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Etapa 1 - Fabricarea si Integrarea nanoSenzorului SPR continand structura optimizata multistrat 
in zona de sensing; 
Testarea si optimizarea raspunsului acestuia, in laborator, pe esantioane de apa 
Obiective 
1. Fabricarea suprafetei de sensing D-shape POF-SPR a nanoSenzorului si caracterizarea 
instrumentala (AFM, SEM etc ) a parametrilor  ei functionali  
2 . Proiectarea configuratiei bio-chemosenzorului plasmonic folosind aptameri si MIP, si teste 
preliminare de validare a conceptului pentru o buna selectivitate a raspunsului la antibioticul 
specific  
3. Optimizarea functionla a raspunsului nanosenzorului folosind nano-particule metalice si/sau 
grafene  
4. Evaluarea sensibilitatii de detectie pe esantioane de apa cu antibiotic  
5. Obtinerea arhitecturii hardware de integrare a nanoSenzorului si dezvoltarea algoritmilor 
specifici de interfatare a modelului experimental obtinut cu PC si SmartPhone  
6. Testarea si evaluarea raspunsului modelului experimental obtinut pe esantioane reale de apa 
Activitati: 
Proiectarea partilor mecanice de integrare a traductorului in sistemul de masurare a presupus utilizarea 
unui banc de  lucru care  integreaza platforma de polizare a suprafetei fibrei optice, dotata cu hartii de 
polizare gradata,  (Thorlabs polishing paper) de  la 30um pana  la 1um. Etapele de  realizare a pregatirii 
suprafetei active a senzorului sunt ilustrate in figura 1. 

 
Figura 1. Pregatirea suprafetei de sensing prin 5 etape 

In Figura 2 este  ilustrata geometria senzorului SPR pe fibra optica de plastic,  in sectiune transversala si 
respectiv longitudinala. 



  
Figura 2. Integrarea senzorului SPR in sistemul de monitorizare a lungimii de unda de rezonanta 

 
Celula  senzorului SPR,  ilustrata  in  figura 3 este  fixata  intr‐un  support dreptunghiular, de  tip V‐groove 
care  poate  fi  obtinut  cu  o  imprimanta  3D  (in  cazul  de  fata  s‐a  utilizat  imprimanta  Tevo  Tarantula 
accesibila ca pret). 

 

 
 
 

Figura 3. Celula SPR si monitorizarea lungimii de unda de rezonanta pentru clasificarea label‐free 
 

Au fost utilizate depuneri de diverse grosimi de straturi si caracterizate cu ajutorul profilometrului KLA 
Tencor Alpha‐Step D‐500, pentru a stabili gradul de repetabilitate a obtinerii celulei de sensing. Cea mai 
buna geometrie corespunde unei suprafete de sensing de tip multistrat, care contine Microposit S1813 
Photoresist 1.5 µm si strat de aur de 50nm. Celula poate fi supusa  la o utilizare multipla de pana  la 10 
utilizari,  intr‐o  configuratie  de  detectie  directa  a  indicelui  de  refractie  pe  esantioane  de  apa. 
Sensibilitatea obtinuta este de S = 10 ‐3 ÷ 10 ‐4 [nm/RIU]. 

Dezvoltarea unui sistem de multi‐detectie a presupus organizarea sub forma de matrice pentru integrare 
paralela  (sensors  array)  a  lor,  folosind  cuploare  Industrial  Fiber Optica  si  obtinerea  unei metode  de 
interogare  spectrala de  tip TMD  (time division mux)  folosind polarizoare  comandate  in  tensiune  (LCD 
screen, Adafruit). Arhitectura hardware de integrare a celulei de sensing, SPR este ilustrata in figura 4. 
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Figura 4. Sistemul de interogare a senzorului SPR varianta 1 a presupus utilizarea unei platforme cu 
interfata bazata pe Raspberry Pi 

Obtinerea strategiei de functionalizare a suprafetei de sensing, pentru a raspunde gamei de 
receptori alesi, conform aplicatiei de detectie a antibioticelor apartinand clasei beta-lactam 
 
Raportul din 2015 al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) privind consumul de 
antibiotice pentru uz veterinar a arătat că cele mai utilizate clase de antibiotice sunt tetraciclinele, 
penicilinele, fluorochinolonele și sulfonamidele. Din acest motiv, studiul nostru se va concentra 
mai ales pe aceste clase. Din păcate, în acest raport nu au fost colectate date despre România, 
România fiind în situația în care nu cunoaște exact expunerea la antibiotice, sugerând încă o dată 
importanța acestui proiect pentru evaluarea contaminării cu antibiotice a mediului. 



