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Project Summary 

The main purpose of the project is to develop efficient low cost dedicated 

automated multianalyte Platform (MP) systems with the integration of innovative 

research and technology of well designed characterised high-tech-based micro- 

and nanostructured sensors probes devices and very well functional catalytic 

micro reactors operational unit devices into a unit (flow-based or non-flow-based) 

that can easily be adopted and applied in real-time automated micro and 

nanoprocess analytical technology (PAT) systems as an industrialised end-

product. A problem related analytical approach, considering complexity of every 

unique sample matrix with corresponding conditions, will be followed. The overall 

two phase strategic scenarios will include identification and efficient quantification 



of analytes that damage sustainable and healthy human life (groups of analyte 

parameters for example pesticides, toxic metals, organic and inorganic substances 

in food, beverages, water, soil.) and those that enhance excellent sustainable and 

healthy human life (vitamins, mineral, antioxidants) in food, pharmaceutical 

products. The main objectives are further to select and investigate the most 

probable suitable types of sensors devices and reactor conditions; in-depth 

characterize and optimize the sensor for individual and efficient group multianalyte 

detection; validate prototypes on real samples; implement the systems as MP for 

PAT Micro/Nano-systems. Analytes or analytes groupings will be tailored. 
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Objectives 

The main objective of the project is to develop efficient low cost 

dedicated automated multianalyte platforms with the integration of 

innovative research and technology of well designed characterised 

nanotech-based multi-parameter sensors probes (in micro and nano 

mode) and very well functional catalytic micro reactors operational unit 

devices into a unit (flow-based or non-flow-based) that can easily be 

adopted and applied in micro and nanoprocess analytical technology 

systems as an industrialised end-product. A problem related analytical 

approach, taking the complexity of every unique sample matrix with 



corresponding conditions into consideration, will be followed. The 

overall two phase strategic scenarios will include 1) identification and 

efficient quantification of analytes (processes) that damage 

sustainable and healthy human and animal life (groups of analyte 

parameters for example pesticides, toxic metals, organic and inorganic 

substances in food, beverages, water, soil, etc.) and 2) identification 

and quantification of analytes (processes) that enhance excellent 

sustainable and healthy human life (e.g. vitamins, mineral, 

antioxidants) in food, pharmaceutical products etc. Analytes or 

analytes groupings will be tailored to a selected specific dedicated 

number most needed but within the ability and feasibility of the project. 

Specific objectives are: 

1. Data retrieval and in-depth investigation, and analyte selection 

according to importance and      urgent requirements. 

2.  In-depth strategic planning of the whole project from design to 

implementation. 

3. Development with extensive characterization of electrochemical 

sensors including SECM. 

4.  Development with extensive characterization of optical devices 

for UV/Vis/fluorescence/chemiluminescence (with quantum-

dots)/NIR/Raman/AFM. 

5. Development with in-depth investigation of catalytic micro-

/nanoreactors/nanostructured and nanoporous membranes unit 

devices. 

6. Integration into micro- and nanoprocess analytical technology 

systems as key industrialised end-products. 

 

 

Methodology 



The following intermediate milestones (MS) are proposed: 

MS1. Exploration and selection criteria. 

MS2. Strategic planning. 

MS3. Electrochemical sensors. 

MS4. Optical devices.  

MS5. Reactors.  

MS6  Integration.  

MS7. Management. (Throughout)  

MS8. Dissemination (Throughout). 

The scientific work and technological development are structured 

distributed into EIGHT(8) core workpackages (WP’s): 

WP1 - Coupled to intermediate milestone 1 of the project will be 

dedicated to explore various innovative pathways in terms of selection 

of most needed groups of analytes and proper sensor materials and 

detection devices for each of the nanotech-based multi-parameter 

sensors devices - electrochemical sensor probes and optical 

microscopic detection probes {UV/Vis, fluorescence and 

chemiluminescence (with quantum-dots), NIR, Raman, AFM} and (if 

needed) micro- and nanoreactors. WP1 is of paramount importance to 

identify potential breakthroughs that will be further investigated in the 

next WP’s.  

WP2 - Electrochemical sensors. 

WP3 - Optical devices 

WP4 - Micro-/nanoreactors/membranes (Coupled to intermediate 

milestones 2, 3, 4 and 5) will develop with extensive characterization 

and in-depth investigation each of these identities simultaneously in 

parallel as separate identities.  



WP5 - Coupled to intermediate milestone 6 will integrate the individual 

separate identities from WP2, WP3 and WP4 into micro- and 

nanoprocess analytical technology systems as key industrialised end-

products.  

WP6 - will be dedicated to the integration of the individual systems into 

a new integrated low cost, dedicated multianalyte platform unit. The 

idea is to develop a number of these multianalyte platform units for 

employment in different industrial process situations. 

WP7 - will be used as management and risk assessment of the project 

WP8 will form the dissemination and exploitation of results. 

 

The workpackages (WP’s) are divided into the following tasks 

(activities):  

WP1: 

1.1 Identification and information of most needed urgent analytes or 

groups of analytes. 

1.2 Data retrieval of current known analytical methodology on selected 

analytes or groups of analytes.  

1.3 In-depth investigation into new innovative pathways with careful 

strategic planning of proper new analytical methodology with proper 

sensor materials and detection devices for each of the nanotech-based 

multi-parameter sensors devices - electrochemical sensor probes and 

optical microscopic detection probes.  

1.4 Identification of potential possible breakthroughs that will be 

further investigated in the next WP’s. 

WP2:  

2.1 Identification and selection of proper suitable sensor material, and 

design of suitable sensor membrane/surface, sensor transducer, 



signal transport, amplification, processing for electrochemical 

sensors/SECM. 

2.2 Construction and integration of different parts of the sensor probe 

into a suitable nano-structured sensing probe. 

2.3 In-depth investigation and characterization of the functionality of 

the physical and chemical parameters of the sensing probe. 

2.4 Optimization with constant in-depth evaluation of the 

electrochemical sensor in terms of concentration range, selectivity, 

response characteristics and detection limit for single, multi-parameter 

and grouping of analytes. 

2.5  Validation of real-time electrochemical sensor device for the 

selected analyte material and selected application fields of food, 

beverages, water, soil, environmental, pharmaceutical and diagnostics. 

WP3: 

3.1 Identification and selection of proper suitable single and/or multiple 

optical microscopic detection probes units (UV/Vis, fluorescence and 

chemiluminescence (with quantum-dots), NIR, Raman, AFM). 

3.2 Identification and selection of proper energy sources and filtering 

units for each optical device as needed. 

3.3 Development with in-depth investigation and characterization of 

each individual type of optical device with careful strategic planning 

regarding the suitability as optical microscopic detection device. 

3.4 Identification and selection of possible breakthroughs devices that 

is suitable as proper functional devices for further investigation for 

determination of single, multi-parameter and/or grouping of analytes 

as needed. 

3.5. In-depth investigation of electromagnetic spectrums (UV/Vis, NIR, 

Raman) for suitable proper spectrochemical methods for qualitative 

identification (finger printing/pattern recognition capability) and 



possible quantitation for determination of single, multi-parameter 

and/or grouping of analytes as needed. 

3.6 Identification and selection of individual or multiple wavelengths 

properties for proper suitable sensitive responses towards single, 

multi-parameter and/or grouping of analytes as needed. 

3.7 Enhancement of response sensitivity and selectivity with extensive 

characterization using glowing tags like fluorescence, 

chemiluminescence, quantum-dots and non-glowing tags like SERS 

where needed. 

3.8 Optimization with constant in-depth evaluation of the selected 

individual optical devices in terms of concentration range, selectivity, 

response characteristics and detection limit for single, multi-parameter 

and grouping of analytes. 

3.9 Validation of real-time selected individual optical devices for the 

identification and quantification from real samples from selected 

application fields of food, beverages, water, soil, environmental, 

pharmaceutical and diagnostics. 

WP4: 

4.1 Identification and selection of proper suitable micro- and 

nanoreactors/membranes for separation/filtration/reaction unit 

operations as needed for sampling preparation and processing. 

4.2 Development and optimization with in-depth investigation and 

characterization of physical and chemical parameters of catalytic 

micro-/nanoreactors/nanostructured and nanoporous membranes unit 

devices in combination with selected individual nano-based sensors 

devices for optimal enhanced performance of single, multi-parameter 

and/or grouping of analytes as needed. 

4.3 Validation of suitable proper reactors for quantification from real 

samples from selected application fields of food, beverages, water, 

soil, environmental, pharmaceutical and diagnostics. 



WP5: 

5.1 Integration of individual separate identities from WP2, WP3 and 

WP4 into micro- and nanoprocess analytical technology systems as 

key industrialised end-products. 

5.2 Validation of micro- and nanoprocess analytical technology 

systems. 

WP6: 

6.1 Integration of individual systems in WP5 into a new integrated low 

cost, dedicated multianalyte platform unit. 

6.2. Validation of this unit. 

WP7: 

7.1 Continuous progress evaluation and assessment of the project. 

7.2 Continuous proper coordination and project management. 

WP8: 

8.1 Dissemination with a website, flyers and of results through patents, 

published papers in ISI peer-reviewed journals, presentations at 

workshops, conferences, seminars. 

8.2 Integration of knowledge with training/education of students/young 

researchers. 
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Raport stiintific 

privind implementarea proiectului  

Etapa I 

SENZORI CHIMICI PENTRU ANALIZA DE MULTICOMPONENTI 

In aceasta etapa s-a pus accent pe urmatoarele obiective specifice: 1. Cautarea in literature a 

unor analiti de importanta deosebita care necesita atentie imediata; 2. Planificare strategica 

pentru proiect de la design la implementare; 3. Dezvoltare si caracterizare extensive a unor 

senzori electrochimici inclusive utilizand  SECM; 4. Dezvoltarea si caracterizarea extensiva a 

unor metode optice utilizand UV/Vis/fluorescenta/chemiluminescenta. 

 

Au fost implicate urmatoarele work-package-uri: WP1, WP2, WP3. 

 

Datele gasite in literature au evidentiat importanta gasirii unor metode fiabile de analiza pentru 

urmatorii analiti: guanina, adenina si din clasa neurotransmitatorilor: dopamina, epinefrina, 

norepinefrina si serotonina. 

 

Astfel, s-au construit senzori si biosenzori amperometrici bazati pe diferite matrice din carbon. 

S-au facut teste preliminare pentru determinari care utilizeaza UV-Vis si fluorescenta. 

 

Senzori si biosenzori amperometrici pentru analize de multicomponenti 

 

1. Biosenzori bazati pe ADN dublu catenar pentru determinarea 

neurotransmitatorilor 

 

Nanotuburile de carbon, diamantul si fulerenele (C60) au fost utilizate pentru imobilizarea 

ADN-ului dublu catenar. Uleiul de parafina a fost utilizat ca liant in constructia biosenzorilor. 

Intr-o prima etapa a fost necesara optimizarea conditiilor de lucru utilizand voltametria ciclica. 

Ținând cont de forma și înălțimea picurilor, am ales drept electrolit o solutie de KNO3 de 

concentratie 0.1mol/L, tamponul fiind tamponul fosfat de pH=4.01. Condițiile astfel alese au 

fost condițiile de lucru în voltametria impulsională diferențială (DPV). Utilizand aceasta 

metoda am caracterizat microelectrozii, atât cei modificați cu ADN cât si cei nemodificați: 

tinând cont de domeniul liniar de concentrații obținut, limita de detecție și sensibilitatea, ceea 

ce le conferă posibilitatea de a fi utilizați în medicină, în determinarea neurotransmițătorilor 

din probele biologice. Chiar dacă pH-ul fiziologic este 7.4, probele de urină pot fi tamponate 

în raport de 1:1 cu soluția de tampon de pH=4.01 conținând și electrolitul optim, în vederea 

obținerii unor rezultate fiabile. 

