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Raport Ştiinţific etapa a II a  

Denumire Etapa II: 

Testarea și validarea dispozitivului de sensing dezvoltat, de tip model experimental și având 

interfața smartphone; 

Rezultate Etapa: 

1. Dezvoltarea dispozitivului de sensing cu software de transmisie și stocare a datelor  

2. Testarea modelului experimental de sensing în vederea obținerii unui răspuns optimizat a celulei 

de sensing (ce conține detecție multi-canal și/sau arii de senzori pentru detecție simultană a 

antibioticelor de interes) 

 

I. Obiectivele prevăzute/realizate - gradul de atingere a rezultatelor estimate 

(prezentarea produsului/tehnologiei sau serviciului rezultat al proiectului): 

 

1. Dezvoltarea dispozitivului de sensing cu software de transmisie și stocare a datelor  

1.1 Configurația experimentală cu o singură celula biosenzor SPR 

Configurația experimentală (Figura 1.1) este concepută astfel încât sa se măsoare spectrul radiației 

transmise prin fibra optică cu chip-ul SPR si este constituit dintr-o sursă de lumină de bandă largă 

360 nm - 1100 nm (lampă halogen, sau fibre fluorescente) si un analizor spectral Ocean Optics 

“USB2000+UV-VIS” T-Flame (200 nm –1100nm). Spectrometrul este conectat la 

calculator/tabletă. Curbele SPR reprezentând datele achiziționate sunt afișate pentru a fi analizate, 

cu ajutorul software-ului user-friendly, folosind driver-ul OceanOptics. Acest software permite 

afișarea simultană a seriei de măsurători stocate in directorul selectat, pentru a putea fi vizualizată 

evoluția în timp a sistemului. 

Modul de obținere a celulei de sensing a fost precizata în primul raport de activitate (anul 2017): 

etapa de fixare pe suportul de plastic v-groove (obținut cu imprimanta 3D Tevo Tarantula), 

polizarea, depunerea stratului fotorezistor care să asigure aderența stratului metalic de aur la 

substrat (fibra optică) prin tehnica „spin-coating” si respectiv depunerea stratului metalic de Au de 
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50nm prin sputtering. Această metodă presupune accesul  la echipamente de sputtering si spin-

coating. Celulele SPR obținute sunt ilustrate in Figura 1.2. 

 

Figura 1.1 Schema configurației experimentale cu o singură celulă de sensing 

 

Figura 1.2 Exemple de celule de SPR obținute în cadrul acestui proiect 

Geometria inovativa a senzorului SPR se bazează pe fibra optica, având suprafața de sensing 

optimizată. Au fost propuse mai multe geometrii, bazate pe fibra optică de plastic obișnuita sau de 

tip side-emitting (cu emisie circular, laterala). 
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La ora actuala sunt menționate in literatura de specialitate implementări inovative bazate pe 

geometrii cu ghiduri, retele de difractie, fibre optice de sticla, avand ca obiectiv principal 

optimizarea functionarii din punctul de vedere al sensibilitatii de detectie, a rezolutiei si a SNR 

dedicate unei aplicatii curente (gaz, analit fluid). In activitatea de cercetare din cadrul proiectului 

au fost investigate mai multe geometrii de senzori SPR pe fibre optice de pastic (POF) sau de tip 

emisie pe suprafață (SEF- side emitting fiber). 

Obiectivul contractului a fost de a dezvolta un nivel TRL4 de la TRL2. S-a dezvoltat un 

sistem integrat care a fost actualizat prin optimizarea timpului de interogare intr-un sistem 

integrat de tip arii de senzori. Sistemul are posibilitate de monitorizare a datelor de pe un 

dispozitiv mobil (Raspberry sau Android) si datele pot fi stocate pe un server intr-o baza de 

date SQL. Sistemul a fost testat in laborator.  

Se prezintă in Figura 1.3. A, configurația de laborator folosită pentru testarea senzorului SPR şi al 

comportamentului repetabil al măsurătorilor: spectrometru, senzor SPR, soluții apoase ca analiti, 

având indici de refracție diferiți (măsurate cu refractometrul) si pipeta cu volum fix pentru 

depunerea analitului la suprafața senzorului SPR. 