Apariția substanțelor farmaceutice în eșantioanele de mediu și in cele alimentare la nivele de 
urme (în intervalul nanograme până la micrograme pe litru) a fost discutată și publicată în 
literatura de specialitate. Scopul principal al acestui proiect este monitorizarea concentrațiilor de 
antibiotice din diferite eșantioane de mediu pentru a evalua expunerea populației la antibiotice 
prin apele uzate contaminate, ca un pas important în lupta împotriva utilizării abuzive a 
antibioticelor și a răspândirii rezistenței la antibiotice. 

Un pas important în proiectarea biosenzorilor este reprezentat de platforma de imobilizare și 
tehnica de imobilizare la suprafaţa acestei platforme, în scopul de a asigura transferul electronic 
între bioelement și traductor. Mai multe nanoplatforme au fost deja dezvoltate cu succes, 
conducând la o densitate mai mare de bioelemente încorporate pe suprafața traductorului ceea ce 
se traduce în sensibilitate îmbunătățită și o buna selectivitate. 

Principala calitate a unei platforme eficiente trebuie sa fie posibilitatea de a crea monostraturi de 
molecule capabile să prindă specific moleculele ţintă. Sunt testate în prezent două 
nanoplatforme: una ce utilizează receptori biomimetici de tip polimeri imprimaţi moleculari şi a 
doua ce permite o realizare controlată a straturilor de bioelemente imobilizate (anticorpi şi 
apatameri) folosind sărurile de diazoniu. Ambele metode sunt testate pe electrozi de carbon 
vitros şi pe celule electrochimice planare imprimate cu electrod de lucru de grafit. 

1.1. Polimeri moleculari imprimaţi (MIP) 

Principiul tehnicii polimerilor imprimaţi molecular (MIP) a fost introdus de Wulff  în 1972, 
avand la baza formarea de legături covalente reversibile între polimeri funcționali și molecula 
șablon [1]. În 1981, Mosbach a sintetizat receptori biomimetici bazaţi pe interacțiuni necovalente 
între molecula șablon și monomerii funcționali [2]. 

Imprimarea moleculară a polimerilor este o tehnică versatila utilizată pentru fabricarea de 
receptori biomimetici. Aceştia reprezintă situsuri de recunoaștere moleculara, complementare ca 
mărime, formă și funcționalitate chimică cu o moleculă țintă (şablon), create într-un polimer 
sintetic. Metoda de preparare este simpla și implică utilizarea de monomeri funcționali, molecule 
şablon, agenți de reticulare și solventi [1-3]. Pașii implicați în pregătirea de MIP sunt ilustraţi în 
Figura 5 și constau în: 

 asamblarea monomerului într-o manieră ordonată în jurul șablonului prin 
interacţiuni covalente sau non-covalente între moleculele șablon și monomerii 
funcționali  

 polimerizarea monomerului în prezența moleculei șablon, rezultând o matrice 
polimerică care înglobeaza moleculele șablon  

 îndepărtarea șablonului din matricea polimerică, rezultând astfel cavități de 
recunoaştere specifice pentru molecula șablon [4, 5]. 
 

 

Figura 5. Metoda generală de preparare a polimerilor imprimaţi molecular. 



