizand microsenzorul bazat pe

nanopudra de carbon modificata chimic cu maltodextrina pentru detectia hormonului L-T4
(Tabelul 10). Dreptele de calibrare sunt prezentate in Figura 5.
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Figura 5. Dreptele de calibrare pentru senzorii bazati pe: (a) CD/C nano; si (b) MD/C nano

Tabelul 14. Caracteristicile de raspuns pentru microsenzorii potentiometrici utilizati pentru
detectia hormonilor L-T3 si L-T4
Microsenzori
potentiometrici
bazati pe:

E˚ (mV)

Raspunsul
(mV/decada
de
concentratie)

Domeniul
linear de
concentratie
(mol/L)

Limita de
cuantificare
(mol/L)

Limita de
detectie
(mol/L)

L-T3
CD/C nano

615.1

59.63

10-9 – 10-5

10-9

4.8 x 10-11

MD/C nano

-235.1

54.58

10-10 – 10-7

10-10

4.9 x 10-11

L-T4
CD/C nano

734.8

49.81

10-10 – 10-6

10-10

1.76 x 10-15

MD/C nano

-75.89

51.40

10-11 – 10-7

10-11

3.3 x 10-13

Microsenzorii au fost utilizati pentru detectia hormonilor tiroidieni din probe reale de sange. Doar
microsenzorul bazat pe nanopudra de carbon modificata cu α-CD ar putea fi folosit cu o precizie
buna la detectia din sange a acestor hormoni tiroidieni, pentru ca L-T3 a fost regasit in procent de
95.35% (RSD = 0.89%) din valoarea gasita utilizand metoda standard de analiza (ELISA), si L-T4
a fost regasit intr-un procent de 93.57% (RDS = 0.75%) din valoarea gasita utilizand metoda
standard de analiza (ELISA).

Pentru senzorul bazat pe α-CD s-a testat modul stochastic. Caracteristicile de raspuns obtinute
sunt: pentru L-T3 toff=9.0s, domeniul linear de concentratie: 10-15-10-6mol/L, sensibilitatea 2.7x107
s mol/L si pentru L-T4 toff=6.0s, domeniul linear de concentratie: 10-16-10-5mol/L, sensibilitatea
1.3x105 s mol/L. Procentele in care s-au regasit cei doi hormone in probele de sange au fost 98.99%
(RSD = 0.06%) si 99.07% (RSD = 0.10%) pentru L-T3 si respective L-T4.
Design-ul senzorilor stocastici bazati pe inuline pentru analiza hormonilor tiroidieni
Construcția senzorilor
Patru tipuri de inuline (HD, IN, IQ, TEX) s-au utilizat ca substanțe chimice modificatoare în
construcția senzorilor. Matricea utilizată a fost pudra de diamant monocristalin natural. Pastele de
diamant modificate cu inuline au fost preparate după cum urmează: pulberea de diamant a fost
amestecat cu ulei de parafină pentru a forma o pastă. Soluția 10-3 mol/L de compus electrochimic
activ a fost adăugata la pasta nemodificata.
Pasta modificată este apoi plasată în interiorul unui vârf de micropipetă, cu diametrul suprafeței
active de 300 µm. Contactul electric este asigurat prin inserarea unui fir de Ag în pasta de diamant
modificată. Dupa preparare, suprafața electrodului este spalată cu apă deionizată și șlefuită până
la obținerea unei suprafețe perfect netede cu ajutorul unei folii de aluminiu. Când senzorii nu sunt
utilizați pentru o perioadă îndelungată ei pot fi păstrați la temperatura camerei, la loc uscat și
întunecos.
Metoda recomandată
Metoda folosită pentru analiza celor doi analiți a fost cronoamperometria directă,
potențialul aplicat față de Ag/AgCl a fost de 125 mV. Senzorul fost introdus în celula ce conține
analitul tamponat. Caracteristicile de răspuns ton si toff au fost măsurate la potențialul mai devreme
mentionat. 1/ton a fost reprezentat grafic în funcție de concentratia analitului.
Pregatirea probelor
Pentru studiul stocastic s-au preparat soluții de L-T3 și L-T4 de diferite concentrații din soluția
stoc de concentrație inițială de 10-3 mol/L. Din soluția stoc s-au preparat 15 diluții de concentrații
de la 10-4 mol/L până la 4x10-13 mol/L prin metoda diluțiilor succesive în tampon fosfat pH=7.5.
Toate soluțiile folosite au fost de puritate analitică și proaspăt preparate.