În urma caracterizărilor senzorului SPR s-a stabilit ca răspunsul optim al acestuia este dat de o 

configurație în care fibra este polizată pe o adâncime de ¼ din diametrul acesteia – în acest sens, 

există un număr optim de moduri de propagare care contribuie la efectul plasmonic (unghiurile de 

rezonanță plasmonică incidente la suprafața de sensing sunt mai mici decât unghiul critic de 

confinare a radiației optice propagate pe fibra optică). 

Pentru a asigura compatibilitatea rezultatelor între senzorul SPR pe fibra optică (cu care s-au 

realizat determinări pentru analize spectrale) şi respectiv senzorul SPR comercial în configurație 

cuplaj cu prisma optica (care permite doar analiza kinetică a rezultatelor răspunsului plasmonic) 

s-a utilizat același chip SPR în ambele cazuri. Chip-urile comerciale au fost achiziționate astfel 

încât substratul de sticlă sa fie subțire ( si să fie compatibil atât cu suprafața de sensing a fibrei 

fixate pe suportul v-groove de plastic cât si cu suprafața de cuplaj al prismei pentru senzorul SPR 

comercial (arie 22 mm x 22 mm, grosimea sticlei 0.13-0.16mm, grosimea stratului de Cr 5nm si 

grosimea stratului de aur 50nm), în ambele cazuri fixarea se realizează cu un lichid de imersiune 

pentru adaptarea indicilor de refracție „substrat cuplaj-substrat chip” (Figura 1.3.B).  
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Deoarece senzorul SPR comercial, configurația cea mai ieftină găsită pe piața, a permis doar 

analiza kinetica, într-un mod de operare manuală, s-a dezvoltat un dispozitiv ieftin, bazat pe o 

platformă cu microcontroler, având cuplaj cu prisma si care permite ca datele de sensing sa fie 

transmise printr-o fibra optică de plastic. Acest dispozitiv care în plus permite scanarea unghiulara 

automată este de 10 ori mai ieftin decât varianta comercială simplificata, disponibila în laborator 

si de 20 ori mai ieftina decât varianta echivalenta ca funcții, existentă pe piață. Configurația acestui 

dispozitiv a fost aplicată ca patent de invenție, acesta fiind şi unul din indicatorii de rezultat 

propuși în cadrul proiectului: „Sistem biosenzor SPR cu scanare unghiulară automată, având o 

implementare bazată pe cuplajul cu prismă retroreflectoare şi microcontroler”. 

 

 

 

 

 

A.                                                      B. 

Figura 1.3. A. Detaliu la configurația experimentală B. Chipurile SPR 

dreptunghiulare si rotunde folosite 

La analizele de laborator pentru testarea senzorilor SPR au contribuit studenți Master de la 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si studenți înscriși la Cercul de studiu de la Facultatea de 

Farmacie de la Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca. In acest fel s-a realizat o 

contribuție importantă la formarea tinerilor cercetători, care au avut acces nu doar la cunoștințele 

teoretice dar si la infrastructura experimentală şi la procesarea si interpretarea rezultatelor obținute 

(Figura 1.4).   
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Figura 1.4. Activități de laborator cu studenți 

1.2 Configurația experimentală cu arii de biosenzori SPR – detecţie simultană a 

analiţilor 

Integrarea multi-canal cu arii a senzorilor in sistemul hardware a fost realizată prin tehnica TDM 

(time division and multiplexing). Aceasta tehnică presupune ca fiecărui sensor sa i se aloce un 

interval de timp egal de citire a datelor cu spectrometrul, in mod secvențial. Integrarea modulului 

de sensing in sistemul functional final a fost realizată astfel: plecând de la configurația cu o singura 

celula de sensing s-a ajuns la configuratia din Figura 1.5 in care se ilustrează configurația de lucru 

a sistemului cu N=2 celule de sensing. Această configurație funcționează astfel: 

 singura sursa (de exemplu flashlamp-ul de la telefonul mobil) cuplată la fibrele optice 

fluorescente (care sunt sensibile la cuplaj lateral) ca surse pentru celulele SPR si  

 N celule SPR, comandate prin aplicația smartphone de microcontrolerul de pe placa 

blunoNano dotata cu Bluetooth 4.0 (care asigura conexiunea la smartphone) prin N 

shuttere LC (comutatoare de lumina bazate pe polarizarea cristalelor lichide) (in cazul 

de fata pentru simplificare N=2) .  