 

Tehnica polimerilor imprimaţi molecular prezintă o serie de avantaje precum: 

 Preparare simplă 
 Cost redus 
 Stabilitate într-un interval larg de pH, temperatură şi presiune 
 Timp de stocare lung, la temperatura camerei 
 Selectivitate și afinitate crescută pentru molecula țintă 
 Performanţă în solvenţi organici, spre deosebire de aptameri şi anticorpi 
 Capacitate de a recunoaşte molecule ţintă de diferite dimensiuni, de la 

molecule mici (substanțe medicamentoase, aminoacizi, poluanți, hormoni 
steroizi sau ioni metalici) la molecule mari (peptide sau proteine) 

 Posibilitatea de a sintetiza MIP pentru molecule toxice şi substanţe 
imunosupresoare [6-8] 

MIP prezintă aplicabilitate larga în diverse domenii, precum cromatografia, electroforeza, 
cataliza, transportul la tinţă al medicamentelor sau elaborarea de senzori chimici [8-13]. 

Selectivitatea crescută a MIP a atras un interes deosebit în utilizarea acestora în fabricarea de 
senzori chimici. Un aspect esențial în fabricarea senzorilor bazaţi pe MIP este integrarea MIP în 
traductor. Una dintre modalităţile cele mai simple şi directe pentru a realiza acest lucru este 
electropolimerizarea direct pe suprafața traductorului. Aceasta abordare prezintă o serie de 
avantajele precum: control asupra grosimii şi densităţii filmului polimeric prin modificarea 
parametrilor experimentali, de exemplu a potenţialului aplicat, depunere într-un un loc precis la 
suprafața traductorului şi posibilitatea de a obține un film omogen la suprafața unui electrod cu 
geometrie complexă [3].  

Performanța senzorilor bazați pe MIP poate fi îmbunătățită prin introducerea diferitelor 
materiale nanostructurate care posedă proprietăți fizice şi chimice unice, cu scopul de a oferi o 
mai bună accesibilitate a analitului la situsurile de recunoaștere, precum și o rezistență mai 
scăzută la transferul de masă. Nanoparticulele de oxid metalic, grafenele, nanotuburile de carbon 
și alte nanomateriale oferă o serie de avantaje în fabricarea de senzori, cum ar fi sensibilitate 
sporită, limita de detecție superioară, raport ridicat semnal-zgomot, timp de analiză mai scurt și 
posibilitate de automatizare și miniaturizare. 

Rezultate preliminare 

Protocolul de lucru pentru fabricarea senzorilor electrochimici, pe baza de filme polimerice 
imprimate este în acest moment este aplicat pentru detecţia selectivă a claritromicinei și 
cefalexinei. Polimerul este electrodepus in situ pe suprafața electrodului de lucru (electrod de 
carbon vitros, electrod de diamant dopat cu bor), urmând să joace rol de interfață de recunoaștere 
moleculară, fiind capabili să recunoască în mod selectiv și să preconcentreze antibioticul de 
interes din proba de analizat (soluții apoase). Electropolimerizarea MIP-ului are loc simultan cu 
procesul de imprimare moleculară și se realizează prin voltametrie ciclică, tehnică ce permite 
integrarea eficientă și intimă a polimerului cu traductorul. Mai mult, grosimea și morfologia 
filmului polimeric poate fi astfel controlată în mod facil prin modificarea parametrilor 
electrochimici (numărul de cicluri, viteza de baleiaj) în timpul electrodepunerii [3]. Protocolul de 
lucru este simplu, rapid, necesitând volume mici ale amestecului de polimerizare, ce conține 
dizolvate toate componentele necesare: molecula-șablon (antibioticul-țintă), monomerul 
funcțional și cel de reticulare și electrolitul. 



Evaluarea protocolului de functionalizare chimica a suprafetei nanoSenzorului plasmonic 
 
Alegerea bioelementelor 

Recunoașterea moleculară este în general definită ca fiind capacitatea unei moleculă 
(gazdă) de a "recunoaște" o alta molecula (oaspete), care prezintă complementaritate, în special 
prin interacțiuni chimice și geometrice moleculare. Efectele recunoașterii moleculare, care 
constau în interacțiunea specifică dintre moleculele gazda si ţinta (cum ar fi hibridizarea ADN, 
interacțiunile specifice între biotină și avidină sau între proteină A/G și anticorpul), prin legaturi 
covalente (punți disulfurice între lanțurile laterale ale cisteinei) și non-covalente cum ar fi: 
legături de hidrogen, legături coordonative în cazul metalelor, forțele hidrofobe, van der Waals, 
interactiunilor π -π, bazate pe efectele electrostatice și electromagnetice, pot fi exploatate în 
chimia analitică şi în electrochimie, atâta timp cât interacțiunea specifică produce o schimbare 
detectabilă ce poate fi măsurată cu ajutorul unui instrument. 