Probe de sânge au fost obținute de la Spitalul Universitar din București (Aprobare Comisiei de
Etică nr 11/2013). Aceste probe au fost utilizate pentru analiza L-T3 și L-T4, fără să necesite o
pregătire prealabilă înainte de analiză. Concentrațiile necunoscute de L-T3 și L-T4 din probele de
sânge au fost calculate prin inserarea valorii 1/ton în ecuația de calibrare.
Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici
Principiul senzorilor stocastici este bazat pe conductivitatea canalului. În timp ce molecula circulă
prin canal sub un potențial de 125 mV, blochează canalul, curentul ajunge la valoarea zero
(momentul în care canalul este blocat se numește toff și reprezintă semnătura analitului), după
procesul de blocare a canalului, molecula analitului se leagă de peretele canalului – momentul
echilibrării pentru procesul de legare se numește ton și poate fi folosit pentru analiza cantitativă a
analitului, valoarea ton este legată de concentrația analitului prin ecuația: 1/ton = a + b x conc.
În tabelele 15, 16 și 17 sunt prezentate caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici utilizați
pentru analiza celor trei hormoni studiați. Folosind valorile ton putem determina ecuația de
calibrare, sensiblilitatea (panta curbei de calibrare, sau valoarea b din ecuația de calibrare), și
domeniul liniar de concentrație.
Tabelul 15. Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici folosiți pentru analiza L-T3.

Senzori
bazați pe

Semnătura
analitului
toff (s)

Sensibilitate
(mol/L s-1)

HD-DP

2

1.76x108

IN-DP

2

4.20x103

IQ-DP

2

5.25x109

1
.5
*<C>=mol/L; <ton>=s
TEX-DP

3.15x107

L-T3
Domeniu
liniar de
concentrații
(mol/L)
8x10-12 –
1x10-10
1x10-7 –
1x10-5
2x10-12 –
6x10-12
1x10-11 –
1x10-9

Limită de
determinare
(mol/L)
8x10-12
1x10-7
2x10-12
1x10-11

Ecuația curbei de
calibrare*
1/ton=0.032+1.76x108xC;
r = 0.9999
1/ton=0.027+4.20x103xC;
r = 0.9995
1/ton=0.041+5.25x109xC;
r = 0.9996
1/ton=0.046+3.15x107xC;
r = 0.9998

Tabelul 16. Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici folosiți pentru analiza L-T4.
L-T4
Senzori
bazați pe

Semnătura
analitului
toff (s)

Sensibilitate
(mol/L s-1)

HD-DP

2.5

9 x103

IN-DP

2.4

5.30x104

IQ-DP

3.4

7.99 x107

TEX-DP

2.9

5.03x107

Domeniu
liniar de
concentrații
(mol/L)
1x10-7 –
1x10-5
1x10-8 –
1x10-6
1x10-11 –
1x10-9
8x10-12 –
1x10-9

Limită de
determinare
(mol/L)
1x10-7
1x10-8
1x10-11
8x10-12

Ecuația curbei de
calibrare*
1/ton=0.050+9x103xC;
r = 0.9989
1/ton=0.036+5.30x104xC;
r = 0.9962
1/ton=0.035+7.99x107xC;
r = 0.9990
1/ton=0.040+5.03x107xC;
r=1

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

Tabelul 17. Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici folosiți pentru analiza D-T4
D-T4
Senzori
bazați pe

Semnătura
analitului
toff (s)

Sensibilitate
(mol/L s-1)

Domeniu liniar
de concentrații
(mol/L)

Limită de
determina
re
(mol/L)