 Un singur receiver: celulele SPR sunt conectate apoi printr-un cuplor N:1 la 

spectrometrul care citește datele.  

 Software-ul de procesare a datelor asociază un interval de timp egal pentru citirea 

datelor t1=t2=…=tN fiecărui sensor (intervalul de timp ti este stabilit de utilizator). 

Geometria celulei SPR conține cip-ul cu proveniența TED Pella fixat cu lichid de imersiune 

(siringa din figură) pentru adaptarea indicelui de refracție. Protocolul de imobilizare a fost 



Proiect UEFISCDI-PED67 

  _________________________________________ 

6 
 

dezvoltat pe chip-ul SPR şi testat pe echipamentul comercial SPR din laborator (analiza kinetica) 

si respectiv pe configurația pe fibra optica (analiza spectrală).  

 

 

Figura 1.5. Două celule SPR integrate în sistem prin tehnica TDM (schiţa sistemului explicat) in 

paragraful 1.2 

Dezvoltarea software-ului embedded, pe smartphone constă în citirea secvenţială a rezultatelor 

eşantioanelor (Figura 1.6).  

 

Figura 1.6. Interfața de interogare a senzorilor SPR, dispozitiv tableta Android, 4G 

 

1.3 Rezultatele experimentale SPR si afișarea lor pe dispozitivele mobile  

1.3.1 Modelul matematic asociat rezultatelor experimentale (PWV) 

Rezultatele experimentale obținute cu biosenzorul plasmonic SPR măsurând spectrul de transmisie 

pentru diverse medii apoase ca analit, sunt normalizate la spectrul obținut având aer ca analit 

(numit spectru etalon). 
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                                                                                 (1) 

Banda de absorbție este rezultatul convoluției vârfurilor de rezonanta. Fiecare vârf este rezultatul 

condiției de rezonanță ce implica un unghi si o lungime de unda asociata. De exemplu, pentru 5 

soluții cu indici de refracție in intervalul n=1.332-1.372 au fost obținute curbele de transmisie SPR 

prezentate in Figura 1.7, pentru SPR pe fibra POF cu diametrul 1000 μm. Lungimea de undă de 

rezonanţă corespunde minimului intensitatii luminoase. Acest minim indica clasificarea label-free 

a analitului (Peak Wavelength Value- PWV).  Raspunsul liniar al senzorului este reprezentat in 

Figura 1.8, pe baza datelor experimentale obtinute. Se poate calcula si Coeficientul de corelatie 

Pearson (R). Acesta este de exemplu 0.99 pentru POF avand diametrul 1000 μm si 0.98 pentru 

POF de 250 μm. Sensibilitatea se defineste ca  
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Daca variatia indicelui de refractie este δns,, lungimea de unda de rezonanta variaza cu δλres, 

atunci sensibilitatea interogarii (Sn)este definita ca raportul acestor variatii, in unitati de masura 

nm/RIU. Cu alte cuvinte, sensibilitatea de detective este definite ca variatia lungimii de unda de 

rezonanta raportata la o unitate de variatie a indicelui de refractie. 
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Figura 1.7. Spectrele de transmisie SPR obținute experimental, normalizate în spectrul de aer, 

pentru un indice de refracție diferit al mediului apos. Configurarea cu un POF cu diametrul de 

1000 μm 

 

Figura 1.8. Comportamentul liniar al senzorului SPR 

Raportul Semnal-Zgomot al SPR depinde de acuratețea si precizia cu care senzorul poate sa 

detecteze lungimea de unda de rezonanta si deci variația indicelui de refracție din stratul de 

sensing. Aceasta acuratețe de detecție depinde de lățimea curbei SPR: cu cat este mai ingusta, cu 

atât acuratețea este mai mare. Pentru aceasta clasificare se definește un nivel referință a puterii 

semnalului transmis prin lățimea spectrala asociata δλSW 

Raportul semnal-zgomot este invers proportional cu δλSW: 

 
nSW

resnSNR 












                                    

                                                                        

(3)  

Unde δλSW este calculat ca fiind lărgimea spectrala la jumătate (FWHM). SNR este o mărime 

adimensionala. 