 

Caracteristicile de răspuns ale fiecărui electrod în parte sunt prezentate în Tabelul 1. După cum 

se poate observa şi în tabel cea mai mică limită de detecţie a fost înregistrată prin utilizarea 

microelectrodului bazat pe pastă de diamant modificată cu ADN pentru determinarea epinfrinei 

și norepinefrinei, pe când pentru determinarea dopaminei, cea mai mică limită de detecţie a 

fost înregistrată prin utilizarea microelectrodului bazat pe pastă de nanotuburi de carbon 

nemodificată (CNT). 
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Tabelul 1. Caracteristicile de răspuns ale microsenzorilor amperometrici modificați cu ADN 

(biosenzori) și nemodificați pentru determinarea neurotransmițătorilor 

Analit Microsenzori 
Coef. de 

corelatie  

Ecuația de 

calibrare a 

Sensibilitatea 

(nA/nmol/L) 

Limita 

de 

detecție 

(µmol/L) 

Domeniu 

liniar de 

concentrație 

(mol/L) 

Dopamină 

BTP 1 H=2.5+0.1C  100.0 1.2x10-6 10-5-10-2 

BTP-DNA 0.9985 H=32.6+0.2C  200.0 2.6x10-6 10-5-10-2 

CNT 0.9989 H=21.6+0.2C 200.0 1.1x10-8 10-7-10-2 

CNT-DNA 0.9996 H=6.4+0.7C 700.0 8.7x10-7 10-6-10-3 

DP-DNA 0.9277 H=142.65+18.3C 18.3 7.7x10-7 10-6-10-4 

Epinefrină 

BTP 0.9985 H=31+0.1C 100.0 3.0x10-6 10-5-10-2 

BTP-DNA 0.9994 H=-15.1+0.1C 100.0 1.0x10-7 10-6-10-2 

CNT 0.9993 H=12.7+0.1C 100.0 1.2x10-7 10-6-10-2 

CNT-DNA 0.9977 H=27.4+0.1C 100.0 2.6x10-6 10-5-10-2 

DP-DNA 0.9755 H=20.86+80.33C 80.3 2.7x10-10 10-9-10-7 

Norepinefrină 

BTP 0.9988 H=17.8+0.1C 100.0 6.3x10-7 10-6-10-2 

BTP-DNA 0.9985 H=24.04+0.0001C 0.1 2.3x10-6 10-5-10-2 

CNT 0.9993 H=7+0.1C 100.0 6.3x10-6 10-5-10-2 

CNT-DNA 0.9988 H=7.5+0.1C 100.0 3.0x10-7 10-6-10-2 

DP-DNA 0.9879 H=149.37+23.32C 23.3 1.7x10-9 10-8-10-6 
aH- înălțimea picului <H> = nA;  C – concentrația analitului <C> = nmol/L 

 

Acidul ascorbic (AA) și acidul uric (AU) au fost studiați ca posibile specii interferente (j), în 

utilizarea electrozilor clasici, prezenţa lor fiind o problemă; răspunsul dat de AA și AU 

suprapunându-se celui dat de neurotransmițători. Pentru a observa dacă AA și AU interferă sau 

nu şi în cazul de faţă, s-a utilizat metoda amestecurilor mixte, metodă ce implică existenţa în 

aceeaşi probă a analitului şi a interferentului, concentraţia speciei interferente (j) fiind de zece 

ori mai mare decât cea a speciei de interes (i). Proba astfel obţinută a fost analizată folosind 

aceeaşi metodologie ca şi în cazul calibrărilor. Coeficienţii de selectivitate amperometrici au 

fost determinaţi conform metodologiei propuse de Wang  la acelaşi potenţial ce a fost utilizat 

şi pentru a determina caracteristicile de răspuns ale microelectrozilor studiaţi. Aceste valori 

indică faptul că acidul ascorbic interferă uşor în determinarea dopaminei atunci când sunt 

folosiţi microelectrozii bazaţi pe pastă de diamant nemodificată și modificată cu ADN și pe 

pastă de nanotuburi de carbon nemodificată și modificată cu ADN. În determinarea epinefrinei, 

acidul ascorbic interferă ușor în cazul utilizării microelectrodului bazat pe pastă de diamant 

nemodificată, și nu interferă în cazul utilizării microelectrodului bazat pe pastă de diamant 

modificată cu ADN. Acidul ascorbic interferă uşor în determinarea noepinefrinei atunci când 

sunt folosiţi microelectrozii bazaţi pe pastă de nanotuburi de carbon nemodificată și modificată 

cu ADN și pe pastă de diamant modificată cu ADN, și nu interferă deloc în cazul utilizării 

microelectrozilor bazați pe pastă nemodificată de fulerene și diamant. Valorile pentru acidul 

uric din tabel indică faptul că acesta interferă uşor în determinarea dopaminei atunci când sunt 
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folosiţi microelectrozii bazaţi pe pastă de diamant și pe pastă de nanotuburi de carbon, 

modificați cu ADN, și nu interferă când sunt folosiți microelectrozii bazaţi pe pastă de diamant 

și pe pastă de nanotuburi de carbon, nemodificați. Acidul uric interferă ușor în determinarea 

epinefrinei în cazul utilizării microelectrodului bazat pe pastă de diamant nemodificată și 

modificată cu ADN, și nu interferă în cazul utilizării microelectrodului bazat pe pastă de 

nanotuburi de carbon modificată cu ADN. În determinarea noepinefrinei, acidul uric interferă 

uşor atunci când sunt folosiţi microelectrozii bazaţi pe pastă de nanotuburi de carbon 

nemodificată și modificată cu ADN și pe pastă de diamant modificată cu ADN. Acidul ascorbic 

și acidul uric interferă în schimb pentru restul microelectrozilor, fapt ce îi face pe aceştia 

neeligibili în cazul determinării dopaminei, epinefrinei sau a norepinefrinei din fluidele 

biologice, în cazul nostru, urina. 

 

2. Utilizarea ftalocianinei și ftalocianinei de fier la determinarea serotoninei 

 

Serotonina este o monoamină biogenică, similară cu epinefrina, norepinefrina, dopamină şi 

histamina. TiO2 și ftalocianinele au fost utilizate pentru a modifica microelectrozii bazați pe 

pastă de grafit și pastă de carbon sub forma de nanopudra în vederea îmbunătăţirii 

caracteristicilor acestora de răspuns. Pentru realizarea tuturor măsurătorilor electrochimice s-

au utilizat ca metode de investigare voltametria ciclică (pentru optimizarea conditiilor de lucru) 

și voltametria în puls diferențial (DPV) pentru determinarea caracteristicilor de raspuns si 

analiza probelor de urina.    

 

Toate măsurătorile în puls diferenţial au fost efectuate la 25°C. Viteza de scanare a fost de 25 

mV s-1. Noi microsenzori au fost utilizaţi ca electrozi de lucru în timp ce electrodul de referinţă 

şi contraelectrodul au fost introduşi într-o celulă ce conţin o serie de soluţii standard în 

domeniul 10-15 -10-2 mol L-1 de serotonină tamponată cu o soluţie de tampon fosfat conţinând 

0.1 mol L-1 KCl în raport de 1:1 (v/v). Înălţimile picurilor au fost măsurate la un potenţial dat 

în Tabelul 2 şi au fost reprezentate grafic în funcţie de concentraţiile de soluţii standard de 

serotonină. Concentraţiile necunoscute au fost calculate de la graficele de calibrare. 

 

Domenile concentrațiilor de lucru acoperite de microsenzorii propuşi pentru testarea 

serotoninei a fost între 10-6 şi 10 -2 mol L-1 (Tabelul 2). Cea mai mare sensibilitate a fost 

înregistrată atunci când G-TiO2-FePc a fost folosit pentru construirea microsenzorului 

amperometric; aceste sensibilităţi sunt mai mari decât cele obţinute folosind senzori bazaţi pe 

nanoparticule de aur modificaţi cu oxid de staniu şi indiu sau senzori bazaţi pe G-FePc. Limită 

de detecţie a fost calculată corespunzător recomandărilor lui Otto; cea mai mică limită de 

detecţie a fost înregistrată pentru microsenzorul bazat pe pastă de grafit (Tabelul 2). 

Microsenzorii amperometrici au fost folosiţi în mod fiabil pentru o perioadă mai mare de 2 luni 

de utilizare continuă, atunci când valorile RSD ale sensibilităţilor nu se schimbă cu mai mult 

de 1%. Fiabilitatea obţinută pentru microsenzorii propuşi este mai mare decât cea raportată 

pentru senzorii bazaţi pe nanoparticule de aur modificaţi cu oxid de staniu şi indiu. Dopamina, 

epinefrina, norepinefrina, acidul ascorbic şi acidul uric au fost testate ca posibile specii de 

interferenţă folosind metoda soluţiilor mixte în determinarea serotoninei. Astel, dopamina 

interferează atunci când a fost folosit microsenzorul bazat pe G-TiO2  pentru testarea 5-HT, 

acidul ascorbic interferează când au fost folosiţi microsenzorii bazaţi pe G sau CN, iar acidul 

uric interferează atunci când senzorul bazat pe G-TiO2-FePc a fost folosit pentru testarea 5-

HT. O selectivitate îmbunătăţită a fost înregistrată când CN a fost folosit pentru construirea 

microsenzorilor amperometrici. 
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Tabelul 2. Caracteristicile de răspuns ai electrozilor utilizaţi la determinarea serotoninei. 

Senzor bazat 

pe 

Ecuația de 

calibrare* 

Sensibilitate 

(nA µmol-1L) 

Limita 

de 

detecție 

(mol L-1) 

Domeniul 

de conc. 

liniar 

(mol L-1) 

E (mV) 

G  H= 202.80+0.59×c 

 r =  0.9889  

0.590(±0.003) 1.00×10-7 10-6 - 10-2 475 ± 25 

G-TiO2  H= -68.74+0.31×c 

 r =  0.9963 

0.310(±0.002) 1.25×10-7 10-6 - 10-2 500 ± 25 

G-TiO2-Pc  H= 10.09+0.17×c 

 r =  0.9910 

0.170(±0.005) 5.30×10-7 10-6 - 10-3 460 ± 10 

G-TiO2-FePc  H= -82.75+3.07×c 

 r =  0.9972 

3.070(±0.006) 4.20×10-7 10-6 - 10-3 475 ± 25 

CN  H= 5.44+0.04×c 

 r =  0.9827 

0.040(±0.003) 1.90×10-6 10-5 - 10-3 500 ± 25 

CN-TiO2  H= 2.37+0.03×c 

 r =  0.9988 

0.030(±0.005) 2.20×10-6 10-5 - 10-3 475 ± 25 

CN-TiO2-Pc  H= 1.16+0.02×c 

 r =  0.9984 

0.020(±0.006) 1.50×10-6 10-5 - 10-3 500 ± 25 

CN-TiO2-

FePc 

 H= 7.56+0.07×c 

 r =  0.9985 

0.070(±0.005) 2.80×10-6 10-5 - 10-3 475 ± 25 

* H este înălțimea picului (nA); C este concentrația serotoninei (µmol L-1) 

 

Senzorii amperometrici au fost fiabil folosiţi pentru analiza serotoninei în probe biologice reale, 

şi anume probe de urină. 

 

3. Senzori bazaţi pe grafene pentru analiza adeninei, guaninei şi epinefrinei 

 

Guanina (G) şi adenina (A) sunt componente importante ale structurii moleculare a ADN-ului 

şi participă în transducţia energiei celulare, semnalizarea celulelor. Ftalocianinele (ftalocianină 

(Pc), FePc, CoPc) au fost utilizate pentru a modifica microelectrozii bazați pe pastă de grafene 

în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor acestora de răspuns. Pentru realizarea tuturor 

măsurătorilor electrochimice s-au utilizat ca metode de investigare voltametria ciclică 

(optimizare) și voltametria în puls diferențial (masurare). 

 

Figura 1 arată picurile tipice pentru oxidarea electrochimică a soluţiei de epinefrină 10-3 mol L-

1 în prezență de guanină și adenină asupra electrozilor bazaţi pe pastă de grafene modificaţi cu 

Pc, FePc şi CoPc utilizând DPV cu o viteză de scanare de 25 mV sec-1. 
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Fig. 1. Voltamograme tipice în puls diferenţial obţinute pentru o soluţie de epinefrină 10-3 mol L-1 în prezență de 

guanină și adenină 10-3 mol L-1 pentru electrolitul KCl utilizând electrozii bazaţi pe pastă de grafene: (a) pastă de 

grafene; (b) pastă de grafene modificată cu Pc; (c) pastă de grafene modificată cu FePc si (d) pastă de grafene 

modificată cu CoPc. 

 

Domenile concentrațiilor de lucru acoperite de microsenzorii propuşi pentru testarea analitilor 

sunt: epinefrina 10-5 - 5x10-3 mol L-1 , guanina 10-4 - 10-2 mol L-1, adenina 5x10-5 - 10-3 mol L-

1.  Microelectrozii propuşi au dus la obţinerea unor rezultate fiabile pentru determinarea 

adeninei, guaninei și epinefrinei in urina. 

 

Masuratori preliminare pentru o noua metoda bazata pe spectrometrie UV/Vis si 

fluorescenta pentru determinare de multicomponenti  

 

Dopamina, epinefrina, norepinefrina si guanine au fost determinate utilizand spectrometrie 

UV/Vis si fluorimetrie. De exemplu, determinarea dopaminei este ilustrata in Figura 2. 
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Figura 2 Determinarea dopaminei utilizand fluorescent. 

 

 

 

Etapa a-II-a 

 

SENZORI CHIMICI PENTRU ANALIZA DE MULTICOMPONENTI 

 

 

Studiile de literatura efectuate au evidentiat importanta gasirii unor metode fiabile de analiza 

pentru urmatorii analiti: dopamina, serotonina, L si D-acid malic. 

 

In domeniul designului senzorilor, s-au folosit noi matrice si noi componenti electroactivi cu 

structura nano. Un studiu al influentei materialelor din care sunt confectionati electrozii de 

referinta interni si electrozii auxiliari a fost realizat avand drept analit – model dopamine. Toate 

suprafetele senzorilor au fost caracterizate utilizand AFM-ul, iar pastele modificate au fost 

caracterizate utilizand FT-IR. Astfel, s-a putut demonstra ca substanta electroactiva a fost 

imobilizata in matricea selectata. 

