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Cuvinte cheie: senzori electrochimici, imunosensori, markeri tumorali

INTRODUCERE
Tehnicile electrochimice pot fi aplicate cu succes pentru dezvoltarea de
dispozitive portabile de mici dimensiuni, pentru detecţia rapidă, sensibilă şi specifică
a diferiţilor compuşi biologici și chimici. Senzorii electrochimici pot fi aplicaţi în
diferite domenii, cum sunt: diagnosticul precoce a bolilor, detectia rapidă și precisă
a medicamentelor, poluanților și contaminanților alimentari.
Unul dintre obiectivele acestei lucrări a fost dezvoltarea de dispozitive
electrochimice pentru detecţia precoce a cancerului. Ca moleculă model a fost ales
markerul tumoral Mucina 1, iar ca elemente de biorecunoastere s-au folosit anticorpi
şi aptameri. De asemenea, s-au elaborat diferite platforme prin integrarea unor
nanomateriale, care au fost utilizate pentru imobilizarea bioelementelor şi fabricarea
biosenzorilor. Astfel s-au utilizat particule magnetice funcţionalizate cu proteina G şi
streptavidină pentru dezvoltarea unor senzori de tip sandwich anticorp-anticorp sau
aptamer-aptamer. De asemenea, s-au utilizat nanoparticule de aur pentru
imobilizarea de aptameri cu grupări tiol specifici pentru Mucina 1 şi obţinerea unei
configuraţii nemarcate.
Tehnica de imprimare moleculară este o metodă versatilă pentru sinteza
receptorilor artificiali, care permite înlăturarea unora dintre dezavantajele utilizării
anticorpilor şi aptamerilor. Un alt obiectiv al acestei teze a fost dezvoltarea unor
senzori electrochimici imprimaţi molecular pentru detecţia medicamentelor,
poluanţilor şi contaminanţilor alimentari. S-a vizat şi dezvoltarea unui protocol
generic pe baza mediatorului redox hexacianoferit/ hexacianoferat, care să poată fi
aplicat pentru o clasă largă de molecule, inclusiv pentru compuşi fără activitate
electrochimică Filmele imprimate au fost preparate prin electropolimerizarea prin
voltametrie ciclică a p-aminotiofenolului funcţionalizat cu nanoparticule în prezenţa
moleculelor şablon. Eliminarea ulterioară a şablonului din matricea polimerică
permite formarea unor cavităţi de recunoaştere specifice capabile să lege analiţii de
interes.
S-a urmărit investigarea aplicabilităţii practice a senzorilor elaboraţi prin
analiza unor matrici complexe care conţin analitul, cum sunt: apa de robinet sau de
râu, mierea de albine, ser şi medicamente.

CONTRIBUŢII PERSONALE
1. Senzor pentru detectia MUC1 in probe de ser

Mucina1 este o glicoproteină trans-membranară exprimată pe suprafaţa apicală
a numeroase celule epiteliale. Analiza imunohistochimică a ţesuturilor din
carcinoamele de sân şi ovarian a demonstrat o supraexprimare a acestei proteine în
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timpul proceselor neoplastice. Astfel, Mucina 1 poate fi utilizată ca potenţial
marker tumoral pentru stabilirea diagnosticului şi prognozei în diferite tipuri de
cancer. În ultimii ani, în literatura de specialitate au fost raportaţi mai mulţi
imunosenzori pentru determinarea biomarkerului Mucină 1 pe bază de aptameri şi
anticorpi.
1.1. Ipoteza
Studiile prezentate în această lucrare prezintă două abordări diferite pentru
detecţia markerului tumoral Mucina 1 prin intermediul unor structuri de tip
sandwich pe bază de particule magnetice ca suport solid şi anticorpi sau aptameri ca
molecule de biorecunoaştere.
1.2. Metode
Molecula ţintă a fost capturată între anticorpul primar sau aptamer imobilizaţi
la suprafaţa particulelor magnetice şi un anticorp secundar sau un alt aptamer.
Aceştia sunt apoi marcaţi cu fosfatază alcalină (AP) pentru reacţia de afinitate
utilizând diferite configuraţii. Toate variabilele implicate în elaborarea
biodispozitivului au fost apoi optimizate. Multidetecţia electrochimică s-a realizat
prin voltametrie puls diferenţială (DPV), pe celule electrochimice cu opt electrozi
planari imprimaţi, prin intermediul substratului enzimatic (1-naftil fosfat) şi
conversia acestuia la 1-naftol, compus activ din punct de vedere electrochimic.
Protocolul pentru obţinerea celor două biodispozitive este ilustrat în Figura 1.