Rezoluția (Δn) a semnalului optic poate fi definit ca variația minima pe care senzorul poate sa o 

detecteze.  Acest parametru depinde de rezoluția spectrala (δλDR) a spectrometrului folosit ca 

instrument de prelucrare a semnalului optic. Daca variația lungimii de unda de rezonanta este δλres 

si corespunde variației indicelui de refractie δns, atunci rezoluția este definita ca raportul: 
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S-au monitorizat parametrii de performanta pentru celulele SPR si acestia au ajutat la evaluarea 

sistemului final in condițiile scenariilor diverse ce presupun variația parametrilor funcționali.  

 

1.3.2 Aplicatia Client-server de management a datelor de la senzori 

Aplicația face posibilă stocarea datelor primite de la senzori și prezentarea acestora sub 

formă de tabele/grafice prin intermediul interfeței utilizator. Pentru implementare s-a ales 

următoarea arhitectura hardware optimală, bazată pe spectrometrul ultra-compact integrat in 

sistemul biosenzor, de la OceanOptics (https://oceanoptics.com/), conectat la o tableta Android 

(4G si WiFi pentru conexiune la Internet). Arhitectura software  (Figura 1.9) este compusă din trei 

componente: 

a. Componenta centrală - aplicația de management a datelor 

Constă într-o aplicație Java realizată cu ajutorul framework-ului Spring Boot 

(https://spring.io). 

Are rolul de a stoca datele primite și permite accesarea lor prin intermediul unui API. Datele 

sunt stocate într-o bază de date relațională MySQL, fiecare senzor având corespondentă o tabelă 

din această bază de date. 

Comunicarea cu baza de date este realizată cu ajutorul Spring Data, prin intermediul unor 

„Repositories”. 

API-ul ce permite accesul la date este un Rest Controller și poate fi vizualizat cu ajutorul 

Swagger (proiect open-source pentru design interfeţe API în browser). 

b. Componenta de interfață utilizator - aplicație care accesează datele și le afișează 

Aceasta reprezintă un site web ce permite vizualizarea datelor. Acesta are un „design 

responsive” (RWD) pentru a putea fi afișat corect atât pe un ecran de calculator cât și pe un telefon 

mobil. 

Pentru realizarea sa se va folosi HTML, CSS și JavaScript, dar și framework-ul React 

(biblioteca JavaScript pentru design interfeţe) pentru a putea realiza grafice și a accesa ușor datele 

de la backend. 
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Figura 1.9. Arhitectură conceptuală - aplicație de management a datelor de senzori 

c. Componentele adaptoare pentru senzori 

Au rolul de a citi datele de la senzori și de a le trimite componentei centrale pentru stocare, 

lucru care este realizat prin intermediul unui sistem de cozi. 

Este tot o aplicație java realizată cu ajutorul Spring Boot care pune mesajele pe o coadă de 

aşteptare. Pentru transmiterea datelor către componenta centrală se folosește RabbitMQ. Această 

comunicare este una asincronă, datele putând fi procesate de componenta centrală chiar și dacă nu 

este pornită în momentul transmiterii datelor, lucru care asigură faptul că datele nu sunt pierdute 

în cazul unei probleme a componentei centrale. 

II. Testarea modelului experimental (TRL4) 

În această etapă au fost urmate două direcţii distincte de modificare cu componente biomimetice 

(aptameri și polimeri a traductorilor electrochimici și optici. 

2. Testarea modelului experimental de sensing în vederea obținerii unui răspuns optimizat a 

celulei de sensing 
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2.1 Dezvoltarea unor filme moleculare imprimate (amprentate) MIP pentru detecţie 

selectivă de cefalosporine (cefalexină) și macrolide (claritromicină) 

2.2 Dezvoltarea unui ansamblu hibrid optic-electrochimic pentru detecţie selectivă a 

unor peniciline (ampicilina) 

Cefalexina (CEF) face parte din familia cefalosporinelor și este cel mai utilizat antibiotic de uz 

uman din această clasă, alternativă viabilă în cazul alergiilor la peniciline. Cefalexina este un 

antibiotic eficace pentru tratarea unui număr de infecții bacteriene. Se administrează pe cale orală 

și este activ împotriva bacteriilor gram-pozitive și a unora dintre bacteriile gram-negative. 