 

1. Senzori de unica folosinta pentru determinarea dopaminei 
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Acest proiect isi propune atat evaluarea diferitelor metale Cu, Ag, otel inoxidabil, Pt pentru 

designul unor dot senzori de unica folosinta, bazati pe pasta de grafena. Pasta de grafena este 

obtinuta prin amestecarea pudrei de grafena cu ulei de parafina.  

 

 

Electrozii de referinta interni si electrozii auxiliari utilizati in designul dot senzorilor de unica 

folosinta sunt prezentati in Tabelul 3. Electrodul de referinta folosit a fost cel bazat pe 

Ag/AgCl. 

 

 

Tabelul 3. Electrozi auxiliari si de referinta interni utilizati in designul 

dot senzorilor de unica folosinta. 

 

 

    Senzor 

 

Electrod 

auxiliar 

 

Electrod de 

referinta intern  

(1) Pt Ag 

(2) SS Ag 

(3) SS Cu 

(4) Pt Cu 

 

Conditiile de lucru: pH, electrolit au fost determinate utilizand voltametria ciclica. Aceste 

conditii sunt: tampon fosfat pH=3.00 si KNO3 0.1 mol/L – ca electrolit. 

 

 

Caracteristicile de raspuns ale dot senzorilor de unica folosinta – determinate in conditiile 

optime (pH=3.00 si KNO3 0.1 mol/L – ca electrolit) utilizand DPV sunt prezentate in Tabelul 

4. 

 

Tabelul 4. Caracteristicile de raspuns ale dot senzorilor de unica folosinta. 

 

 

Senzor 

 

 

Ecuatie de 

calibrare 

 

Domeniul linear 

de concentratie 

  (mol/L) 

 

Limita de 

detectie 

(mol/L) 

 

Sensibilitate 

(nA/µmol/L) 

 

E(mV) 

 

(1) 

 

H=177.99 + 0.89×c 

r=0.9984 

 

10-5-10-2 

 

1.94 × 10-7 

 

        0.89 

 

420±60 

 

(2) 

 

H=-46.02 +1.40×c 

r=0.9999 

 

10-5-10-2 

 

3.54 × 10-8 

 

1.40 

 

400±60 

 

(3) 

 

H=-32.96 + 0.54×c 

r=1.000 

 

       10-5-10-2 

 

6.82 × 10-8 

 

0.54 

 

440±30 

 

(4) 

 

H=-3.76 + 0.78×c 

r=1.000 

 

10-5-10-2 

 

1.20 × 10-8 

 

0.78 

 

450±40 
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Asa cum reiese din Tabelul 2, cea mai mare sensibilitate s-a inregistrat pentru senzorul (2). 

 

Diagrame specifice acestor senzori utilizand DPV sunt prezentate in Figura 3. 

 

Tabelul 5. Determinarea dopaminei in pobele de urina. 

Senzor Dopamina, % regasita 

(1) 97.03±2.50 

(2) 96.24±1.84 

(3) 98.54±1.18 

(4) 98.21±0.87 

 

 

In Tabelul 5 sunt prezentate datele obtinute la determinarea dopaminei din urina, utilizand dot 

senzorii de unica folosinta. Probele de urina au fost tamponate cu tampon fosfat, la un pH de 

3.00; KNO3 s-a adaugat astfel incat in proba sa aiba o concentratie de 0.1 mol/L. 

 

Cele mai bune rezultate pentru probele de urina au fost obtinute utilizand senzorii (3) si (4).  

 

 

 

 

 

 

  
Senzor (1) Senzor (2) 
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Senzor (3) Senzor (4) 

         

 

 

Figura 3 Exemple de diagrame obtinute utilizand DPV cu dot senzorii de unica folosinta. 

 

O lucrare a fost trimisa la revista ISI pentru publicare. 

 

 

2. Noi dot microsenzori pentru serotonina 

Noi matrici si compusi electroactivi au fost considerati pentru designul dot microsenzorilor 

utilizati la determinarea serotoninei din fluide biologice. 

Caracteristicile de raspuns ale senzorilor dezvoltati in cele doua etape: 2012 si 2013 sunt 

prezentati in Tabelul 6. 

 

Tabelul 6. Caracteristicile de raspuns ale dot microsenzorilor dezvoltati in 2012 si 2013. 

Senzor bazat pe Ecuatia de calibrare* 
Sensibilitatea 

(nA µmolL-1) 

Limita de 

detectie 

(mol L-1) 

Domeniul 

linear de 

concentratie 

(mol L-1) 

E (mV) 

G  H= 0.72+0.05×c 

 r =  0.9996 

0.040(±0.007) 1.98×10-7 1x10-6 – 1x10-3 500 ± 50 

G-Pc  H= 1.16+0.03×c 

 r =  0.9964 

0.030(±0.002) 1.99×10-6 1x10-6 – 1x10-3 500 ± 25 

G-FeIIPc  H= 3.66+0.15×c 

 r =  0.9992 

0.150(±0.005) 4.68×10-7 1x10-6 – 1x10-3 475 ± 25 

G-FeIIIPc  H= 1.48+0.06×c 

 r =  0.9986 

0.060(±0.004) 7.60×10-7 1x10-6 – 1x10-3 475 ± 25 

G-TiO2  H= 0.34+0.02×c 

 r =  0.9999 

0.020(±0.003) 6.81×10-8 1x10-6 – 1x10-3 500 ± 25 

G-TiO2-Pc  H= 0.31+0.03×c 

 r =  0.9998 

0.020(±0.007) 1.34×10-7 1x10-6 – 1x10-3 500 ± 25 

G-TiO2-FeIIPc  H= 0.85+0.02×c 

 r =  0.9963 

0.020(±0.004) 2.03×10-6 1x10-6 – 1x10-3 525 ± 25 
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G-TiO2-FeIIIPc  H= 0.32+0.02×c 

 r =  0.9998 

0.020(±0.005) 1.10×10-7 1x10-6 – 1x10-3 525 ± 25 

CN  H= 3.35+0.01×c 

 r =  0.9991 

0.010(±0.001) 4.81×10-6 1x10-5 – 1x10-2 500 ± 25 

CN-Pc  H= 12.78+0.03×c 

 r =  0.9974 

0.020(±0.008) 1.45×10-5 1x10-5 – 1x10-2 525 ± 25 

CN-FeIIPc  H= 5.08+0.10×c 

 r =  1.0000 

0.090(±0.007) 1.54×10-7 1x10-5 – 1x10-2 500 ± 25 

CN-FeIIIPc  H= 7.69+0.02×c 

 r =  0.9967 

0.020(±0.003) 1.85×10-5 1x10-5 – 1x10-2 500 ± 25 

CN-TiO2  H= 0.97+0.02×c 

 r =  0.9990 

0.020(±0.001) 7.57×10-7 1x10-5 – 1x10-3 500 ± 25 

CN-TiO2-Pc  H= 0.29+0.01×c 

 r =  0.9999 

0.007(±0.003) 4.40×10-8 1x10-5 – 1x10-3 525 ± 25 

CN-TiO2-FeIIPc  H= 4.12+0.02×c 

 r =  0.9996 

0.010(±0.008) 1.96×10-6 1x10-5 – 1x10-2 500 ± 25 

CN-TiO2-FeIIIPc  H= 3.09+0.01×c 

 r =  0.9987 

0.006(±0.004) 7.34×10-6 1x10-5 – 1x10-2 525 ± 25 

GR  H= 5.22+0.03×c 

 r =  0.9991 

0.020(±0.006) 4.77×10-6 1x10-5 – 1x10-2 500 ± 25 

GR-Pc  H= 2.13+0.01×c 

 r =  0.9990 

0.007(±0.003) 5.41×10-6 1x10-5 – 1x10-2 525 ± 25 

GR-FeIIPc  H= 12.89+0.03×c 

 r =  0.9980 

0.030(±0.004) 1.10×10-5 1x10-5 – 1x10-2 500 ± 25 

GR-FeIIIPc  H= 0.98+0.04×c 

 r =  0.9987 

0.040(±0.001) 7.34×10-7 1x10-6 – 1x10-3 500 ± 25 

GR-TiO2  H= 0.83+0.02×c 

 r =  0.9984 

0.010(±0.008) 1.19×10-6 1x10-5 – 1x10-3 525 ± 25 

GR-TiO2-Pc  H= 3.80+0.01×c 

 r =  0.9977 

0.010(±0.001) 1.27×10-5 1x10-5 – 1x10-2 500 ± 25 

GR-TiO2-FeIIPc  H= 0.84+0.04×c 

 r =  0.9993 

0.030(±0.009) 4.01×10-7 1x10-6 – 1x10-3 500 ± 25 

GR-TiO2-FeIIIPc  H= -3.74+0.04×c 

 r =  0.9997 

0.030(±0.008) 1.70×10-6 1x10-5 – 1x10-2 525 ± 25 

* H este inaltimea picului (nA); C este concentratia serotoninei (µmol L-1); G = grafit; CN = 

nanopudra de carbon; GR = grafena; Pc=ftalocianina. 

 

Exemple de diagrame obtinute utilizand DPV sunt prezentate in Figura 4. 
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Figura 4. Diagrame obtinute utilizand DPV pentru determinarea serotoninei (c=10-4mol/L). 

 

Cel mai sensibil senzor pentru determinarea serotoninei este cel bazat pe G-FeIIPc. 

 

Selectivitatea electrozilor a fost determinate utilizand metoda solutiilor mixte, respective 

coeficientul amperometric de selectivitate: amp

selK . Rezultatele sunt prezentate in Tabelul 7. 

 

Tabelul 7. Coeficientii amperometrici de selectivitate ai dot senzorilor utilizati la determinarea 

serotoninei. 

 

Senzor bazat pe 

K
amp

sel
 

DA 

 

Epi 

 

NE 

 

AA 

 

UA 

G 9.0x10-2 9.2x10-2 9.5x10-2 8.5x10-2 6.8x10-2 

G-Pc 8.1x10-1 1.9x10-1 1.5x10-1 3.9x10-3 3.9x10-2 

G-FeIIPc 9.2x10-2 9.5x10-2 9.4x10-2 5.7x10-2 3.9x10-3 

G-FeIIIPc 1.9x10-2 2.6x10-2 4.2x10-2 2.2x10-2 2.8x10-1 

G-TiO2 6.4x10-2 6.6x10-2 8.3x10-2 3.1x10-2 2.9x10-2 

G-TiO2-Pc 3.3x10-2 1.1x10-2 6.4x10-3 6.9x10-2 3.0x10-1 
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G-TiO2-FeIIPc 7.4x10-2 2.9x10-2 6.6x10-3 1.3x10-1 1.8x10-1 

G-TiO2-FeIIIPc 1.9x10-1 5.4 x10-2 6.3x10-2 1.7x10-1 1.0x10-1 

CN 9.7x10-3 2.5x10-2 2.5x10-2 6.5x10-2 5.4x10-1 

CN-Pc 5.9x10-3 3.8x10-2 1.4x10-2 3.5x10-2 1.4x10-2 

CN-FeIIPc 4.3x10-1 3.5x10-2 6.1x10-2 5.3x10-2 1.5x10-1 

CN-FeIIIPc 2.2x10-1 4.5x10-2 1.7x10-2 2.0x10-2 2.5x10-1 

CN-TiO2 5.3x10-2 5.4x10-2 1.9x10-3 1.2x10-3 5.3x10-2 

CN-TiO2-Pc 8.3x10-2 2.2x10-2 3.2x10-2 4.6x10-2 7.7x10-3 

CN-TiO2-FeIIPc 3.1x10-1 5.3x10-2 6.2x10-2 1.4x10-2 2.1x10-1 

CN-TiO2-FeIIIPc 4.2x10-2 2.4x10-2 3.4x10-2 6.2x10-2 2.4x10-1 

GR 3.6x10-2 6.0x10-2 2.7x10-2 2.8x10-1 3.1x10-1 

GR-Pc 6.9x10-1 1.1x10-2 3.0x10-2 1.5x10-1 3.5x10-1 

GR-FeIIPc 9.4x10-3 2.3x10-1 1.0x10-1 3.4x10-2     1.5x10 

GR-FeIIIPc 7.7x10-2 7.0x10-2 6.5x10-2 7.0x10-2 5.5x10-2 

GR-TiO2 6.3x10-2 5.2x10-2 6.7x10-2 8.9x10-2 9.3x10-1 

GR-TiO2-Pc 8.4x10-3 6.1x10-2 6.2x10-2 9.5x10-2 5.7x10-2 

GR-TiO2-FeIIPc 8.2x10-2 3.4x10-2 5.2x10-2 2.4x10-2 1.9x10-1 

GR-TiO2-FeIIIPc 5.9x10-2 3.4x10-2 7.1x10-2 5.3x10-2 7.9x10-3 

 

 

Epinefrina, norepinefrina, dopamine, acidul uric si acidul ascorbic interfera slab in 

determinarea serotoninei in majoritatea senzorilor propusi. 