Fig. 1. Schema pentru: A) biodispozitivul pe bază de anticorp: a) incubarea particulelor magnetice
modificate cu proteina G cu anticorpul primar anti-MUC1 (Ab1); b) etapa de blocare cu cazeină din lapte
praf; c) reacţia de afinitate cu proteina MUC1; d) incubarea cu anticorpul secundar anti-MUC1 (Ab2); e)
incubarea cu anticorpul terţiar anti-rabbit IgG marcat cu fosfataza alcalină (AP) (Ab3-AP). B)
biodispozitivului pe bază de aptamer: a) incubatea particulelor magnetice marcate cu streptavidină cu
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aptamerul primar biotinilat (Apt1); b) etapa de blocare cu biotină; c) incubarea cu proteină MUC1; d)
incubarea cu aptamerul secundar biotinilat (Apt2); e) incubarea cu streptavidin-fosfataza alcalină.

1.3. Rezultate şi discuţii
Mai mulţi parametrii experimentali au fost investigaţi pentru a obţine
biodispozitivele cu cele mai bune performanţe. S-a urmărit influenţa concentraţiei şi
timpului de incubare cu anticorp şi aptamer primar, timpul de incubare cu antigen,
timpul de incubare şi concentraţia anticorpului şi aptamerului secundar, agentul de
blocare, etc. Parametrii experimentali au fost aleşi ţinând cont de raportul curentului
obţinut pentru o soluţie de Mucină1 5 ng/mL MUC1 şi semnalul electrolitului
(IMUC1/Iblank) şi de valorile obţinute pentru RSD %.
Performanţele analitice pentru detecţia MUC1 de concentraţii diferite în
soluţii tampon obţinute cu dispozitivul pe bază de aptamer au fost comparate cu cele
obţinute cu dispozitivul pe bază de anticorp. Mai mulţi parametrii analitici cum sunt
selectivitatea şi limita de detecţie au fost consideraţi pentru a găsi configuraţia
optimă a senzorului pentru analiza din ser obţinut de la pacienţi cu cancer.
Dispozitivul pe bază de aptamer propus prezintă sensibilitate şi selectivitate ridicate
pentru detecţia biomarkerului de cancer MUC1 comparativ cu cel pe bază de
anticorp.
După optimizare a fost trasată câte o curbă de calibrare pentru fiecare
biosenzor dezvoltat, în prezenţa soluţiilor de MUC1 în tampon şi rezultatele sunt
prezentate în Figura 2. S-a obţinut o variaţie lineară în intervalul de concentraţii de
la 0 la 10 ng/mL, cu limite de detecţie (LOD= 3Sblank/panta) de 3,5 ng/mL şi 1,4
ng/mL pentru dispozitivele pe bază de anticorp respectiv aptamer. Au fost efectuate
cel puţin 10 determinări pe diferiţi electrozi planari imprimaţi pentru fiecare
concentraţie cu scopul determinării reproductibilităţii şi a fost calculată valoarea
medie a RSD%. Pe senzorul pe bază de aptamer s-a obţinut o reproductibilitate şi o
limită de detecţie mai bune (RSD 6%) comparativ cu senzorul pe bază de anticorp
(RSD 9 %).

Fig. 2. Curbele de calibrare obţinute în condiţii optime pentru dispozitivele pe bază de anticorp–
(Ab, ○) şi aptamer (Apt, ■) în prezenţa soluţiilor standard de MUC1. Barele de erori reprezintă +/deviaţia standard. Semnalul blank-ului a fost extras din fiecare experiment.
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Pentru testarea selectivităţii biodispozitivelor elaborate s-au efectuat teste pe
proteine nespecifice, cum sunt MUC4 şi MUC16. După cum se observă din Figura 3,
pentru senzorul pe bază de anticorp se obţin semnale comparabile pentru MUC1,
MUC4 şi MUC16 ceea ce arată nespecificitatea acestui dispozitiv pentru MUC1, iar
acest fapt se datorează incapacităţii anticorpilor de a discrimina între structurile
similare, cum este şi situaţia celor trei mucine. Aptasenzorul elaborat prezintă
specificitate ridicată pentru MUC1, semnalul obţinut pentru MUC4 şi MUC6 fiind
aproximativ egal cu cel al blank-ului.