Bioelementele utilizate în mod curent în dezvoltarea biosenzorilor se clasifica în elemente 
naturale (anticorpi, enzime, DNA sau miRNA), elemente sintetice (aptameri) şi elemente 
biomimetice (polimeri moleculari imprimaţi). In abordarea iniţială a obiectivelor acestui proiect 
ne-am focusat pe elementele biomimetice de tip MIP datorită robusteţei lor (metode de sinteză și 
imobilizare la suprafață simple, ieftine și reproductibile, stabilitate chimică și termică superioară) 
şi a selectivității ajustabile față de molecula țintă. 

Alte bioelemente ce asigură recunoaşterea moleculară în medii complexe sunt anticorpii şi 
aptamerii. In continuare vor fi prezentate în paralel cele doua tipuri de bioelemente. 

Anticorpi  

Anticorpii sunt glicoproteine produse de celulele specializate B în limfocitele gazdei ca şi 
răspuns al sistemului imun la prezenţa unor specii străine, numite anitgene. Se mai numesc şi 
imunoglobuline. Există cinci clase de imunoglobuline (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), IgG fiind cea 
mai raspindită în natura şi utilizată în mod curent în dezvoltarea imunotestelor şi a 
imunosenzorilor [12].  

Structura anticorpilor comparată cu cea a aptamerilor este prezentată în Figura 6. 
Imunoglobulinele IgG sunt molecule ce au forma de “Y” fiind constituite din doua lanţuri uşoare 
identice (GM de aproximativ 25000 Da) şi doua lanţuri grele identice (GM de aproximativ 50000 
Da), legate printr-o punte disulfidică şi interacţiuni non covalente (legături de hidrogen). Atât 
lanţurile uşoare cât şi cele grele au domenii constante şi variabile: un domeniu variabil pentru 
ambele lanţuri (uşor şi greu) VL şi VC, un domeniu constant pentru lanşurile usoare CL, şi trei 
pentru lanţurile grele, CH1, CH2, si CH3. Domeniile variabile VL şi  VH, sunt cele mai importante 
pentru reacţia anticorp –atigen, şi diferă de la un anticorp la altul dând specificitate legăturii, 
depinzând de secvenţele de aminoacizi. Aceste regiuni ce determină complementaritatea (CDRs) 
prezintă porţiuni curbe hipervariabile ce reprezintă de fapt locurile de legare ale antigenelor. 
Marea diversitate a acestor regiuni permite producerea anticopilor cu aşa de mare specificitate 
pentru o largă varietate de antigene [12, 13]. 



 
 

 

Figura 6. Structura anticorpilor şi a aptamerilor [14] 

IgG pot fi divizaţi în fragmentul de legare a antigenului (antigen binding fragment Fab) şi 
fragmentul ce nu permite legarea antigenului (non-antigen binding fragment Fc). Anticorpii (Ab)  
sunt bivalenţi şi pot lega doi antigeni, regiunea Fab posedând doua situsuri de legare a 
antigenelor. Regiunea de legare pe antigen (Ag) pe se numeste „paratop” iar situsul 
complementar de la suprafaţa antigenului se numeste „epitop” complementaritatea lor bazându-
se pe mărimea, forma şi compatibilitate chimică [15]. 

Interacţiunea anticorpilor cu antigenele corespunzătoare se bazează pe legaturi de hidrogen, 
legaturi ionice, interacţiuni hidrofobice şi forţe van der Waals, dar un grad înalt de 
complementaritate este necesar între antigen şi anticorp pentru că interacţiuni de tip non covalent 
să aibă loc. In unele cazuri, formarea legăturii între Ag şi Ab este acompaniată de modificări 
conformaţionale ale Ab, Ag sau ale amândurora, ceea ce duce la o potrivire perfectă dar  care 
poate afecta afinitatea. 