HD-DP

2.9

4.38x10

1x10 – 1x10

IN-DP

2.9

3.85x105

1x10-9 – 1x10-7

1x10-9

IQ-DP

1.5

1.03x104

1x10-8 – 1x10-5

1x10-8

TEX-DP

4.0

2.74x108

8x10-12 – 1x10-10

8x10-12

4

-8

-6

1x10

-8

Ecuația curbei de
calibrare*
1/ton=
4.38x10 +0.049xC; r =
0.9985
1/ton=
3.85x105+0.036xC; r = 1
1/ton=
1.03x104+0.025xC;
r=1
1/ton=
2.74x108+0.036xC;
r = 0.9985
4

*<C>=mol/L; <ton>=s
Toți senzorii folosiți pentru analiza hormonilor au dat caracteristici de răspuns foarte bune, cu
valori mari ale sensibilității, și limite joase de determinare. După cum se poate vedea în tabelul 1
cel mai bun răspuns în termeni de sensibilitate și limite de determinare (cea mai mică concentrație
ce poate fi determinată folosind senzorul propus) pentru analiza L-T3 a fost înregistrat pentru
senzorul bazat pe inulina Frutafit HD (HD-DP). Pentru analiza L-T4 cel mai bun răspuns în termeni
de sensibilitate și limite de determinare a fost înregistrat pentru senzorul bazat pe inulina Frutafit

TEX (TEX-DP). Senzorul bazat pe inulina Frutafit TEX (TEX-DP) a atins cea mai mică limită de
determinare și în ceea ce privește analiza D-T4.
S-au efectuat teste de uniformitate de continut al comprimatelor continand L-T4. Continutul mediu
al comprimatelor in L-T4 a fost de 89.90%, iar continutul mediului al comprimatelor in D-T4 este
de 0.95%.
Senzorii s-au utilizat si pentru determinarea continutului de L-T3 si L-T4 in probe de sange.
Rezultatele obtinute prin utilizarea senzorilor stocastici au fost in concordanta cu rezultatele
obtinute prin metodele standard de analiza.
Design-ul senzorilor stocastici pentru L-T3 bazati pe lichide ionice
Construcția senzorilor
Cele 3 lichide ionice s-au utilizat ca substanțe chimice modificatoare în construcția senzorilor. Matricea utilizată a fost
pudra de diamant monocristalin natural. Pastele de diamant modificată cu lichide ionice a fost preparată folosind 100
mg de pudră de diamant monocristalin ce a fost amestecată cu 20 µL de ulei de parafină și 50 µL de soluție
modificatoare de concentrație 10-3mol/L. Amestecul s-a omogenizat cu ajutorul unei spatule până la obținerea unei
paste.
Pasta modificată este apoi plasată în interiorul unui vârf de micropipetă, cu diametrul suprafeței active de 300 µm.
Contactul electric este asigurat prin inserarea unui fir de Ag în pasta de diamant modificată. Dupa preparare, suprafața
electrodului este spalată cu apă deionizată și șlefuită până la obținerea unei suprafețe perfect netede cu ajutorul unei
folii de aluminiu. Când senzorii nu sunt utilizați pentru o perioadă îndelungată ei pot fi păstrați la temperatura camerei,
la loc uscat și întunecos.
Metoda recomandată
Metoda folosită pentru analiza celor doi analiți a fost cronoamperometria directă, potențialul aplicat față de
Ag/AgCl a fost de 125 mV. Senzorul fost introdus în celula ce conține analitul tamponat. Caracteristicile de răspuns
ton si toff au fost măsurate la potențialul mai devreme mentionat. 1/ton a fost reprezentat grafic în funcție de concentratia
analitului.
Pregatirea probelor
Pentru studiul stocastic s-au preparat soluții de L-T3 și L-T4 de diferite concentrații din soluția stoc de concentrație
inițială de 10-3 mol/L. Din soluția stoc s-au preparat 15 diluții de concentrații de la 10 -4 mol/L până la 4x10-13 mol/L
prin metoda diluțiilor succesive în tampon fosfat pH=7.5. Toate soluțiile folosite au fost de puritate analitică și
proaspăt preparate.