Claritromicina (CLA) este un antibiotic macrolid utilizat în tratarea faringitei, amigdalitei, 

sinuzitei maxilare acute, bronșitei cronice exacerbată acut bacterial, pneumoniei (în special 

pneumoniile atipice ascociate cu Chlamydia pneumoniae), infecții ale pielii și ale structurii pielii 

și, la pacienții cu HIV și SIDA, pentru prevenirea și tratarea Mycobacterium avium complex. În 

plus, este uneori folosită și pentru tratarea de infectiilor cu Legionellosis. Biodisponibilitate 

superioară a eritromicinei, se concentrează în țesuturi, realizând concentrații mai mari decât cele 

plasmatice. Metabolizarea hepatică cu formarea unui metabolit activ mai ales pe Haemophilus. 

Ampicilina (AMP) este un antibiotic β-lactamic cu spectru larg, utilizat atât în medicina umană, 

cât și în medicina veterinară, pentru tratamentul și prevenirea infecțiilor bacteriene, 

gastrointestinale, urogenitale și a pielii. Este folosit în special pe scară largă datorită spectrului său 

larg și costului redus. Această utilizare pe scară largă poate determina prezența reziduurilor în 

alimente care pot duce la probleme de sănătate pentru persoanele care sunt hipersensibile la 

peniciline. Chiar mai important, utilizarea excesivă și abuzul a dus la creșterea reacțiilor alergice 

și la dezvoltarea bacteriilor rezistente la antibiotice, prin răspândirea bacteriilor producătoare de 

β-lactamază, în special a Staphylococcus aureus. Au fost raportate o serie de metode analitice 

pentru determinarea antibioticelor, toate cu limitările lor [1]. 

2.1 Dezvoltarea unor filme moleculare imprimate (amprentate) MIP pentru 

detecție selectivă de cefalosporine (cefalexină) și macrolide (claritromicină) 

Tehnica de imprimare moleculară implică utilizarea monomerilor funcționali polimerizabili în 

jurul unui șablon, urmată de polimerizare și îndepărtarea șablonului. În urma acestui proces se 

obțin cavități complementare cu molecula țintă ca și formă, funcționalități și mărime. Au putut fi 
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realizate interacțiuni ne-covalente sau covalente și polimerul imprimat molecular poate lega 

molecula țintă. Marele potențial al materialelor imprimate molecular a fost deja dovedit prin 

utilizarea lor în asociere cu diferiți traductori și aplicabilitatea lor în analiza probelor reale. Ele 

oferă o alternativă ieftină, robustă și cu selectivitate înaltă față de elementele biologice de 

recunoaștere naturale utilizate în designul senzorilor. În același timp, acești receptori sintetici au 

capacități de recunoaștere similare cu cele ale sistemelor naturale. Datorită grupărilor lor 

funcționale, monomerii funcționali sunt utilizați în procesele de polimerizare sau copolimerizare, 

în timpul căruia rapoartele molare ale moleculei țintă și ale monomerului funcțional sunt în general 

stabilite la valorile 1: 4. 

Amestecul de polimerizare conține, de asemenea, agenți de reticulare. Rolul lor este de a promova 

reacția de polimerizare în lanț  prin conectarea moleculelor liniare într-o matrice de rețea stabilă. 

Astfel, cantitatea mai mică de agent de reticulare ar putea duce la obținerea unui număr insuficient 

de situsuri  de legare încrucișată, care determină stabilitatea și capacitatea de recunoaștere a MIP-

urilor obținute. Cu toate acestea, utilizarea unui exces de agent de reticulare scade numărul 

moleculelor de monomer funcțional pe unitatea de masă și poate reduce numărul de situri de 

recunoaștere obținut. 

Într-o prima abordare s-a elaborat un MIP pe bază de acid indol-3-acetic care este solubil în mediu 

apos și poate fi polimerizat în tampon fosfat fără a fi nevoie de adăugare de agenți de reticulare. 

Într-o primă fază s-a realizat filmul polimeric imprimat pe traductori electrochimici de diamant 

dopat cu bor (BDDE) și carbon vitros (GCE) în prezența (MIP) și în absența moleculei țintă (NIP), 

cefalexina. Formarea filmului la suprafața traductorului a fost demonstrată de scăderea semnalului 

electrochimic datorat oxidării monomerului odată cu creșterea numărului de cicluri (Figura 2.1). 

În timpul electropolimerizării în prezenţa cefalexinei între monomer (I3AA) și CEF se vor forma 

legături de hidrogen și de tip «π-π stacking» (Figura 2.2). 