Anticorpii sunt produşi în organisme vii, ceea ce creşte preţul lor de productie. Sunt sensibili la 
schimbări de pH şi de temperatură. 

Aptameri 

Aptamerii sunt catene de acizi nucleici care se pot lega selectiv de aminoacizi, oligozaharide, 
peptide sau proteine. De fapt, aptamerii sunt catene scurte de oligonucleotide ADN sau ARN 
care pot se lega specific de o serie de molecule ţintă având o înaltă afinitate şi specificiate pentru 
acestea [16]. Aceştia pot lega selectiv molecule mici ca şi coloranţi organici, medicamente, 
nucleotide, aminoacizi sau macromolecule cum ar fi proteinele, polipetidele şi polizaharidele 
[15, 17, 18]. Exista aptameri care pot să se lege selectiv de receporii membranari, de epitopii de 
pe suprafaţa celulară, de celule intregi sau chiar de microorganisme ca şi toxinele sau prionii [18, 
19]. Legarea aptamerilor de ţinta lor poate fi făcută cu ajutorul legăturilor de hidrogn, a 
interacţiunilor hidrofobice sau electrostatice. Afinitatea lor este dată de abilitatea lor de a se plia 
într-un mod de legare specific luând forma moleculelor mici şi stabilinad legâturi de hidrogen 
sau integrându-se în structura macromolelculelor legându-se datorită complementarităţii date de 
interacţiunile non-covalente. 

Aptamerii au constante de disociere de ordinul pico – micromolar dar cu specificitate şi afinitate 
egală şi chiar superioară anticorpilor monoclonali [19]. Astfel pot să substituie cu succes 
anticorpii în dezvoltarea imunotestelor şi a imunosenzorilor fiind capabili să discrimineze de 
exemplu proteine cu structuri foarte asemănătoare. Au de asemenea avantajul ca sunt sintetizaţi 



chimic, in vitro cu ajutorul procedeului SELEX [18] dovedind o stabilitate mult mai buna la 
variaţii de pH şi de temperatură decât anticorpii. 

In elaborarea nanoplatformelor si optimizarea lor se vor utiliza aptameri si polimeri moleculari 
imprimati.  

 
Monitorizare in vederea optimizarii, a parametrilor functionali ai nanoSenzorului 
 

- Elaborarea unui aptasenzor pentru detectia ampicilinei din ape reziduale 
Scopul acestui studiu a fost de a dezvolta un biosenzor electrochimic, folosind un aptamer 
specific ampicilinei, care conține o grupare tiol (ss-ADN 5'-
CACGGCATGGTGGGCGTCGTGTTTTTTTTTTTTTTT-3 '- (CH2) 6-SH) să fie imobilizat pe 
suprafețe de aur printr-un strat de auto-asamblare. Datorită proprietății sale de a intercalata în 
lanțul de aptameri, pentru detecția electrochimică, albastrul de metilen a fost utilizat ca etichetă 
electrochimică.  
Schema acestui aptasenzor este prezentata mai jos: 