Fig. 3. Studiile de selectivitate pentru biotestele elaborate efectuate pentru soluţii de MUC1 (8
ng/mL), MUC4 (8 ng/mL) şi MUC16 (35 U/mL). Semnalul electrolitului a fost extras pentru toate
măsurătorile.

Aptasenzorul dezvoltat a fost aplicat pentru analiza în ser nepatologic (adiţia
unor volume de soluţie standard de analit) precum şi pentru analiza probelor de ser
colectate de la pacienţi.

2. Aptasenzor nemarcat pentru Mucină 1, pe bază de
nanoparticule de aur electrodepuse pe electrozi planari
imprimaţi

Aptamerii au fost intens utilizaţi ca elemente senzoriale pentru dezvoltarea
unor senzori pentru detecţia precoce a cancerului. Metodele de detecţie pe bază de
aptameri sunt atractive deoarece prezintă sensibilitate şi selectivitate ridicată
pentru moleculele ţintă precum şi stabilitate bună în matrici complexe.
2.1. Ipoteza
A fost elaborat un aptasenzor impedimetric simplu pe bază de aptamer
specific pentru MUC1 imobilizat pe electrozi planari imprimaţi pe bază de grafit
modificaţi cu AuNPs. În acest scop, aptamerii din soluţie au fost auto-asamblaţi pe
suprafaţa electrodului de aur. Din spectrele de impedanţă obţinute se observă o
creştere a rezistenţei la transferul de sarcină după imobilizarea proteinei la
suprafaţa senzorului.
2.2. Metode
Fabricarea senzorului are loc în două etape: o etapă de depunere
electrochimică urmată de etapa de imobilizare. Suprafaţa electrodului planar
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imprimat pe bază de grafit a fost modificat mai întâi prin electrodepunerea AuNPs,
urmată de imobilizarea moleculelor de aptamer tiolat la suprafaţa AuNPs.
Aptasenzorul astfel obţinut a fost incubat timp de 60 minute cu soluţii de MUC1 de
diferite concentraţii preparate în tampon TRIS, pentru formarea complexului de
afinitate. Moleculele de proteină nelegate au fost îndepărtate prin spălare cu tampon,
după care s-a trecut la recunoaşterea proteinei MUC1 pe baza interacţiunilor
specifice cu aptamerul propriu, cu ajutorul determinărilor EIS în soluţie de [Fe(CN)6]3/-4 de concentraţie 10 mM în PBS. Concentraţia proteinei a fost cuantificată prin
intermediul valorii rezistenţei la transferul de sarcină.
2.3. Rezultate şi discuţii
Parametrii experimentali cum sunt concentraţia şi timpul de incubare cu
aptamer sau timpul de incubare cu proteină au fost optimizaţi pentru determinarea
condiţiilor optime pentru aptasenzorul elaborat.
Pentru determinările EIS s-a utilizat o soluţie de [Fe(CN)6]-3/-4 de concentraţie
10 mM în PBS cu rol de probă redox. După cum se observă din Figura 4, după
electrodepunerea AuNPs (a) se observă o scădere semnificativă a rezistenţei de
transfer de sarcină comparativ cu electrodul nemodificat (b). Rezistenţa la transferul
de sarcină creşte după imobilizarea aptamerului la suprafaţa AuNPs (c) ca o
consecinţă a repulsiilor electrostatice dintre anionii [Fe(CN)6]-3/-4 şi aptamerii
încărcaţi cu sarcini negative, dovadă a imobilizării aptamerului tiolat pe suprafaţa
electrodului şi îngreunează transferul electronic. O creştere suplimentară a
rezistenţei s-a înregistrat după incubarea cu proteina MUC1, o proteină mare cu
masa moleculară cuprinsă în intervalul of 250-1000 kDa, care determină apariţia
unor impedimente sterice care îngreunează suplimentar transferul electronic al
[Fe(CN)6]-3/-4 la suprafaţa electrodică (d).
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Fig. 4. Reprezentările Nyquist pentru datele EIS obţinute în soluţii de [Fe(CN)6]-3/-4 10 mM
pentru: (a) SPE pe bază de grafit modificat cu AuNPs (b) SPE pe bază de grafit (c) SPE pe bază de grafit
modificat cu AuNPs şi aptamer şi (d) SPE pe bază de grafit modificat cu AuNPs aptamer şi proteină MUC1
(5 ng/mL )