Probe de sânge au fost obținute de la Spitalul Universitar din București (Aprobare Comisiei de Etică nr 11/2013).
Aceste probe au fost utilizate pentru analiza L-T3 și L-T4, fără să necesite o pregătire prealabilă înainte de analiză.
Concentrațiile necunoscute de L-T3 și L-T4 din probele de sânge au fost calculate prin inserarea valorii 1/ton în ecuația
de calibrare.
Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici
În tabelele 18,19 și 20 sunt prezentate caracteristicile de răspuns ai senzorilor stocastici utilizați pentru analiza celor
trei hormoni studiați. Folosind valorile ton putem determina ecuația de calibrare, sensiblilitatea (panta curbei de
calibrare, sau valoarea b din ecuația de calibrare), și domeniul liniar de concentrație.
Tabelul 18. Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici folosiți pentru analiza L-T3

Senzori
bazați pe

Semnătura
analitului
toff (s)

L-AlaC42.4
NO3-DP
L-AlaC4-L2.9
Lac-DP
L-PheC42.4
Lac-DP
*<C>=mol/L; <ton>=s

L-T3
Domeniu liniar
de concentrații
(mol/L)

Limită de
determinare
(mol/L)

2.33x107

1x10-11 – 1x10-9

1x10-11

1.15x1010

4x10-12 – 8x10-12

4x10-12

1.41x1010

6x10-12 – 1x10-11

6x10-12

Sensibilitate
(mol/L s-1)

Ecuația curbei de calibrare*
1/ton=0.021+2.33x107xC; r =
0.9967
1/ton=1.15x1010 -0.0018xC; r =
0.9925
1/ton=1.41x1010-0.034xC; r =
0.9997

Tabelul 19. Caracteristici preliminare (rezultate partiale) de răspuns ale senzorilor stocastici folosiți pentru analiza LT4
L-T4
Senzori
bazați pe

Semnătura
analitului
toff (s)

L-AlaC41.5
NO3-DP
L-AlaC4-L2
Lac-DP
L-PheC43.9
Lac-DP
*<C>=mol/L; <ton>=s

Sensibilitate
(mol/L s-1)

Domeniu liniar
de concentrații
(mol/L)

Limită de
determinare
(mol/L)

2.41x106

8x10-10 – 1x10-8

8x10-10

5.70x104

1x10-8 – 1x10-6

1x10-8

2.76x102

1x10-6 – 1x10-4

1x10-6

Ecuația curbei de calibrare*
1/ton=0.036+2.41x106xC; r =
0.9884
1/ton=0.036+5.70x104xC; r =
0.9987
1/ton=0.034+2.76x102xC; r = 1

Toți senzorii folosiți pentru analiza hormonilor au dat caracteristici de răspuns foarte bune, cu valori mari ale
sensibilității, și limite joase de determinare. După cum se poate vedea în tabelul 18 cel mai bun răspuns în termeni de
sensibilitate și limite de determinare (cea mai mică concentrație ce poate fi determinată folosind senzorul propus)
pentru analiza L-T3 a fost înregistrat pentru senzorul bazat pe L-PheC4-Lac-DP. Pentru analiza L-T4 cel mai bun
răspuns în termeni de sensibilitate și limite de determinare a fost înregistrat pentru senzorul bazat pe L-AlaC4-NO3DP.

Tabelul 20. Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici folosiți pentru analiza D-T4

Senzori
bazați pe

Semnătura
analitului
toff (s)

L-AlaC44.4
NO3-DP
L-AlaC4-L2.5
Lac-DP
L-PheC41.4
Lac-DP
*<C>=mol/L; <ton>=s

D-T4
Domeniu liniar de
concentrații
(mol/L)

Limită de
determinare
(mol/L)

2.31x102

1x10-6 – 1x10-4

1x10-6

2.16x103

1x10-8 – 1x10-5

1x10-8

1.77x107

1x10-11– 1x10-9

1x10-11

Sensibilitate
(mol/L s-1)

Ecuația curbei de calibrare*
1/ton= 2.31x102+0.038xC;
r = 0.9987
1/ton= 2.16x103+0.031xC;
r = 0.9999
1/ton= 1.77x107+0.041xC;
r = 0.9997

Rezultatele obtinute pentru determinarea L-T4 nu sunt pe masura asteptarilor, de aceea un alt
design trebuie facut pentru determinarea acestui hormone tiroidian.