 

Determinarea serotoninei din urina s-a facut cu bune rezultate, valorile RSD% sunt mai mici 

de 2%, ceea ce dovedeste o buna fiabilitate a masuratorilor (Tabelul 8). 

 

Tabelul 8. Determinarea serotoninei din urina. 

 

Senzor bazat pe % Serotonina regasita in urina 

G 99.52 ± 0.61 

G-Pc 99.44 ± 0.28 

G-FeIIPc 94.18 ± 1.22 
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G-FeIIIPc 96.41 ± 0.57 

G-TiO2 98.97 ± 0.69 

G-TiO2-Pc 98.51 ± 0.49 

G-TiO2-FeIIPc 97.25 ± 1.53 

G-TiO2-FeIIIPc 95.37 ± 1.43 

CN 95.02 ± 2.58 

CN-Pc 91.13 ± 0.12 

CN-FeIIPc 94.40 ± 1.90 

CN-FeIIIPc 98.79 ± 0.47 

CN-TiO2 92.62 ± 1.30 

CN-TiO2-Pc 91.38 ± 1.50 

CN-TiO2-FeIIPc 93.40 ± 2.30 

CN-TiO2-FeIIIPc 96.48 ± 1.82 

GR 94.77 ± 0.98 

GR-Pc 98.06 ± 0.62 

GR-FeIIPc 97.81 ± 1.71 

GR-FeIIIPc 97.07 ± 0.62 

GR-TiO2 97.36 ± 0.57 

GR-TiO2-Pc 97.44 ± 0.87 

GR-TiO2-FeIIPc 92.60 ± 0.28 

GR-TiO2-FeIIIPc 97.01 ± 1.45 

 

 

Cele mai bune rezultate pentru determinarea serotoninei din urina s-au inregistrat atunci cand 

pasta de grafit simpla si cea modificata cu ftalocianina - baza au fost utilizate la designul dot 

microsenzorilor. 

 

O lucrare bazata pe aceste date a fost trimisa la publicare in revista ISI. 

 

3. Determinarea acizilor L- si D-malic din vin utilizand senzori enantioselectivi bazati 

pe nanotuburi de carbon. 

 

Determinarea acizilor L- si D-malic este foarte importanta pentru determinarea calitatii 

vinurilor. De aceea este necesar sa avem senzori enantioselectivi care pot determina cantitatile 

de acizi L- si D-malic in orice moment din timpul procesului de fermentatie. 

 

Nanopudra de carbon, grafitul si grafenele au fost utilizate ca matrici pentru imobilizarea 

nanotuburilor de carbon de tip SWCNT. Uleiul de parafina a fost utilizat ca liant pentru 
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formarea pastei modificate. Electrozii au fost utilizati in doua moduri: potentiometric si 

amperometric (DPV). 

 

Caracteristicile de raspuns ale senzorilor potentiometrici sunt prezentate in Tabelul 9. 

 

Tabelul 9. Caracteristicile de raspuns ale senzorilor potentiometrici utilizati la determinarea 

acidului malic. 

 

 

Senzor bazat pe 
E0 

(mV) 

Raspunsul 

(mV/decada de 

concentratie) 

Domeniul linear de 

concentratie 

(mol/L) 

LD 

(mol/L) 

CNT-C nanopudra 

(D-AM) 

105.05 21.63 10-11 – 10-15 10-15 

53.37 21.30 10-3 – 10-6 10-6 

CNT-Grafit  

(L-AM) 
111.46 24.49 10-10 – 10-13 10-13 

Raspunsul este apropiat de valoarea Nernstiana. Matricea are un rol important in determinarea 

enantioselectiva a acidului malic, pentru ca senzorul avand ca matrice nanopudra de carbon a 

fost enantioselectiv pentru acidul D-malic, in timp ce senzorul bazat pe grafit a fost 

enantioselectiv pentru acidul L-malic. 

 

Caracteristicile de raspuns ale senzorilor amperometrici sunt prezentate in Tabelul 10. 

 

Tabelul 10. Caracteristicile de raspuns ale senzorilor amperometrici utilizati la determinarea 

acidului malic 

 

Senzor amperometric 

bazat pe 

Sensibilitatea 

(A/mol/L) 

Domeniul linear de 

concentratie (mol/L) 
LD(mol/L) 

CNT-C nanopudra (D-

AM) 
1.21x103 10-5 – 10-8 10-8 

CNT-Grafit  

(L-AM) 
1.05x102 10-4 – 10-7 10-7 

CNT-Grafit  

(D-AM) 
1.06 10-2-10-5 10-5 

CNT-Grafena 

 (D-AM) 
1.55x102 10-4 – 10-8 10-8 

 

CNT imobilizati in nanopudra de carbon sau grafena au facut din senzorii amperometrici – 

senzori enantioselectivi pentru acidul D-malic, in timp ce senzorul bazat pe CNT si grafit poate 

fi utilizat la determinarea simultana a acizilor L- si D- malic. 
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Enantioanaliza acidului malic s-a facut utilizand patru probe: trei probe de vin – alb, roze si 

rosu si o proba de suc de mere. Rezultatele sunt prezentate in Tabelul 11. 

 

 

 

Tabelul 11. Enantioanaliza acidului malic in probele de vin si in sucul de mere. 

 

Senzor 

amperometric 

bazat pe 

AM  

Cantitatea regasita (%) 

Vin alb Vin roze Vin rosu Suc de mere 

CNT-C 

nanopudra 
D 87.52 ±0.76 85.95±0.63 94.00±0.26 80.21±0.36 

CNT-Grafit 

D 98.47±0.82 97.50±0.73 89.05±0.62 96.32±0.68 

L 95.80±0.72 97.07±0.59 96.52±0.34 95.49±0.42 

CNT-Grafena D 98.73±0.63 93.34±0.72 95.37±0.75 92.50±0.85 

Senzor 

potentiometric 

bazat pe 

AM 

Cantitatea regasita (%) 

Vin alb Vin roze Vin rosu Suc de mere 

CNT-C 

nanopudra 
D 101.95±0.85 99.75±0.57 98.65±0.87 103.75±0.35 

CNT-Grafit L 101.83±0.72 99.72±0.85 103.85±0.73 102.92±0.79 

 

Cei mai buni senzori enantioselectivi pentru enantioanaliza acidului malic in vinuri si sucul de 

mere au fost cei amperometrici bazati pe CNT-grafit (pentru L-AM) sip e CNT-grafena (pentru 

D-AM). 
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Etapa III 

Studiul de literatura pentru senzorii optici 

 

Un review cuprinzand 139 referinte bibliografice a fost realizat pentru senzori optici utilizati 

in sisteme in flux si microfluide. Review-ul a fost trimis la revista ISI pentru publicare. 

 

Compararea fluoresceinei si permanganatului de potasiu in metode de 

screening rapide cu cost redus pentru determinarea acidului folic in 

tabletele farmaceutice 

 

1. Introducere 

Acidul folic (FA) sau acid pteroil-L-glutamic, cunoscut chimic ca acid N-[4-[[(2-  

amino-1,4-dihidro-4-oxo-6-pteridinil)metil]amino]benzoil]-L-glutamic este o vitamina B 

solubila in apa. Acidul folic poate sa dezvolte formarea de celule rosii in sange si este identificat 

ca un factor impotriva anemiei si ca un factor de crestere. Acesta previne defectele tubului 

neural, cum ar fi „spina bifida”, are capacitatea de a reduce homocisteina ceea ce arata ca acesta 

ar avea o influenta pozitiva asupra bolilor cardiovasculare. Drojdia, ciupercile, rinichii, ficatul 

si in special legumele sunt cele mai bogate surse de vitamine pentru om. Cantitati mai mici de 

acid folic se gasesc in carne, cereale, fructe si radacini. In zilele noastre, acidul folic este 

prescris in mod obisnuit la femeile gravide si este utilizat pe scara larga in tratamentul si 

prevenirea anemiilor megaloblastice [1]. 
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Fluoresceina este un colorant si este probabil cea mai comuna proba fluorescenta de astazi.  

Fluoresceina in solutia apoasa are loc in formele cationice, neutre, anionice si dianionice facand 

ca proprietatile ei de absorbtie si de fluorescenta sa depinda puternic de pH [2]. 

 

Gradul de oxidare al substratului organic cu permanganat de potasiu depinde de pH-ul 

mediului. In mediu alcalin modificarea manganului haptavalent la Mn(VI), in timp ce in mediul 

neutru si acid permanganatul a fost redus in cele din urma la Mn(II) [3]. Acest comportament 

al permanganatului a fost studiat pentru a dezvolta o metoda spectrofotometrica pentru analiza 

nifedipinei in medicamente [3]. 

 

O serie de metode au fost raportate in literatura de specialitate pentru determinarea acidului 

folic. Acestea includ metoda spectrofluorimetrica [4-7], electrochimica [8-11], cromatografica 

[12-15] si metoda de chemiluminescenta [16-18]. 

In aceasta lucrare s-a urmarit influenta acidului folic asupra fluoresceinei si a permanganatului 

de potasiu, cat si determinarea acidului folic in tablete farmaceutice prin metode de screening 

rapide cu cost redus. 

 

2. Parte experimentala 

2.1. Reactivi si materiale  

Acidul folic (FA), permanganatul de potasiu (KMnO4), dimetilsuloxidul (DMSO), fosfatul de 

sodiu monobazic monohidrat (NaH2PO4∙H2O) si fosfatul de sodiu dibazic heptahidrat 

(Na2HPO4∙7H2O) au fost obtinute de la Sigma-Aldrich. Fluoresceina a fost achizitionata de la 

Fluka. 

Solutiile de tampon fosfat (PBS, 0.1 mol L-1) cu pH = 4-8 au fost obtinute prin utilizarea 

diferitelor rapoarte intre NaH2PO4 and Na2HPO4. pH-ul a fost ajustat cu solutii de 0.1 mol L-1 
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HCl sau NaOH la pH-ul care este necesar in masuratori. Toate solutiile au fost preparate 

utilizand apa deionizata obtinuta de la un sistem de purificare Direct-Q 3 Water (Millipore 

Corporation, France). Produsele faramaceutice analizate au fost tablete de Acifol si au fost 

produse de Zentiva S.A., Romania, 1 tableta contine 5 mg de acid folic; ele au fost achizitionate 

de la o farmacie locala.  

Solutia stoc de acid folic (10-3 mol L-1) a fost preparata prin dizolvarea a 0.044 g in NaOH 0.1 

M si se completeaza volumul la 100 ml cu apa deionizata. Solutia standard de acid folic (10-4 

mol L-1) a fost preparata din solutia stoc prin dilutie successiva si tamponata cu tampon fosfat 

de diferite pH-uri. Solutiile stoc preparate au fost depozitate intr-un frigider si au fost protejate 

de lumina.  

O solutie stoc de fluoresceina (10-2 mol L-1) a fost preparata prin dizolvarea a 0,332 g in DMSO 

si apoi a fost diluata pana la semn cu PBS (pH = 8.0) intr-un balon cotat de 100 ml. Solutia 

standard de fluoresceina (10-3 mol L-1) a fost preparata din solutia stoc prin dilutie succesiva si 

tamponata cu solutie tampon fosfat de diferite pH-uri.  

Solutia stoc de permanganat de potasiu (10-3 mol L-1) a fost preparata in apa deionizata si HCI 

0.1 M.  

Solutiile de lucru au fost preparate in fiecare zi inainte de utilizare prin dilutii ale solutiilor 

stoc. 

 

2.2. Instrumentatie 

Masuratorile de fluorescenta au fost efectuate cu un spectrometru QE65000 de la Ocean Optics 

(Dunedin, Florida) echipat cu o lampa de xenon (HPX 2000). Masuratorile de pH au fost 

efectuate utilizand un Multiparametru CyberScan PCD 6500. 
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2.3. Metoda 

Metoda utilizata este foarte simpla, rapida si eficienta si a fost dezvoltata pentru determinarea 

acidului folic bazata pe efectul de stingere (scadere) a intesitatii fluorescentei a fluoresceinei si 

permanganatului de potasiu, folosite ca probe fluorescente. Interactiunea fluorometrica dintre 

fluoresceina sau permanganatul de potasiu si acidul folic a fost studiata cu ajutorul 

spectroscopiei de fluorescenta.  

 

2.4. Prepararea probelor 

S-au folosit zece tablete de Acifol (1 tabletă farmaceutica de Acifol contine 5 mg de acid folic). 

Fiecare tableta a fost introdusa intr-un balon cotat de 100 ml si tamponata cu solutie tampon 

fosfat (pH = 8.0). Solutia dizolvata a acestui medicament a fost filtrata cu ajutorul unui filtru 

(CA 0.2 µm) pentru a izola excipienti insolubili. In final, probele au fost diluate cu PBS pH = 

8.0 pentru a intalni concentratia analitului utilizat in intervalul curbei de calibrare. Solutiile au 

fost pastrate in frigider.  