 
Schema 7. Structura aptasenzorului pentru ampicilina 

Dezvoltarea aptasensorului electrochimic a implicat mai multe etape: în primul rând, electrodul 
imprimat pe baza de grafit (C-SPE) cu un electrod de lucru pe bază de carbon și o pseudo-
referință de argint (din Dropsens, Spania) a fost modificat cu nanoparticule de aur prin aplicarea 
a 60 µl de soluție de 0,6 mM HAuCI4 preparată în 0,5 M H2S04 și efectuarea a zece cicluri de 
voltammetrie ciclica, baleind potențialului între -0,2 și 1,2 V, utilizând un potentiotat 
AUTOLAB PGSTAT 302N (Ecochemie, Olanda) dotat cu NOVA 1.10 asociat software. 
Reducerea electrochimică a HAuCl4 conduce la formarea unui strat omogen de nanoparticule de 
aur la nivelul electrodului de lucru, care îmbunătățește proprietățile sale electrochimice și 
permite o modalitate simplă de imobilizare a aptamerului selectiv cu ampicilină care conține o 
grupare tiol; astfel, al doilea pas a constat în incubarea timp de  30 de minute a electrodului cu o 
soluție de aptamer de 20 µM care conduce la o atașare puternică a aptamerului la suprafață prin 
legături covalente Au-S, cu formarea unui monostrat autoasamblat. Soluția de aptamer utilizată 
pentru imobilizare a fost preparată într-un tampon cu tărie ionică ridicată, constând din 10 mM 
tris (hidroximetil) aminometan, 100 mM KCI, 100 mM NaCI și 5 mM MgCI2 și înainte de 
imobilizarea sa, soluția de aptamer a fost încălzită la 93 ° C ° C timp de 3 minute pentru a 
desfasura aptamerul, forma sa activa. A treia etapă a implicat etichetarea aptamerului ampicilina 
imobilizat pe electrod cu albastru de metilen, o etichetă redox activă. Aceasta s-a realizat prin 
aplicarea pe electrodul de lucru modificat cu aptamer a 10 µl dintr-o soluție 0,1 mM de albastru 
de metilen și incubarea timp de 15 minute. 
Analizele DPV au fost utilizate pentru înregistrarea picurolor de reducere a albastrului de 
metilen, înainte și după capturarea ampicilinei. Analizele DPV in PBS au fost efectuate în 
intervalul potențial de la 0 V până la -0,45 V, cu înălțimea impulsului de 100 mV, lățimea 



impulsului de 25 ms și rata de scanare de 10 mV s-1. DPV la electrodul modificat numai cu 
AuNPs și aptamerul nu a prezentat niciun pic de reducere, dovedind că nici o altă specie nu este 
redusă în această fereastră potențială. DPV la electrodul modificat cu AuNPs, aptamer și marcat 
cu albastru de metilen a arătat un pic de reducere mare, dovedind că albastrul de metilen a fost 
legat la aptamer la suprafața electrodului. Albastrul de metilen, ca și alte etichete electrochimice, 
necesită o apropiere de suprafața electrodului pentru a produce semnalul electrochimic. În 
absența ampicilinei, analitul țintă, conformația aptamerului permite apropierea între albastrul de 
metilen și electrod, deci răspunsul voltametric mare. Totuși, după legarea ampicilinei, aptamerul 
adoptă o altă conformație, distanțând albastrul de metilen și împiedicând transferul de electroni 
între albastrul de metilen și electrod, cu o scădere a vârfului de reducere. 

- Depunerea electrochimică a filmului de MIP 
Componența amestecului de polimerizare a fost aleasă în funcție de natura moleculei 

șablon, respectiv în funcție de strategia de imprimare moleculară aleasă. Astfel, s-a testat 
eficiența imprimării moleculare necovalente pentru cefalexină în mediu apos (Figura 8), folosind 
monomeri funcționali și de reticulare indolici (ex. acidul indol 3-acetic), respectiv oportunitatea 
imprimării covalente a claritromicinei în mediu neapos (acetonitril, metanol) (Figurile 9-10) 
folosind ca monomeri funcționali acizi boronici (ex. acid 3-tienil-boronic). Electrodepunerea 
polimerilor la suprafața electrozilor a avut loc printr-un proces potențiodinamic folosind 
electroliți potriviți mediului de lucru ales. Baleiajul de potential (100 mV/s), numărul de cicluri, 
natura electrolitului, respectiv al sistemului tampon au fost optimizate în cazul fiecărui polimer 
în parte. 
 