Parametrii analitici ai celor două platforme realizate au fost determinate și s-a constatat că la 

detecţia CEF domeniul de liniaritate este cuprins între 10-1000 nM cu o limită de detecţie de 3,2 

nM. În Figura 2.3 sunt reprezentate voltamogramele înregistrate în timpul sintezei MIP, după 

extracţia CEF și după recaptarea CEF (după o incubare de 30 minute în soluţie de CEF în NaOH 

0,1 M). 
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Datele de microscopie au evidenţiat formarea unui film uniform poros de cca 15 nm cu un grad de 

rugozitate care a variat de la 0,33 la 0,95 nm. 

Prezenţa CEF în ape de suprafaţă (din râul Someș) a fost testată cu ajutorul acestui senzor MIP, 

obţinându-se valori ale deviaţiei standard relative (RSD) în jurul valorii de 100% ceea ce 

demonstrează aplicabilitatea practică a acestui material în detecţia sensibilă și selectivă a CEF din 

probe reale (apa de râu, Tabelul 1). 

A B 

  

Figura 2.1. Formarea filmului polimeric imprimat pe diferiți traductori electrochimici BDDE 

(A) și GCE (B) (viteza de baleiaj: 100 mV/s, 5 cicluri, 1 mM I3AA, cefalexină 0,5 mM în 

tampon fosfat 20 mM) 

     

Figura 2.2. Mecanismul de funcţionare al polimerului molecular imprimat în prezenţa CEF 
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A. 

 

 

B. 

Figura 2.3. A. Voltamograme puls diferenţiale înregistrate pe BDDE în 10 mM hexacianoferit de 

potasiu în PBS 0,02 M (amplitudine puls -100 mV, durată puls 50 ms, viteză de baleiaj 20 mV/s; 

(B) dreapta de calibrare obţinută pe BDDE (roșu –NIP; albastru -MIP). 

Tabel 1. Rezultatele obţinute în analiza probelor de apă de suprafaţă folosind MIP-ul optimizat 

Probă  

BDDE GCE 

Adăugat 

-log (C) / M  

Detectat 

-log (C)/ M 

Regăsire 

(%) 

Adăugat 

-log (C)/M 

Detectat 

-log (C)/M  

Regăsire 

(%)  

Apă de 

râu 
7 7,50 107,14 7 7,46 106,57 

A doua abordare a vizat detecţia selectivă a claritromicinei folosind un film MIP pe bază de acid 

3-Tienil-boronic (3-TBA) iar ca agent de reticulare 2,2'-Bitiofen (BTh), polimerizarea realizându-

se în acetonitril în prezenţă de tetrabutilamoniu hexafluorofosfat (4BA6FPh) (50 mM) pe un 

traductor de GCE. Datele prelimiare obtinuţe pe acest senzor MIP au arătat un factor de imprimare 

de cca. 5,38. În figura 2.4 se observă voltamograma multiciclică obţinută în timpul procesului de 

polimerizare. 
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Figura 2.4. Voltamograma multiciclică obţinută în urma sintetizării unui MIP în prezenţa 

claritromicinei (-1,3 la 2 V (vs Ag/AgCl); viteza de baleiaj 100 mV/s; 5 cicluri; în prezenţa a 20 

mM 3-TBA , 5 mM BTh și 10 mM claritromicină). 

Rezultatele în cazul acestui senzor MIP sunt promiţătoare, urmând să fie testat pe probe reale și să 

fie transferat protocolul pentru sinteza polimerului nanostructurat imprimat molecular pe fibră 

optică. 

2.2 Dezvoltarea unui ansamblu hibrid optic-electrochimic pentru detecţia 

selectivă a unor peniciline (ampicilina) 

Tehnica de rezonanță plasmonică de suprafață (SPR) este o metodă foarte sensibilă pentru studiul 

diferitelor procese care au loc pe un film metalic și a apărut pornind de la necesitatea elaborării 

unei metode care să perimtă înţelegerea proceselor la nivel molecular, fără a fi necesară utilizarea 

unor etichete (label-free method). O altă zonă importantă dar mai puțin explorată este combinaţia 

dintre SPR și electrochimie (EC-SPR), care combină o metodă optică (SPR) cu tehnicile 

electrochimice. Aceste două tipuri de metode analitice, optice și electrochimice, acționează 

complementar, iar aplicarea lor combinată ajută la o mai bună monitorizare și înțelegere a 

proceselor biochimice. În această direcție, a fost elaborată o metodă EC-SPR pentru determinarea 

ampicilinei (AMP), prin legarea sa specifică prin intermediul unui aptamer specific pentru aceast 

antibiotic [1, 2]. 