 

3. Rezultate si discutii 

3.1. Efectul pH-lui 

Pentru detrminarea pH-ului optim, au fost adaugate volume exacte de solutii standard de acid 

folic 10-4 mol L-1 si de fluoresceină 10-3 mol L-1 cu pH-urile cuprinse intre 4 si 8 in diferite 

baloane volumetrice de 10 ml. Spectrele de fluorescenta a solutiilor in amestec (FA cu 

fluoresceina de diferite pH-uri) (Figura 1) au fost masurate intr-o celula de cuart de 1 cm la o 

lungime de unda de 531.55 nm. Timpul de integrare a fost de 180 ms, media scanarilor de 10 

si latimea “boxcar” de 8.  
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Figura 1. Suprapunerea spectrelor de fluorescenta 

 

Intensitatile fluorescentei au fost reprezentate grafic in raport cu pH-ul (Figura 2). Dupa cum 

se vede in figura 2 maximul intesitatii fluorescente a fost atins la pH = 8. Prin urmare a fost 

ales ca pH optim pH = 8.   
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Figura 2. Influenta pH-ului pe intensitatea fluorescentei.  

 

3.2. Influenta concentratiei de acid folic asupra fluoresceinei 

Au fost preparate in PBS pH = 8 o serie de solutii de acid folic de concentratii de la 10-8 pana 

la 10-3 mol L-1 si o solutie de fluoresceina de concentratie 10-3 mol L-1 si apoi au fost masurate 

intensitatile fluorescentei la o lungime de unda pentru solutiile in amestec (s-au folosit volume 

egale atat de acid folic cat si de fluoresceina). S-a folosit un timp de integrare de 200 ms, media 

scanărilor de 10 și lățimea “boxcar” de 8. In urma reactiei acidului folic cu fluoresceina s-a 

obtinut un maxim in jurul lungimei de unda 532 nm.  

A fost investigata influenta concentratiei de acid folic in amestec asupra maximului intensitatii 

fluorescentei in domeniul de concentratie 10-8 - 10-3 mol L-1; domeniul liniar de concentratie a 

fost cuprins intre 10-8 si 10-5 mol L-1 (Figura 3) si coeficientul de corelatie fiind de 0.9999. 

Limita de detectie a fost de 1.42 x 10-8  mol L-1, ea a fost calculata cu formula CLOD = 3Sb/m 

definita de IUPAC (unde Sb este deviatia standard a semnalelor blank si m este panta curbei de 
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calibrare). In graficul de mai jos se observa ca, cu cat concentratia acidului folic creste cu atat 

scade intensitatea fluorescentei a fluoresceinei. 

 

 

Figura 3. Influenta concentratiei de acid folic in amestec pe intensitatea fluorescentei 

 

3.3. Influenta concentratiei de acid folic asupra permanganatului de potasiu 

Au fost preparate o serie de solutii de acid folic de concentratii de la 10-6 pana la 10-3 mol L-1 

si o solutie de permanganat de potasiu de concentratie 10-3 mol L-1, pH-ul acestor solutii a fost 

de 3 si apoi au fost masurate intensitatile fluorescentei la o lungime de unda pentru solutiile in 

amestec (s-au folosit volume egale atat de acid folic cat si de permanganat de potasiu).  

A fost investigata influenta concentratiei de acid folic in amestec asupra maximului intensitatii 

fluorescentei in domeniul de concentratie 10-6 - 10-3 mol L-1; domeniul liniar de concentratie a 

fost intre 10-6 si 10-4 mol L-1 (Figura 4). Coeficientul de corelatie si limita de detectie au fost 

de 0.9998, respectiv de 2.95 x 10-6 mol L-1.  
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Figura 4. Influenta concentratiei de acid folic in amestec pe intensitatea fluorescentei 

 

S-a obtinut un maxim in jurul lungimei de unda de 441 nm in urma reactiei acidului folic cu 

permanganatul de potasiu (figura 5). In acesta figura se observa o scadere a intensitatii 

permanganatului de potasiu o data cu cresterea concentratiei de acid folic.  
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Figura 4. Stingerea fluorescentei a KMnO4 prin adaugarea unei cantitatii crescute de FA  

3.4. Aplicatii analitice 

Metoda propusa a fost aplicata pentru determinarea acidului folic in tablete farmaceutice 

(tablete de Acifol). Rezultatele obtinute pentru determinarea FA in tablete au fost comparate 

cu cele declarate, ele sunt prezentate in Tabelul 1. Nu exista diferente semnificative intre 

cantitatea declarata si cea obtinuta prin metoda ce a fost prezentata. 

 

Tabel 1. Determinarea acidului folic in tablete farmaceutice 

Proba 

Cantitatea 

declarata de 

acid folic (mg)  

Cantitatea 

adaugata 

(mol L-1) 

Cantitatea 

gasita de acid 

folic (mg) ± 

RSD%* 

Recovery % 

Acifol 5 

10-6 4.95 ± 0.17 99.07 

10-5 4.86 ± 0.23 97.17 

* Deviatia standard relativa pentru 10 masuratori (n = 10) 

 

4. Concluzii 

A fost studiata influenta acidului folic asupra fluoresceinei si a permanganatului de potasiu. Se 

bazeaza pe reactia dintre  acidul folic cu fluoresceina si cu permanganatul de potasiu. 

Metoda a fost aplicata cu succes pentru determinarea acidului folic in tablete farmaceutice. 

Aceasta metoda a fost simpla, rapida si cu un cost redus. Cantitatile gasite de acid folic in 

tabletele de Acifol au fost de 4.95 mg si 4.86 mg cu deviatia standard relativa (RSD) de 0.17% 

respectiv 0.23%. Valoarile deviatiei standard relative indica faptul ca metoda este precisa. 
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Screening test pentru determinarea unor biomarkeri specifici cancerului 

Utilizand  FT-IR 

 

Teste utilizand diferite materiale bazate pe diamant depus utilizand plasma pe un suport 

celulozic s-au realizat. Rezultatele obtinute arata benzile specifice biomarkerilor in IR pentru 

acesti biomarkeri pe suporturile studiate. O lucrare cuprinzand aceasta metoda optica a fost 

trimisa la publicat in revista ISI. 
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Etapa IV 

Studiul de literatura privind dezvoltarea de micro si nanoreactoare 

 

Au fost publicate doua articole pentru acest punct, ambele in reviste ISI: 

 

1. “Analytical continuous flow systems. Where two worlds collide! From gravimetry and 

test tubes to flow systems to FIA to SIA to PAT and from Orsat to control room to PAT 

to TAP” 

Jacobus Frederick van Staden 

Revue Roumaine de Chimie, 60(5-6), 403-414, 2015 

2. Application of phthalocyanines in flow-and sequential-injection analysis and 

microfluidics systems: A review 

Jacobus Frederick van Staden 

 Talanta, 139, 75-8, 2015 
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Investigarea luminolului alcalin-H2O2 ca sistem de detectie alternativ pentru dopamina 

utilizand analiza prin injectie secventiala cu zone fluidice (SIA-ZF)  

 

Dopamina (DA) este unul dintre cei mai importanti neurotransmitatori catecolaminici ce se 

gasesc în sistemul nervos central al mamiferelor, în creier. Nivelurile scazute de DA indică 

prezența unor boli, cum ar fi Parkinson-ul, schizofrenia si Huntington. În această lucrare noi 

investigam posibilitățile luminolului - H2O2 a celulei detector a fotonului ca reactor tubular de 

chemiluminescenta (CL) cu combinarea analizei prin injecție secvențială (SIA) cu zone fluidice 

(ZF) pentru determinarea dopaminei ca o procedura alternativa prin efectuarea de analize pe 

baza reacției chimice chemiluminescente (CL) amestecand rapid proba si reactivul in fata unui 

detector de fotoni și capturarea amestecului de reacție in interiorul celulei detector al 

reactorului tubular pentru măsurare folosind tehnologii de manipulare al fluxului pe baza de 

oprire a curgerii fluidului. Avantajul sistemului de flux oprit SIA-ZF pentru analiza dopaminei 

în anumite fiole farmaceutice este reprezenatata de simplitate, fiabilitate, durabilitate și un 

consum relativ redus de reactivi in care analiza de dopamina poate fi realizată și datele pot fi 

achiziționate și prelucrate. Sistemul SIA-ZF propus a fost utilizat în mod fiabil (RSD = 2.57%, 

n = 5) pentru analiza dopaminei din fiolele farmaceutice selectate cu o recuperare de 99.63%. 

 

Introducere 

Dopamina (DA), ce se mai numeste conform nomenclatorului IUPAC 4-(2-aminoetil)-benzen-

1,2-diol, este unul dintre cei mai importanti neurotransmitatori catecolaminici din sistemul 

nervos central al mamiferelor din creier, de unde reiese funcția dopaminei ca un 

neurotransmitator, care este o substanta chimica eliberata de celulele nervoase pentru a trimite 

semnale la alte celule nervoase, acționând astfel ca un mesager chimic si astfel joaca un rol 

cheie în funcționarea renala, hormonala și în sistemele cardiovasculare. Dopamina este produsă 

în mai multe zone ale creierului, incluzand substantia nigra și zona tegmentală vental și prin 

urmare, neuronii ce conțin dopamină ca un neurotransmițător monoaminic sunt astfel grupati 

la jumatatea creierului într-o zonă numită substantia nigra. Creierul uman folosește cinci tipuri 

cunoscute de receptori ai dopaminei, numiti D1, D2, D3, D4 și D5 [1-5]. 

Nivelele anormale de DA sunt legate de tulburarile neurologice, cum ar fi schizofrenia și boala 

Parkinson [1,4,5]. De exemplu, un nivel scazut de DA indică prezența unor boli, cum ar fi 

Parkinson, schizofrenia si Huntington [6,7]. In boala Parkinson, o afecțiune degenerativă legata 
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de varsta, cauzand tremur și insuficiență motorie, neuronii de transmitere ai dopaminei in zona 

substantia nigra mor, cauzand o pierdere de neuroni ce secreta dopamina în acest domeniu. Cu 

toate acestea dopamina folosita ca un medicament intravenos, acționează asupra sistemului 

nervos simpatic si produce efecte secundare, cum ar fi creșterea ritmului cardiac și a tensiunii 

arteriale. Prin urmare, este nevoie de o metodă rapida, simplă și de încredere pentru 

determinarea dopaminei cu instrumente cu cost relativ scazut în formularea de preparate 

farmaceutice adecvate. Au fost propuse diferite tehnici analitice pentru analiza dopaminei, cum 

ar fi electrochimice [8-18], cromatografice [11,12,19-23], electroforeza zonei capilare [24-26], 

spectrofotometrice [27-32], fluorimetrice [33-35] și chemiluminiscente [36,37]. Intr-o analiza 

recenta au fost folosite o serie de sisteme de analiză prin injectie in flux cu diferite dispozitive 

de detecție și alte tehnici legate de determinarea dopaminei ca neurotransmitator [38]. 

În această lucrare au fost investigate posibilitățile luminolului - H2O2 a celulei detector a 

fotonului ca reactor tubular de chemiluminescenta (CL) cu combinarea analizei prin injecție 

secvențială (SIA) [39-41] cu zone fluidice (ZF) [42] pentru determinarea dopaminei ca o 

procedura alternativa prin efectuarea de analize pe baza reacției chimice chemiluminescente 

(CL) amestecand rapid proba si reactivul in fata unui detector de fotoni și capturarea 

amestecului de reacție in interiorul celulei detector al reactorului tubular pentru măsurare 

folosind tehnologii de manipulare a fluxului pe baza de oprire a curgerii fluidului. Avantajul 

sistemului de flux oprit SIA-ZF pentru analiza dopaminei în anumite fiole farmaceutice este 

reprezenatata de simplitate, fiabilitate, durabilitate și un consum relativ redus de reactivi in care 

analiza de dopamina poate fi realizată și datele pot fi achiziționate și prelucrate. 

 

Parte experimentala 

Reactivi si materiale 

Toate soluțiile au fost preparate utilizând apă deionizată obținuta de la un sistem de purificare 

a apei Direct-Q 3 (Millipore Corporation, Franța).  

Clorhidratul de dopamină a fost achiziționat de la Sigma Aldrich. Soluția stoc de clorhidrat de 

dopamină (0.01 mol/L) a fost preparată prin diluarea a 0.0189 g DA în 10 mL de apă deionizată. 

Soluțiile de lucru au fost preparate prin diluarea directă a soluției stoc cu apă deionizată înainte 

de testare. Soluțiile stoc au fost depozitate în frigider și au fost protejate de lumină.  

Luminolul (denumirea IUPAC este 5-amino-2,3-dihidro-1,4-ftalazinedione) a fost obținut de 

la Fluka. Soluția stoc de luminol 0.01 mol/L a fost preparată prin dizolvarea luminolului într-o 
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soluție de hidroxid de sodiu de 0.02 mol/L. Soluțiile de lucru ale luminolului au fost preparate 

din soluția stoc prin diluție succesiva cu soluție de hidroxid de sodiu de 0.02 mol/L.  