Figura 8. Electropolimerizarea filmului de MIP pentru cefalexină în tampon fosfat 
0.1M pH=7 

Interval: -1.6 - +1.6 V vs. Ag/AgCl, 100 mV/s, 5 cicluri 
 



Figura 9. Electropolimerizarea filmului 
de MIP pentru claritromicină în ACN 

Interval: -1.3 - +1.7 V vs. Ag/AgCl, 100 mV/s, 5 
cicluri 

Figura 10. Electropolimerizarea filmului 
de MIP pentru claritromicină în MeOH 

Interval: -0.7 - +1.5 V vs. Ag/AgCl, 100 mV/s, 5 
cicluri 

 
În urma obținerii filmului polimeric, molecula șablon a fost eliminată prin difuzie în 

mediu convectiv folosind diverse sisteme de solvenți și componente tampon optimizate în funcție 
de principiul imprimării moleculare testate. 

   
- Principiul de detecție electrochimică al moleculelor model 

Datorită potențialelor de oxido-reducere extreme ale macrolidelor și penicilinelor pe electrozi 
solizi convenționali [20] s-a decis utilizarea unei sonde redox (sistemul hexacianoferat (II) și 
(III) de potasiu, respectiv ferocen dimetanol (FcDM)) în vederea monitorizării gradului de 
preconcentrare al moleculelor țintă. S-au realizat studii comparative pe electrozi nemodificați, 
respectiv modificați cu polimeri imprimați (MIP) și neimprimați (NIP) molecular (Figurile 11-
13). 

Figura 11. Voltamogramele ciclice (100 mV/s) ale 5mM hexacianoferat(II/III) de potasiu pe 
electrodul modificat cu MIP pentru cefalexină după îndepărtarea moleculei-șablon (negru), 
după expunerea senzorului în apă (blank, 30 minute, verde) și după preconcentrare în 10µM 

cefalexină în apă (roșu)  



Figura 12. Voltamogramele ciclice (100 
mV/s) ale 5mM hexacianoferat(II/III) de 

potasiu pe electrodul nemodificat (negru) și 
după preconcentrare (10 minute) în soluții de 
claritromicină (verde), blank (ACN, roșu) în 

ACN pe electrodul modificat cu MIP 

Figura 13. Voltamogramele ciclice (100 
mV/s) ale 5mM hexacianoferat(II/III) de 

potasiu pe electrodul nemodificat (negru) și 
după preconcentrare (10 minute) în soluții 

de claritromicină (verde), blank (ACN, 
roșu) în ACN pe electrodul modificat cu 

NIP 

Figura 14. Voltamogramele ciclice (100 
mV/s) ale 5mM FcDM după preconcentrare 

(10 minute) în soluții de concentrații 
crescânde de claritromiciă în tampon fosfat 

0,1M (pH=7) 
 

Figura 15. Regresie liniarizată al curentului 
de oxidare pentru 5mM FcDM în funcție 

de concentrația de claritromicină (0,5 – 20 
ug/mL) 

Preconcentrare 10 minute în tampon fosfat 
0,1M (pH=7) 

 
S-au urmărit corelațiile între curenții de oxidare ai sondelor redox și concentrația 

moleculelor țintă din soluțiile de testare după diverși timpi de preconcentrare (0-30 minute). 
Astfel, în Figura 15 se prezintă regresia liniarizată obținută în cazul claritromicinei obținută după 
10 minute de preconcentrare sub agitare blândă în concentrații crescânde de claritromicină ( 0,5 
– 20 μg/mL) în tampon fosfat 0,1M (pH=7). Performanțele analitice ale senzorilor obținuți vor fi 
îmbunătățite suplimentar, urmând să se realizeze în paralel și un studiu de selectivitate extins.  
 
 
Caracterizarea spectrală a antibioticelor țintă prin spectroscopie Raman în vederea 
implementării în faza următoare a unei detecții duale, spectroelectrochimice 
În vederea pregătirii pașilor pentru integrarea unei detecții hibride (SPR – spectroelectrochimic), 
menite să conducă la creșterea sensibilității și selectivității senzorului propus s-au înregistrat și 
spectrele Raman ale antibioticelor luate în lucru. Se urmărește pe viitor testarea posibilităților de 
implementare a spectroscopiei Raman amplificate de suprafață (SERS) pentru a putea decela 



chiar și urmele de antibiotic captat în mod selectiv în structura filmului ultrasubțire de MIP 
decorat cu nanostructuri de metale nobile. 
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