Toate experimentele au fost realizate folosind un ansamblu EC-SPR, combinând un aparat SPR 

normal cu o stație de lucru electrochimică, folosind pelicula de aur a chipului SPR drept electrod 
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de lucru (Figura 2.5). Pentru a caracteriza suprafața de lucru și, ambele metode, optice (răspuns 

SPR) și electrochimice (amperometrie multipuls (MPA), voltammetrie ciclică (CV) și 

spectroscopia de impedanță electrochimică (EIS)) au fost folosite. 

 

Figura 2.5. Ansamblul EC-SPR utilizat pentru studiul de faţă. 

Cipul de aur a fost funcționalizat cu aptamer specific pentru ampicilină cu terminaţie tiol prin 

imobilizare asistată de potențial, folosind amperometria multipuls. Aceeași tehnică a fost utilizată 

și pentru blocarea situsurilor de Au neocupate cu aptamer de pe suprafaţa cipului cu 

mercaptohexanol (MCH). Această etapă este importantă deoarece minimizează procesele de 

adsorbție nespecifică.  

După fiecare etapă din protocolul de elaborare al senzorului, s-a observat o creștere a   semnalului 

SPR înregistrat (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Sensograma funcţionalizării cipului de Au cu aptamer prin amperometrie multipuls 

(10 μM; 15 minute; (A); a blocării cu MCH prin amperometrie multipuls (1 mM; 10 min (B); 
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respectiv a detecţiei de ampicilină din soluţie de concentraţie 0,1 mM (debit de soluţie 100 

μL/min; durată percolare 30 min). 

În mod similar, procesul de transfer de electroni a fost afectat, fapt demonstrat prin modificarea 

semnalului înregistrat cu ajutorultehnicilor electrochimice menționate, utilizate atât pentru 

modificarea suprafeței, cât și pentru caracterizare. Comportamentul electrochimic al platformei 

după fiecare etapă de modificare a fost investigat folosind K3[Fe(CN)6]3-/4- ca sonda redox, prin 

voltammetrie ciclică, iar voltamogramele corespunzătoare înregistrate sunt prezentate în Figura 

2.7 (curba a). Se poate observa astfel că un cuplu redox bine definit, cu o separare de vârf de 

aproximativ 40mV, a apărut la electrodul de aur gol. După modificarea electrodului de aur cu 

aptamer utilizând 5 minute de pulsare potențială, intensitatea curentului de vârf redox a scăzut 

semnificativ, iar separarea de la vârf la vârf a devenit de aproximativ 150mV, ceea ce indică o 

electro-conducție inferioară la suprafața modificată a electrodului care poate datorită acoperirii 

parțiale a suprafeței cu aptamer (Fig. 2.7, curba b). Următorul pas constând în blocarea locurilor 

active din aur neocupate cu aptamer cu MCH a determinat o altă micșorare a intensității curentului 

de vârf cu o creștere a separării vârf-la-vârf la aproximativ 350 mV (Fig. 7, curba c). Ultima etapă 

a protocolului experimental constă în imobilizarea specifică a recuperării parțiale determinate de 

ampicilină a semnalului voltammetric și scăderea distanței de vârf la 320 mV (Fig. 7, curba d), 

care a sugerat că prezența moleculei de antibiotic la electrod facilitează transformarea 

electrochimică a sondei redox. 

 

Figura 2.7. Voltamogramele ciclice pentru: cipul de aur nemodificat (curba neagră a) și după 

modificarea cu aptamer prin amperometria multipuls (15 min) (curba roșie, b); după blocarea cu 
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MCH prin amperometrie multipuls (10 min) (curbă verde, c); după imobilizarea cu ampicilină 

prin incubare simplă timp de 30 min (curba albastră, d) în soluție K3[Fe (CN)6]3- / 4- (1: 1) în 

tampon Tis de concentraţie 0,01 M pH 8. 