Soluția de apă oxigenată (peroxid de hidrogen) 30% a fost obținuta de la Riedel de Haen. Pentru 

prepararea soluției stoc de 1.5% H2O2, 5 mL de soluție 30% H2O2 a fost pipeteată într-un balon 

cotat de 100 mL și apoi diluată cu apă deionizată până la semn.  

Fiolele de clorhidrat de dopamina 0.5% (fiecare fiolă conținând 50 mg clorhidrat de dopamină 

cu disulfură de sodiu, acid malic, NaCI, etanol și propilen glicol si a fost preparata în apă 

deionizată pana la un volum de 10 mL) au fost obținute de la SC Zentiva SA, România. 

 

Prepararea solutiilor de lucru de dopamina din fiolele de clorihidrat de dopamina 

Fiecare dintre fiole, ce conține 50 mg clorhidrat de dopamină, a fost inserata într-un balon cotat 

de 100 mL și apoi diluata cu apă deionizată până la marcaj pentru a da o soluție stoc. 

Soluțiile stoc au fost diluate în continuare cu apă deionizată pentru a obține soluțiile de lucru 

cu concentrația de DA în intervalul de concentrație ale soluțiilor de DA standard de lucru. 

 

Sistemul de analiza prin injectie secventiala (SIA) – zone fluidice (ZF) 

A fost utilizat un sistem de analiză prin injecție secvențială Mini-FloPro (SIA) - zone fluidice 

(ZF) de la GLOBAL FIA. Sistemul a fost construit (Figura 1) din: o pompă milliGAT, 2 valve 

acționate electric; valva A, o valvă de selecție port 18 și o valvă B, o valvă de selecție port 10 

și o serpentină sanitara ca si bobina.  

A fost utilizat un detector Global FIA FireFly (ca numarator de fotoni) pentru detectarea 

chemiluminiscentei. Sistemul a fost controlat de un laptop PC și un soft de dezvoltare al 

procesului FlowZF, ce a fost utilizat pentru controlul dispozitivului.  

În Tabelul 1 este prezentată secvența dispozitivului pentru un ciclu al sistemului SIA-ZF. 
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Figura 1. Diagrama schematică a sistemului de analiză prin injectie secventiala (SIA) - zone 

fluidice (ZF) pentru determinarea dopaminei cu detecție chemiluminiscenta 
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Tabelul 1. Secvența dispozitivului pentru un ciclu al sistemului SIA-ZF 

Sequences/Steps Device Name Format Parameters Commands 

   For one cycle (Standards or samples)     

Aspirate into holding coil     

        18 Port – Air 18 Port (Valve A) Port # 18 go to port 

         milliGAT aspirate milliGAT volume (µL), flow rate (µL/s), hold all (0/1) 10,5,1 aspirate 

         18 Port - P2 18 Port (Valve A) Port # 2 go to port 

         milliGAT aspirate milliGAT volume (µL), flow rate (µL/s), hold all (0/1) 100,25,1 aspirate 

         18 Port - P3 18 Port (Valve A) Port # 3 go to port 

         milliGAT aspirate milliGAT volume (µL), flow rate (µL/s), hold all (0/1) 100,25,1 aspirate 

         18 Port - P4 18 Port (Valve A) Port # 4 go to port 

         milliGAT aspirate milliGAT volume (µL), flow rate (µL/s), hold all (0/1) 200,25,1 aspirate 

         Bubble     

             18 Port – Air 18 Port (Valve A) Port # 18 go to port 

             milliGAT aspirate milliGAT volume (µL), flow rate (µL/s), hold all (0/1) 10,5,1 aspirate 

    Send to Detector     

         18 Port – Detector 18 Port (Valve A) Port # (Select 18 port valve via detector to 10 port 

valve) 

10 go to port 

         10 Port – Detector 10 Port (Valve B) Port # 10 go to port 

         Chemiluminescence start acquire Chemiluminescence request period (s) 5 start acquire 

         milliGAT dispense milliGAT volume (µL), flow rate (µL/s), hold all (0/1) 1000,25,1 dispense 

         Chemiluminescence stop acquire Chemiluminescence N/A N/A stop acquire 

    Data manipulation     

         substract baseline single channel data at time (s) 5 substract baseline 

         calc peak height single channel data N/A N/A calc peak height 

         add to calib table single channel data standard value 0.5 add to calib table 

         save data to file single channel data N/A N/A save data to file 

    Flush Detector to Waste     

         Detector     

              18 Port – Detector 18 Port (Valve A) Port # 10 go to port 

              10 Port – Detector 10 Port (Valve B) Port # 10 go to port 

         milliGAT dispense milliGAT volume (µL), flow rate (µL/s), hold all (0/1) 500,50,1 dispense 
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Procedura și metodologia experimentală  

În secvența dispozitivului pentru un ciclu al sistemului SIA-ZF o bulă de aer a fost aspirata prima 

din portul 18 (etapa 1), urmata în etapa 2 de o soluție de lucru de luminol alcalin de la portul P2, 

urmată în etapa 3 de soluție de dopamina (standard sau probă) de la portul P3, urmata în etapa 4 

de soluția de lucru de H2O2 de la valva A (valva de selecție a portului 18) și în cele din urmă a fost 

urmata din nou în etapa 5 de o bulă de aer din port 18 într-o bobina, imprejmuind dopamina dintre 

luminolul alcalin și soluțiile de H2O2 în bobina. Aceste zone au fost toate asezate în bobina, in 

prima sunt bule de aer, lângă este luminolul alcalin urmat de cele trei zone ale soluției asezate într-

un mod sandwich între luminolul alcalin, dopamina și soluția de H2O2 și în final soluția de H2O2 

la bula de aer pe cealaltă parte. Următoarele tehnologii de manipulare s-au bazat pe programul de 

flux fluid – ZF, ele au fost folosite pentru a trimite și retine amestecul de reacție in interiorul celulei 

detector al reactorului tubular pentru măsurare. A fost selectat portul 10 al valvei de selecție A 

(valvă de selecție cu 18 porturi) și portul 10 al valvei de selecție B (valvă de selecție cu 10 porturi), 

urmata de programul de pe calculator pentru a începe achizitia de date. Zonele depozite din bobina 

au fost inversate și distribuite prin portul 10 al valvei de selecție A (valva de selecție cu 18 porturi) 

în detector creand zona de amestecare a reacției luminol alcalin-dopamina-H2O2 cu flux oprit în 

interiorul detectorului al reactorului tubular de fotoni pentru măsurarea unei anumite perioade de 

timp după care programul de pe calculator s-a oprit sa achizitioneze date. Aceasta a fost urmat de 

manipularea datelor semnalelor de detecție. În cele din urmă amestecurile soluțiilor de reacție din 

detector și purtător au fost eliminate și deșeurile au fost spălate, urmând același traseu ca înainte 

pe bază de flux. 

 

Rezultate și discuții  

Metodologia reacției luminolului, peroxidului de hidrogen și clorhidratului de dopamină 

Condițiile de reacție, acide sau alcaline, succesiunea în care se adaugă împreună luminolul, 

peroxidul de hidrogen și clorhidratul de dopamină și timpul de amestecare implicat pentru a forma 

un produs final chemiluminescent sunt extrem de importante pentru precizia și fiabilitatea 

rezultatelor analitice finale. Acest lucru poate suprima sau îmbunătăți semnalul CL, având un efect 

restrictiv negativ sau inhibitor pozitiv sau nici un efect semnificativ asupra intensității CL. Într-o 

publicație anterioară [43] pentru determinarea catecolaminelor incluzand determinarea dopaminei 
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prin FIA, soluția apoasa de clorhidrat de dopamina ca proba și soluția apoasă de clorat de potasiu 

ca oxidant au fost amestecate în interiorul colectorului înainte de injectare cu o soluție alcalină în 

colector după care au fost amestecate soluția probei - KClO3 ca mai apoi sa fie amestecate cu 

luminolul purtător înainte de detectare. Conform titlului din această publicație prezența 

clorhidratului de dopamina poate avea un efect restrictv (efect restrictiv negativ) sau un efect de 

inhibare mare asupra CL. Într-o altă publicație [44] pentru determinarea catecolaminelor incluzand 

determinarea dopaminei prin FIA, soluția de luminol alcalin si soluția apoasă de clorhidrat de 

dopamina au fost amestecate în interiorul colectorului înainte de injectare cu o soluție apoasă de 

periodat de potasiu ca oxidant după care a fost amestecata in colector soluția de luminol alcalin cu 

purtătorul KIO4 înainte de detectare. Conform titlului din această publicație prezența clorhidratului 

de dopamină poate avea efecte de îmbunătățire asupra CL asupra sistemului de periodat de potasiu 

- luminol. Cu toate acestea clorhidratul de dopamină poate avea doar un efect de inbunatatire 

(inhibare) asupra chemiluminescenței (CL) doar daca a fost oxidat de oxidant sau redus de 

reducător înainte de amestecarea cu soluții acide sau alcaline. Efectele de reținere (restrictive 

negative) pot fi posibile doar dacă clorhidratul de dopamina poate avea alte forme de a împiedica 

(de restrictie sau restricționare) chimia CL a luminolului. Toate aceste tipuri de reacție sunt 

dependente de timp deoarece reacția chemiluminescentă a luminolului este în mod normal rapida 

iar oxidarea sau reducerea și alte forme de reacții care pot fi dependente de viteza și de perioada 

în care clorhidratul de dopamină este în contact cu oxidantul sau reducătorul pot juca un rol 

dominant ca la determinarea catecolaminelor incluzand determinarea dopaminei prin FIA cu 

luminol și clorat de potasiu ca oxidant [43]. In aceste doua publicatii colectorul sistemului FIA a 

fost utilizat ca sistem de reactie chimica CL. 

Metodologia de reacție a oxidarii luminolului (5-amino-2,3-dihidro-1,4-ftalazinedione) prin 

compușii intermediari ce rezulta formarea a unui ion 3-aminoftalat într-o stare electronica excitata 

(energie mai mare), urmată de emisia fotonului de lumină, care permite moleculei de a pleca la 

forma sa initiala. Când luminolul a fost dizolvat într-o soluție de hidroxid de sodiu, el s-a 

transformat într-un dianion intermediar stabilizat-rezonant, care a fost oxidat cu peroxid de 

hidrogen (oxigen dizolvat) pentru a produce un ion 3-aminoftalat excitat, dezintegrat la un nivel 

de energie scazut care este responsabil pentru emisia de energie ca un foton.  

Aceasta emisie produce o strălucire albastră. Reacțiile pot fi prezentate ca: 
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Luminol în soluție alcalină + oxigen dizolvat + H2O2 → ion 3-aminoftalat excitat*  

Ion 3-aminoftalat excitat * → ion 3-aminoftalat + hν (λ max = 425 nm) 

Wang și colaboratorii [45] au arătat în profilurile lor de semnal ca prezenta analitului dopamina 

are un efect restrictiv negativ extins și complet asupra realizării reacției luminolului alcalin de 

formare de ion 3-aminoftalat excitat ca rezultat al creșterii concentratiei dopaminei, creează o 

scădere al răspunsului și prin urmare, formarea înălțimii picului al produsului final. În cazul 

sistemului propus de Analiză prin injectie secventiala (SIA) - Zone fluidice (ZF), tehnologiile de 

manipulare al fluxului oprit pe bază de curgere al fluidului au fost de așa natură încât zonele 

suprapuse de luminol alcalin, clorhidrat de dopamină și peroxid de hidrogen ca oxidant, s-au 

păstrat cel mai bine înainte în afara zonei cu penetrare ale zonelor, a fost utilizat pentru a trimite 

și capta amestecul de reacție direct în interiorul celulei detector al reactorului tubular cu flux oprit 

pentru ca reacțiile principale să apară și pentru măsurare. Prezența analitului de dopamina în 

realizarea analizei dopaminei prin metoda SIA-ZF are prin urmare, un efect restrictiv negativ 

asupra extinderii și finalizarii reacției luminolului - peroxidului de hidrogen în formarea ionului 3-

aminoftalat excitat cu rezultatul care indica o creștere a concentratiei dopaminei, creează o scădere 

al răspunsului și prin urmare, formarea înălțimii picului al produsului final după cum a fost 

confirmat de profilurile semnal ale lui Wang si colaboratori [45] în profilurile lor de semnal și în 

rezultatele noastre experimentale. Cand compari sistemele FIA cu investigatiile noastre cu o 

alternativa de un sistem SIA-ZF-CL de flux oprit cu detector cu un reactor tubular, acesta poate fi 

un avantaj al sistemului propus SIA-ZF-CL de mai sus in comparatie cu alte sisteme CL în acest 

sens. 

 

Confirmarea spectrului CL a reacției luminolului-H2O2 cu 10-7 mol/L dopamină  

A fost înregistrat un spectru de chemiluminescență a reacției alcaline luminol-H2O2 cu dopamină. 