Senzorii propuși pot fi folositi în analiza hormonilor tiroidieni, utilizând ca metodă
cronoamperometria directă pentru identificarea analiților dar și cantitatea acestora din probă.
Aceștia sunt reproductibili din punct de vedere al construcției și al caracteristicilor de răspuns.
Utilizarea senzorilor stocastici propuși pentru analiza hormonilor tiroidieni bazați pe pastă de
diamant modificată cu diferite materiale electroactive sunt foarte simplu de construit, au un cost
scăzut, iar probele reale nu necesită metode speciale de preparare pentru analiză - probele de sânge
sunt folosite ca atare.

Un nou design pentru microsenzori stocastici utilizati la determinarea T4
Pentru imbunatatirea caracteristicilor de raspuns ale microsenzorilor stocastici utilizati la
determinarea T4, s-au facut studii privind efectul sinergetic pe care il poate avea utilizarea unui
amestec inulina-lichid ionic asupra sensibilitatii microsenzorilor.
Inulinele TEX si IN au fost amestecate cu L-Phe-C4-L-lac, L-Ala-C4-NO3, L-Ala-C4-L-lac.
Matricea utilizată a fost pudra de diamant monocristalin natural. Pastele de diamant modificate cu
amestecurile de inuline si lichide ionice au fost preparate după cum urmează: pulberea de diamant
a fost amestecat cu ulei de parafină pentru a forma o pastă. 25 µl din soluția 10-3 mol/L de compus
electrochimic activ au fost adăugate la fiecare 100 mg de pastă.

Pasta modificată este pusa în interiorul unui vârf de micropipetă, cu diametrul suprafeței active de
300 µm. Contactul electric este asigurat prin inserarea unui fir de Ag în pasta de diamant
modificată. Dupa preparare, suprafața electrodului este spalată cu apă deionizată și șlefuită până
la obținerea unei suprafețe perfect netede cu ajutorul unei folii de aluminiu. Când senzorii nu sunt
utilizați pentru o perioadă îndelungată ei pot fi păstrați la temperatura camerei, la loc uscat și
întunecos.
Tabelul 21. Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici folosiți pentru analiza L-T4
L-T4
Senzori
bazați pe

Semnătura
analitului
toff (s)

TEX-L-Phe0.72
C4-L-lac/DP
TEX-L-Ala1.18
C4-NO3/DP
TEX-L-Ala1.38
C4-L-lac/DP
IN-L-Phe0.67
C4-L-lac/DP
IN-L-Ala0.72
C4-NO3/DP
IN-L-Ala0.71
C4-L-lac/DP
*<C>=mol/L; <ton>=s

Sensibilitate
(mol/L s-1)

Domeniu liniar
de concentrații
(mol/L)

Limită de
determinare
(mol/L)

1.2 x108

8x10-12 – 1x10-10

8x10-12

5.97x108

8x10-12 – 1x10-10

8x10-12

5.62x106

1x10-10 – 1x10-8

1x10-10

5.93x109

1x10-12 – 4x10-12

1x10-12

5.41x109

2x10-12 – 8x10-12

8x10-12

5.44x108

8x10-12 – 1x10-10

8x10-12

Ecuația curbei de calibrare*
1/ton=0.03+1.2x108xC;
r = 0.9359
1/ton=0.02+5.97x108xC;
r = 0.9938
1/ton=0.001+5.62x106xC;
r = 0.9986
1/ton=0.05+5.93x109xC;
r = 0.9831
1/ton=0.01+5.41x109xC;
r = 0.9563
1/ton=0.03+5.44x108xC;
r = 0.9833

Tabelul 22. Caracteristici de răspuns ale senzorilor stocastici folosiți pentru analiza D-T4

Senzori
bazați pe

Semnătura
analitului
toff (s)

TEX-L-Phe0.72
C4-L-lac/DP
TEX-L-Ala1.81
C4-NO3/DP
TEX-L-Ala2.41
C4-L-lac/DP
IN-L-Phe1.18
C4-L-lac/DP
IN-L-Ala-C40.72
NO3/DP
IN-L-Ala-C42.10
L-lac/DP
*<C>=mol/L; <ton>=s

D-T4
Domeniu liniar de
concentrații
(mol/L)

Limită de
determinare
(mol/L)