După funcționalizarea cipului, s-au detectat diferite concentrații de AMP în timp real, 

monitorizând răspunsul SPR (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8. Sensogramele înregistrate cu ajutorul aptasenzorului SPR după trecerea peste cipul 

modificat cu aptamer a unor soluţii de ampicilină de diferite concentraţii: 0,01 mM (verde);  0,1 

mM (roșu); 0,5 mM (roz); 1 mM (albastru). Semnalul înregistrat în absenţa analitului este 

reprezentat cu negru. 

În final, a fost elaborată o metodă nouă EC-SPR, bazată pe un cip de aur modificat cu aptamer, 

pentru determinarea selectivă, în timp real, a AMP. Această platformă analitică este un exemplu 

de complementaritate a diferitelor metode analitice, cum ar fi optic și electrochimic și utilitatea 

combinării acestora. 

Cip-ul de aur modificat a fost fixat ulterior pe suprafața plană a fibrei optice, polizată in D, cu 

ajutorul lichidului de imersiune. S-a înregistrat semnalul spectral (Figura 2.9) care a fost salvat sub 

forma de fişier  text cu numele implicit SPR_data_nr masuratoare.txt în folder-ul cu numele 

utilizatorului creat în prealabil.  
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Aceste fișiere sunt importate în baza de date de pe WEB server prin intermediul interfeței utilizator 

API WEB accesate prin DataTransfer de pe Tableta-Android (Figura 1.6) sau PC-Windows sau 

Raspberry Pi-Linux (Figura 2.10) care a fost raportată în primul an de dezvoltare. Din baza de date 

se poate realiza la următorul pas reprezentarea grafică. 

 

 

Figura 2.9. Monitorizarea spectrului optic asociat fazelor de funcţionalizare a suprafeţei chip-ului 

(SPIE Optics and Photonics, SanDiego, USA, 2017, Acknowledgement PED67) 

 

Figura 2.10 Sistemul de interogare a senzorului SPR, 

 folosind alternativa cu dispozitiv Raspberry Pi (raportata la faza 1) 
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La activitățile aferente etapelor de dezvoltare a proiectului corespunzătoare etapei II, au fost 

integrați de asemenea si trei studenți doctoranzi noi, care au contribuit la diseminarea rezultatelor 

prin publicarea celor șase articole de revistă si conferințe de farmacie şi participarea la conferințe 

internaționale. Diseminarea rezultatelor in domeniul tehnic a vizat dezvoltarea sistemului portabil 

cu facilități de comanda de la distanță, facilități de “energy harvesting” si de securitate a 

dispozitivului cu scopul monitorizării de la distanță a acestuia. Pe domeniul tehnic au fost publicate 

de asemenea un număr de șase articole științifice A fost aplicat un articol de revistă cu rezultate 

interdisciplinare, cu membrii celor două grupuri de cercetare: 

III. Concluzii – impactul rezultatelor obţinute 

Obiectivele acestui proiect de a proiecta un sistem cu sensor hybrid SPR-electrochimic, pe fibra 

optică de plastic, inovativ, dedicat pentru detecţia unor antibiotice din clasa β-lactam au fost 

îndeplinite prin realizarea unui sistem portabil biosenzor hibrid sau cu arii de senzori, care 

include celule SPR cu cip-uri modificate chimic (aptameri sau MIP) şi interogare optică 

(spectrometru OcenOptics) şi electrochimic (potentiostat PalmSens) si facilități de conectare 

la WEB server pentru stocarea datelor de la senzori, si cu posibilități de consultare a acestor 

date pentru prelucrarea numerica şi reprezentarea lor grafica. Au fost diseminate rezultatele, 

în al doilea an, cu un număr de 13 lucrări științifice internaționale. La elaborarea rezultatelor au 

participat studenți şi doctoranzi, în acest fel proiectul contribuind la formarea tinerilor 

cercetători atât pe domeniul tehnic cat si pe domeniul științelor de medicină şi farmacie. A fost de 

asemenea aplicat un patent de invenție cu un sistem SPR automat, implementat cu microcontroler. 

In primul an a avut loc si un workshop organizat de echipa proiectului PED67, cu participare 

internationala (profesori si cercetatori atat din tara cat si din strainatate,dedicat tinerilor cercetatori, 

studentilor PhD si Masteranzi. 

Director proiect, 

Conf dr.ing. Gălătuş Ramona-Voichiţa    

 