Condițiile de reacție au fost 10-7 mol/L dopamina, 10-3 mol/L luminol, 1.5% peroxid de hidrogen 

și 0.02 mol/L NaOH. Rezultatele din Figura 2 au dat o intensitate de chemiluminescență maximă 

λmax = 425 nm, care a confirmat observatiile anterioare pentru reacția luminescenta alcalină 

luminol - peroxid de hidroxid. 
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Figura 2. Spectru de chemiluminescență a reacției luminol-H2O2 cu 10-7 mol/L dopamină. 

Conditii: 10-3 mol/L luminol, 1.5% H2O2 și 0.02 mol/L NaOH 

 

Efectul concentrației luminolului  

A fost studiat efectul luminolului asupra reacției CL utilizand un sistem de analiza prin injectie 

secvențială (SIA) - zone fluidice (ZF) cu diagrama schematică ce a fost descrisă în Figura 1 și 

secvența dispozitivului pentru un ciclu al sistemului SIA-ZF. Acest lucru a fost realizat pentru a 

studia influența luminolului de la 10-7 la 10-2 mol/L asupra reacției CL utilizând soluție de 

dopamina 10-4 mol/L cand concentrația de NaOH a fost 0.02 mol/L și concentratia de peroxid de 

hidrogen a fost 1.5%. Așa cum este prezentat în Figura 3, numarul de fotonii in counts (intensitatea 

chemiluminescenta) s-au obținut atunci când concentrația de luminol a fost 10-3 mol/L, în cazul în 

care intensitatea chemiluminescenta a luminolului a scăzut brusc la o concentrație de 10-2 mol/L. 

Prin urmare concentratia optimă a luminolului de 10-3 mol/L a fost alesa în studiile ulterioare. 
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Figura 3. Efectul concentratiei de luminol. Conditii: 10-4 mol/L dopamina, 1.5% H2O2 si      0.02 

mol/L NaOH 

 

Calibrarea soluției de dopamina  

A fost efectuată curba de calibrare pentru analiza dopaminei (DA) cu un sistem SIA-ZF cu 

condițiile și parametrii experimentali optimizati. După cum se vede in Figura 4, răspunsul 

înălțimilor picurilor a scăzut cu creșterea concentratiei de dopamina (DA).  
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Figura 4. Calibrarea solutiei de dopamina. Conditii: 10-3 mol/L luminol; 1.5% H2O2 si      0.02 

mol/L NaOH 

A fost determinată ecuația de regresie (Tabelul 2): I = 1429.72 - 808.26 x C, unde I este intensitatea 

chemiluminiscentă (fotoni in counts ale detectorului de fotoni Global FIA Firefly) ale sistemului 

Luminol-H2O2-DA și C este concentrația de DA cu coeficientul de corelație (r2) de 0.99. Limita 

de detecție (LOD) a fost de 2.60 x 10-9 mol/L. 

 

Tabelul 2. Metoda de evaluare 

Parametrii Rezultate obtinute 

Domeniul liniara 10-8 – 10-6 mol/L 

Relația liniarăa I = 1429.72 – 808.26 x C; r = 0.996 

Limita de detectiea 2.60 x 10-9 mol/L 

RSD*b 2.57% 

Recoveryb 99.63% 

*n = 5 
aValorile au fost obținute din curba de calibrare de la o serie de soluții standard de lucru de 

clorhidrat de dopamină. 
bValorile au fost obținute în urma efectuării testului de uniformitate ale fiolelor de clorhidrat de 

dopamină. 

 

Studii de interferență  

Influența diferitelor substanțe interferente privind intensitățile CL pentru sistemul ce a fost propus 

SIA-ZF flux oprit au fost investigate prin prepararea unui set de soluții, fiecare cu 10-7 mol/L 

dopamină. Interferențele pot suprima sau îmbunătăți semnalul CL și ca rezultat va avea un efect 

semnificativ asupra intensității CL și în cele din urmă asupra răspunsului analitic. Intensitățile CL 

a soluției singure de dopamina au fost comparate cu cele obținute utilizând soluții de dopamină cu 

diferite specii adăugate. Dacă o specie diferita ce a fost adaugata a cauzat o eroare relativă minoră 

mai mică de ± 3-5% în timpul determinării dopaminei 10-7 mol/L se consideră că aceasta nu 

interferează. Rezultatele arată că interferența a fost găsita atunci când este inclusiv până la 1000 

ori mai mare pentru Na+, K+, Cl-, SO4
2-, NO3

-, PO4
3-, etanol, disulfură de sodiu; până la 100 de ori 

mai mare pentru glucoză, Zn2+, Ca2+, Ba2+; până la 10 ori mai mare pentru acidul ascorbic, acidul 
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uric și până la 2 ori mai mare pentru Fe3+ și Co3+. Mai mult decât atât influența substanțelor, 

disulfurei de sodiu, acidului malic, NaCI, etanolului și propilen glicolului prezente în fiolele de 

clorhidrat de dopamină au fost de asemenea testate și nu a fost gasita nici o interferență care este 

de asemenea confirmata de studiile de recovery. 

Testarea uniformitatii conținutului de clorhidrat de dopamină din fiole 

A fost propus un sistem de analiză prin injectare secventiala (SIA) – zone fluidice (ZF) cu un 

detector de fotoni Global FIA Firefly, ce a fost utilizat pentru testul de uniformitate al conținutului 

de dopamină din fiole farmaceutice, parametrii și condițiile au fost optimizate și rezultatele sunt 

prezentate în Tabelul 2. Valorile RSD au arătat că sistemul SIA-ZF cu detecție CL poate fi utilizat 

în mod fiabil pentru analiza clorhidratului de dopamină în anumite probe farmaceutice. Se poate 

vedea clar din Figura 4 creșterea concentrației de dopamină ce are o influență negativă asupra 

răspunsului înălțimilor picurilor cu rezultatele in care înălțimile picurilor au scăzut. Valorile între 

4.95 - 5.01 mg/mL au fost obținute experimental pentru recuperarea dopaminei în fiole 

farmaceutice de 99.63% a fost comparată cu cea a unei metode descrise anterior [46] și cu cele ce 

au fost obținute prin metoda farmaceutică [47]. O grijă extremă a fost totuși luata din conținutul 

probei farmaceutice ce conține numai substanțe stabilite anterior din fiole farmaceutice ca 

formulări farmaceutice care conțin substanțe ce interferează nu poate da rezultate corecte. Alte 

catecolamine adrenalina, noradrenalina și izoprenalina va avea același tip de efect restrictiv negativ 

asupra finalizarii extinse și pe deplin a reacției luminolului - peroxidului de hidrogen în formarea 

ionului 3-aminoftalat excitat cu rezultatul in care prezența acestor catecolamine va crea, de 

asemenea, o scădere al răspunsului și prin urmare, formarea înălțimii picului al produsului final. 

 

Concluzii 

A fost propusa aceasta alternativa de sistem SIA-ZF-CL cu un detector al reactorului tubular de 

flux oprit ce poate avea niste avantaje cand compari investigatiile noastre si evaluarea al acestui 

sistem cu alte sisteme FIA-CL. In acest caz tehnologiile de manipulare de flux oprit pe baza 

curgerii fluidului al sistemului propus SIA-ZF au fost de așa natură încât zonele suprapuse de 

luminol alcalin, clorhidrat de dopamină și peroxid de hidrogen ca oxidant, s-au păstrat în mare 

parte în afara înaintea zonei de întoarcere cu penetrarea zonelor, a fost utilizat pentru a trimite și 

capta amestecul de reacție direct în interiorul celulei detector al reactorului tubular cu flux oprit 
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pentru ca reacțiile principale să apară și pentru măsurare. În plus experiențele anterioare au aratat 

ca pompele peristaltice utilizate în sistemele FIA anterioare sunt predispuse cu timpul la deterioare 

cu o schimbare în debitul de curgere ai reactivilor diferiti care vor avea o influenta majora asupra 

rezultatelor finale ce au fost obtinute la o perioada de timp. Cand a fost comparata cu pompa 

milliGAT ce a fost utilizata în sistemul SIA-ZF-CL propus, pompa milliGAT este de departe mult 

mai sigura și durabila. Mai mult decât atât peroxidul de hidrogen utilizat ca oxidant a satisfacut 

toate cerințele necesare pentru conditiile ce au fost utilizate ca alternative în sistemul FIA-ZF-CL 

propus cu avantajul principal al reactivului prietenos mediului inconjurator cu produsi nepoluanti 

ce au fost utilizati cu alti oxidanti. Astfel aceste trei aspecte ce au fost mentionate mai sus 

reprezinta avantajele principale al sistemului popus SIA-ZF-CL în comparatie cu alte sisteme 

similare. 

Un alt avantaj al sistemului SIA-ZF-CL pentru analiza dopaminei în fiole specifice farmaceutice 

este, de asemenea simplitatea, fiabilitatea, durabilitatea și avantajul unui consum de cost relativ 

scazut de reactivi în care analiza dopaminei poate fi efectuata si datele pot fi achizitionate si 

prelucrate. 
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Etapa V 

 

Integrarea sistemelor optice si electrochimice in micro si nanoprocesoare 

 

 

Sistemele optice foarte sensibile si electrochimice au fost studiate, validate si integrate in 

nanoprocesoare pentru determinarea automata a unor substante de interes din domeniul 

alimentar, farmaceutic si de mediu. 

 

Determinarea triptofanului din produse farmaceutice si bauturi 

Triptofanul este un aminoacid esențial pentru oameni, avand un rol important în 

metabolismul celular. Scaderea triptofanului din corpul uman poate contribui la anumite 

boli și tulburări de dezvoltare la oameni. De asemenea triptofanul este o substanță 

fluorescentă intrinsecă importantă (aminoacid). Această proprietate a fost folosita pentru 

prima dată la determinarea și estimarea naturii mediului triptofanului. Cu toate acestea în 
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studiile noastre fluorescența nativă a triptofanului nu a fost suficient de sensibila, din 

aceasta cauza rezultand limitarea fiabilității și durabilității analizei triptofanului. Utilizarea 

fluoresceinei ca si colorant fluorescent si utilizarea hexacianoferatului de potasiu (III) ca 

si oxidant, îmbunătățesc cu succes semnalul de răspuns a fluorescenței triptofanului, 

încât o imbunatatire a metodei propuse consta in utilizarea acestor reactivi ieftini si a fost 

aplicată cu succes pentru determinarea acestuia în capsule farmaceutice și in bere cu 

recuperarile și deviația standard relativă foarte bune. Reactivii fluoresceina și 

hexacianoferatul de potasiu (III) sunt ușor comercializati și prin urmare aceasta metoda 

poate fi adoptată cu ușurință de laboratoare pentru determinarea triptofanului în 

farmaceutice și in industria berii. Recuperările obtinute ale triptofanului au fost in 

concordanta cu valoarea declarata pe produsul farmaceutic. Au fost obtinute rezultate 

foarte bune, ele fiind cuprinse între 99.9 și 102.8% și o deviație standard relativă (RSD%) 

mai mică de 0.5% (n = 5). Recuperările pentru determinarea triptofanului în bere au fost 

cuprinse între 93.7 și 95.1%, cu o deviație standard relativă (RSD%) mai mică de 0.5% 

(n = 5). 

 

 

 

Efectul pH-ului asupra determinarii triptofanului 

Valoarea pH-ului de lucru a fost  optimizata pentru concentrațiile de 10-4 mol/L triptofan, 

10-3 mol/L Malachit verde și 10-3 mol/L fluoresceina. Studiile s-au efectuat pentru valorile 

ale pH-ului cuprinse între 3 și 9.5. Figura 1 arata ca intensitățile fluorescenței rămâne 

constantă o lungime de undă de 464 nm în domeniul de pH = 3 - 6, dar creste cand pH-

ul devine 7.4, dupa care ramane din nou constanta. De aceea, pH-ul optim selectat pentru 

aceste masuratori a fost 7.4.  
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Fig. 1. Efectul de pH asupra intensității fluorescenței. Concentrațiile de L-Triptofan, Malachit 

verde si fluoresceina au fost 1.00 x 10-4 mol/L, 1.00 x 10-3 mol/L si respectiv 1.00 x 10-3 mol/L  

 Influența concentrației de triptofan asupra fluoresceinei la pH = 7.4 

Rezultatele prezentate in Figura 2 au aratat următoarele: 

(i) Din cauza creșterii mari a intensității fluorescenței pentru soluțiile de triptofan cuprinse intre 

10-3 - 10-6 mol/L într-o soluție de 10-3 mol/L fluoresceină, λmax de 350.4 nm pentru triptofan 

a devenit mai puțin observabil și s-a mutat la o lungime de undă maximă observabila (λmax) 

de 535 nm.  

(ii) Intensitatea de fluorescența a soluției de 10-3 mol/L fluoresceină a fost de 4520 așa cum este 

prezentata în Fig. 2a. 

(iii) Odată cu introducerea unei soluții de triptofan 10-6 mol/L într-o soluție de fluoresceină 10-

3 mol/L, intensitatea fluorescenței a crescut brusc la o valoare de 8700 din cauza transferului 

de energie a rezonantei fluorescente (FRET) relativ mare în interacțiunea dintre triptofan și 

fluoresceina, așa cum se vede in curba din Fig. 2b. 