Ecuația curbei de calibrare*

3.14x102

1x10-6 – 1x10-4

1x10-6

1/ton= 0.04 + 3.14x102xC;
r = 0.9416

9.48x109

8x10-13 – 2x10-12

8x10-13

1/ton= 0.01+9.48x109xC;
r = 0.9983

4.80x1010

4x10-13 – 1x10-12

4x10-13

1/ton= 0.01+4.80x1010xC;
r = 0.9958

2.20x109

6x10-12 – 1x10-11

6x10-12

1/ton= 0.01+2.20x109xC;
r = 0.9985

2.56x1010

4x10-12 – 8x10-12

1x10-6

1/ton= 0.02+2.56xC;
r = 0.9543

2.63x104

5x10-15 – 5x10-13

5x10-15

1/ton= 0.03+2.63x104xC;
r = 0.9702

Sensibilitate
(mol/L s-1)

Utilizarea amestecurilor inulina-lichid ionic a favorizat cresterea sensibilitatii masuratorilor. Toti senzorii pot fi
utilizati la determinarea simultana a hormonilor tiroidieni direct din proba de sange, cu recoveries mai mari de 98.98%.

Senzorii propuși pot fi

folositi în analiza hormonilor tiroidieni, utilizând ca metodă

cronoamperometria directă pentru identificarea analiților dar și cantitatea acestora din probă.
Aceștia sunt reproductibili din punct de vedere al construcției și al caracteristicilor de răspuns.
Utilizarea senzorilor stocastici propuși pentru analiza hormonilor tiroidieni bazați pe pastă de
diamant modificată cu diferite materiale electroactive sunt foarte simplu de construit, au un cost
scăzut, iar probele reale nu necesită metode speciale de preparare pentru analiză - probele de sânge
sunt folosite ca atare.

Evaluarea programului de citire automata a diagramelor
S-au evaluat pana la raportare peste 3000 de diagrame obtinute cu senzorii stocastici. S-a stabilit
algoritmul de determinare pentru semnatura analitului si valoarea ton. Acest lucru a fost posibil
prin stabilirea unui proces de prelucrare avansata, automata a semnalului obtinut de la senzorii
stocastici. S-au facut mici imbunatatiri la programul propus anterior pentru optimizarea procesului
de citire automata si prelucrarea datelor.
PGSTAT miniaturizat
S-a construit un PGSTAT miniaturizat capabil sa preia semnalul de la senzorii stocastici. Aparatul
a fost testat in ultimele trei luni utilizand si programul de citire automata a diagramelor.
Integrarea tinerilor cercetatori in echipa proiectului
Doua doctorande : Moldoveanu Iuliana si Livia Alexandra Gugoasa si-au sustinut teza de doctorat
cu rezultate obtinute in cadrul acestui proiect. Ambele doctorande au obtinut calificativul Excelent
si au acumulat din lucrarile publicate factori de impact mai mari de 30. Moldoveanu Iuliana a
obtinut din partea Universitatii Politehnica din bucuresti trei premii de excelenta pentru rezultatele
obtinute in cadrul tezei de doctorat, iar Livia Alexandra Gugoasa a primit pentru rezultatele
obtinute in cadrul tezei de doctorat premiul si medalia Constantin Luca oferite de Filiala
Internationala a Societatii Americane de Chimie din Romania unui tanar (pna in 35 de ani) cu
rezultate excelente in domeniul chimiei analitice ; castigatorul a fost ales de un juriu international

format din Hassan Y Aboul-Enein (Cairo, Egipt), Sibel Ozkan (Ankara, Turcia) si Oana Leonte
(San Francisco, USA).
Ionela Comnea a finalizat anul acesta partea experimentala a tezei, urmand sa sustina doctoratul
pana la sfarsitul anului 2016 ; rezultatele experimentale din teza au fost obtinute in cadrul acestui
proiect ; Ionela are peste 10 lucrari publicate, factorul de impact cumulat fiind mai mare de 25.
Teza de master a lui Radu Iacomin a constat intr-un program automat de citire a diagramelor
obtinute cu senzorii stocastici. Programul a fost optimiat pana in mai 2016 pentru mai mult de
3000 de diagrame.
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