(iv) De asemenea, este clar că intensitatea de fluorescență a scăzut cu creșterea concentrației de 

triptofan de la 10-6 mol/L până la 10-3 mol/L, așa cum se vede din curbele din figurile 2c, 

2d si 2e din cauza transferului de energie a rezonantei fluorescente mai mici în interacțiunea 

dintre triptofan și fluoresceină. 
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Fig. 2. Suprapunerea spectrelor de fluorescență ale soluțiilor in amestec (Condiții: PBS pH = 

7.4): (a) fluoresceină 1.00 x 10-3 mol/L cu: (b) L-Trp 1.00 x 10-6 mol/L, (c) L-Trp 1.00 x 10-5 

mol/L, (d) L-Trp 1.00 x 10-4 mol/L si (e) L-Trp 1.00 x 10-3 mol/L 

 

(v) Mai mult decât atât valoarea intensitatii relative obtinute este invers proportionala cu 

concentrația de triptofan masurata așa cum se arată în Fig.3; domeniul de concentrație liniar 

este cuprins între 10-6 si 10-3 mol/L, cu un coeficient de corelație de 0.9999. 

 

 

Fig. 3. Curba de calibrare pentru L-Triptofan.  

Efectul oxidanților asupra reactiei de fluorescenta  

Efectul unor oxidanți (de exemplu KClO3, KIO4 și K3[Fe(CN)6]) asupra intensitatea fluorescenței 

a fost studiat. Rezultatele obținute au arătat că KClO3 și KIO4 nu au nicio influență semnificativă. 

Din Fig. 4, reiese ca adaugarea unei soluții de 10-5 mol/L K3[Fe(CN)6] a crescut semnificativ 

valoarea intensitatii de fluorescenta, putand fi utilizata la determinarea triptofanului din probe reale 

cu mare fiabilitate. 
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Fig. 4. Spectrelor de fluorescenta obtinute pentru diferite concentratii de solutii de L-Triptofan 

cand in solutii s-a adaugat K3[Fe(CN)6]: (a) L-Trp 1.00 x 10-6 mol/L, (b) L-Trp 1.00 x 10-5 

mol/L, (c) L-Trp 1.00 x 10-4 mol/L, (d) L-Trp 1.00 x 10-3 mol/L 

 

Studiul interferenților 

Pentru a evalua selectivitatea metodei dezvoltate, interferenta speciilor diferite și a excipienților 

utilizați în mod obișnuit în farmaceutice, a fost evaluată prin analiza unei soluții etalon conținând 

1.00 x 10-6 mol/L triptofan și diferite cantități din fiecare dintre speciile coexistente. Limita tolerată 

pentru o specie străină a fost considerată ca fiind cea mai mare cantitate producând o eroare relativă 

mai mică de 5% pentru determinarea triptofanului. Rezultatele testelor de interferență sunt 

prezentate în Tabelul 1 si arată că metoda propusă este selectiva. 

 

Tabelul 1. Raporturile de concentrație tolerabila ale unor specii de interferență pentru o 

concentratie de L-triptofan de 1.00 x 10-6 mol/L 

Substanta 
Raportul de concentratie 

tolerabilă 

D-Glucoza 1000 

L-Leucina 1000 

L-Alanina 500 

Acid uric 500 

L-Fenilalanina 100 
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DL- acid aspartic 100 

L-Izoleucina 100 

DL-Histidina 100 

Acid ascorbic (Vitamina C) 100 

L-Cisteina 10 

Dopamina 10 

D-Valina 10 

L-Tirozina 10 

 

Aplicații analitice  

Metoda propusă pentru imbunatatirea fluorescenței triptofanului folosind fluoresceina ca si 

colorant fluorescent și K3[Fe(CN)6] ca oxidant a fost aplicată pentru determinarea triptofanului în 

capsule farmaceutice și bere. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2 pentru capsulele farmaceutice 

și în tabelul 3 pentru bere. Așa cum se vede în tabelul 2 cantitatile de L-triptofan regasite sunt in 

concordanta foarte buna cu cantitatea declarata de L-triptofan din capsulele farmaceutice, cu valori 

pentru recovery cuprinse între 99.9 și 102.8% și o deviație standard relativă (RSD%) mai mică de 

0.5% (n = 5). Din Tabelul 3 reiese ca valorie obtinute pentru recovery cand L-triptofanul se 

determina în bere au fost cuprinse între 93.7 și 95.1%, cu o deviație relativa standard (RSD%) mai 

mică de 0.5% (n = 5). 

 

Tabelul 2. Determinarea triptofanului în capsule farmaceutice 

Proba 
Cantitatea de L-triptofan 

declarata, mg/mL 

Cantitatea de L-triptofan 

regăsită utilizand metoda 

propusa, mg/mL* 

Recovery, % 

Cebrium 1 

15.00 

15.42 ± 0.07 102.78 

Cebrium 2 15.04 ± 0.28 100.29 

Cebrium 3 15.03 ± 0.23 100.19 

Cebrium 4 15.00 ± 0.09 100.00 
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Cebrium 5 14.99 ± 0.08 99.94 

*Deviație relativa standard pentru 5 măsurători (n = 5). 

 

Tabelul 3. Determinarea triptofanului în bere 

Proba 

Concentratia de L-

triptofan adăugata, 

mol/L 

Concentratia 

de L-triptofan 

regăsita, mol/L 

Recovery (%) RSD (%)* 

Bere 1 1.00 x 10-5 1.43 x 10-5 93.65 0.28 

Bere 2 1.00 x 10-4 1.58 x 10-4 94.24 0.01 

Bere 3 5.00 x 10-4 9.29 x 10-4 95.11 0.08 

*Deviație relativa standard pentru 5 măsurători (n = 5). 

 

Un exemplu de integrare a unui sistem optic de analiza in nanoprocesoare pentru 

determinarea automata a unor substante de interes din domeniul alimentar, farmaceutic si 

de mediu este prezentat in  continuare. 

 

Schema de realizare a sistemului automat de analiza este urmatoarea: 
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Fig. 5. Diagrama schematică a sistemului de analiză prin injectie secventiala - zone fluidice 

utilizata pentru determinarea prin chemiluminescenta a triptofanului: C - purtator de apa; P, 

pompa milliGAT; HC - bobina; D - detector; W - reziduu 

 

Diferite experimente au fost efectuate cu sistemul propus. Un semnal de chemiluminescență inițial 

datorat reacției luminolului cu apa oxigenata si triptofan a fost obtinut folosind 10-4 mol/L 

triptofan, 10-3 mol/L luminol, 0.8 mol/L apa oxigenata și 0.02 mol/L NaOH. Spectrul de 

chemiluminiscență (Fig. 6) a fost înregistrat în intervalul 200-800 nm. Așa cum se vede în Fig. 2, 

chimiluminescenta maximă a fost obținută la 434 nm. 
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Fig. 6. Spectrul de chemiluminescență al luminolului cu apa oxigenata în prezență de triptofan.  

 

Efectul concentrației apei oxigenate asupra semnalului de chemiluminescenta  

Efectul concentrației de peroxid de hidrogen asupra intensității chemiluminescente în prezența de 

1.0 x 10-4 mol/L triptofan și 1.0 x 10-3 mol/L luminol a fost investigat în intervalul 0.2 – 1.0 mol/L. 

Așa cum se vede în Fig. 7, intensitatea chemiluminescentei a crescut cu cresterea concentrației de 

apa oxigenata pana la 0.8 mol/L, dupa care intensitatea chemiluminescentei a scăzut brusc la o 

concentrație de 1.0 mol/L H2O2. Prin urmare, concentratia de 0.8 mol/L a apei oxigenate a fost 

considerata optima. 
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Fig. 7. Efectul concentrației apei oxigenate asupra numărului de fotoni (intensitatea 

chemiluminiscentă).  

 

Efectul concentrației luminolului asupra semnalului  

Efectul concentrației de luminol asupra intensității chemiluminescente a fost examinat utilizând 

1.0 x 10-4 mol/L triptofan și 0.8 mol/L peroxid de hidrogen într-un interval cuprins intre 1.0 x 10-

7 si 1.0 x 10-2 mol/L. Așa cum se vede în Fig. 8, numărul de fotoni (intensitatea chemiluminescentă) 

a crescut până la numarul maxim de fotonii (intensitate maximă chemiluminescentă) si a fost 

obtinut atunci când concentrația de luminol a fost 10-3 mol/L (1000 µmol/L), unde, imediat după 

intensitatea chemiluminescentă a scăzut brusc la o concentrație de 10-2 mol/L (10000 µmol/L) 

luminol. De aceea, concentratia de 10-3 mol/L luminol a fost considerata optima. 
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Fig. 8. Efectul concentrației luminolului asupra numărului de fotoni (intensitatea 

chemiluminescentă).  

Parametrii metodei 

În condițiile experimentale optime, intensitatea chemiluminiscentei a fost liniara cu concentratiile 

de triptofan în intervalul 1.0 x 10-6 si 1.0 x 10-3 mol/L. Ecuația de calibrare a fost I = 1469.25 – 

0.59 x C, (r=0.9968) unde I este intensitatea chemiluminescentei (fotoni counts al detectorului 

Global FIA Firefly Photon Counter) data de produsul reactiei luminol – apa oxigenata – triptofan 

intr-un sistem de detectie al reactorului tubular și C este concentrația de triptofan. Limita de 

detecție (LOD) a fost de 1.8 x 10-7 mol/L, limita de cuantificare a fost de 1.0 x 10-6 mol/L și 

deviația standard relativă (RSD%) (n = 6) a fost de 3.6% pentru 1.0 x 10-4 mol/L triptofan. 

 

Studiul interferențelor 

Pentru a evalua selectivitatea sistemului propus, efectul diferitelor specii și excipienți utilizați în 

mod obișnuit în farmaceutice asupra determinarii triptofanului a fost investigată prin analizarea 

unei soluții standard care conține 1.0 x 10-5 mol/L Trp și diferite cantități din posibilul interferent. 

Limita tolerată a fiecărei specii străine a fost considerată ca fiind cea mai mare concentrație care a 

dat o eroare relativă mai mică de 5% pentru determinarea triptofanului. În tabelul 1 sunt prezentate 

rezultatele experimentale. Ele au arătat că metoda propusă are o bună selectivitate. 
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Table 4. Raporturile de concentrație tolerabila ale unor specii de interferență la 1.0 x 10-5 mol/L 

triptofan  

Substanta 
Raportul de concentratie 

tolerabilă 

D-Glucoza 1000 

L-Leucina 1000 

L-Izoleucina 1000 

DL-Histidina 1000 

L-Fenilalanina 500 

Dopamina 500 

L-Alanina 100 

D-Valina 100 

L-Tirozina 100 

Acid ascorbic (Vitamina C) 10 

DL-Acid aspartic 10 

Acid uric 10 

L-Cisteina 10 

 

 

Aplicații 

Sistemul de analiza propus a fost aplicat la determinarea triptofanului în capsule farmaceutice, iar 

rezultatele au fost prezentate în tabelul 5. După cum se vede în tabelul 5, valorile pentru recovery 

au fost cuprinse între 96.3 și 105.7% (n = 6). Se poate observa că rezultatele obținute sunt în 

concordanță cu valorile specificate pentru triptofan, precum și cu valorile regasite și deviația 

relativa standard (mai mica de 7%, n = 6). 
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Tabelul 5. Determinarea triptofanului in capsule farmaceutice  

Proba 

Cantitatea de 

triptofan declarata, 

mg/mL 

Cantitatea de triptofan 

regasita, mg/mL 

Recovery, 

% 

RSD  

(%)* 

Cebrium 1 

15 

15.9 105.7 2.0 

Cebrium 2 15.2 101.5 4.8 

Cebrium 3 14.5 96.8 2.9 

Cebrium 4 14.4 96.3 3.6 

Cebrium 5 14.5 96.9 4.5 

Cebrium 6 14.6 97.1 7.1 

Cebrium 7 15.4 102.8 6.3 

Cebrium 8 14.7 98.1 6.3 

Cebrium 9 15.0 100.2 6.5 

Cebrium 10 15.6 104.1 3.4 

*Deviatia relativa standard (n = 6) 

 

Sistemul propus a fost aplicat si la determinarea triptofanului în probele de bere. Rezultatele sunt 

prezentate în tabelul 6 iar valorile regasite pentru triptofan în bere au fost cuprinse între 91.6 și 

93.9%, cu o deviație relativa standard mai mică de 4% (n = 6). 

Tabelul 6. Determinarea triptofanului in bere 

Proba 

Cantitatea de 

Trp adaugată 

(mol/L) 

Cantitatea de 

Trp regasită 

(mol/L) 

Recovery (%) RSD (%)* 

Bere 1 1.0 x 10-5 1.1 x 10-5 91.6 4.4 

Bere 2  1.0 x 10-4 1.1 x 10-4 92.0 4.0 

Bere 3  5.0 x 10-4 7.4 x 10-4 93.9 3.3 

*Deviatia relativa standard (n = 6) 