S-au efectuat teste EIS în prezenţa soluţiilor de MUC1 de concentraţii diferite
pentru determinarea cantitativă a limitei de detecţie şi domeniului pentru care poate
fi aplicat aptasenzorul elaborat. Rezistenţa la transferul de sarcină Rct a fost aleasă ca
parametru semnificativ, iar valoarea acesteia creşte proporţional cu creşterea
concentraţiei proteinei MUC1. Domeniul pentru care s-a trasat curba de calibrare
este 2,5-15 ng/mL iar limita de detecţie a fost de 3,6 ng/mL.
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3. Senzori pe bază de MIP pentru detecţia unor analiţi de
interes biomedical, alimentar şi de mediu
Tehnica imprimării moleculare este o metodă versatilă utilizată pentru
dezvoltarea senzorilor biomimetici. Această metodă constă în polimerizarea
monomerilor funcţionali în prezenţa moleculelor şablon urmată de extragerea
şablonului din matricea polimerică rezultată, proces care generează cavităţi
complementare ca formă şi dimensiune cu şablonul utilizat. Polimerii moleculari
imprimaţi (MIPs) şi-au găsit numeroase aplicaţii practice datorită avantajelor
acestora, cum sunt: afinitatea şi specificitatea ridicate, rezistenţa mecanică bună,
stabilitatea termică şi chimică, costul redus şi simplitatea fabricării.
3.1. Ipoteza
Mai multe studii au fost efectuate în acest sens, având ca aplicaţii dezvoltarea
unor senzori electrochimici de tip MIP pentru detecţia sensibilă şi selectivă a mai
multor analiţi ţintă. Cu ajutorul tehnologiei imprimării moleculare în filme
conductive fost investigate molecule cum sunt: TNT, gemcitabina, tetraciclina,
estradiolul şi glifosatul cu rol de molecule ţintă. Filmele polimerice au fost depuse pe
electrozii de aur prin intermediul unui monostrat de p-aminotiofenol (PATP) şi
AuNPs funcţionalizate cu PATP.
3.2. Metode
Protocolul general pentru fabricarea filmelor de MIP este ilustrat în Figura 5.
Pentru început se formează monostratul de PATP pe suprafaţa electrodului de aur
prin intermediul legăturilor Au-S, urmat de depunerea filmului de MIP pe electrod
prin electropolimerizarea fragmentului de anilină din moleculele de PATP
imobilizate pe suprafaţa electrodului de aur şi a nanoparticulelor de aur. Pentru a
obţine filmul de MIP, procesul de electropolimerizare a fost efectuat în prezenţa
moleculelor şablon, care după îndepărtare lasă în urma lor cavităţi care au rol de
situsuri specifice de recunoaştere moleculară. Combinaţia dintre avantajele
imprimării moleculare şi electrodepunerii cu acelea determinate de prezenţa AuNPs,
duc la obţinerea unor senzori cu sensibilitate şi selectivitate ridicate. Numeroşi
parametrii care influenţează performanţele acestor senzori au fost optimizaţi, iar
materialele rezultate au fost aplicate cu succes pentru analiza probelor reale.
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Fig. 5. Protocolul pentru fabricarea senzorilor pe bază de MIP

3.3. Rezultate şi discuţii

Proba redox hexacianoferit/hexacianoferat a fost aleasă pentru investigarea
formării filmului imprimat prin intermediul studiilor de permeabilitate electronică.
Această abordare generică permite sintetizarea filmelor imprimate, care pot fi
ulterior aplicate pentru o mare varietate de analiţi, inclusiv pentru compuşi fără
activitate electrochimică. Intensitatea curentului de pic scade gradual odată cu
creşterea numărului de cicluri de baleiaj, în timp ce potenţialul se deplasează în sens
anodic pentru procesul de oxidare, respectiv catodic pentru procesul de reducere,
fenomen care se datorează formării continue a filmului compozit
politioanlină/AuNP/Şablon, care îngreunează transferul electronic la şi de la sonda
redox la suprafaţa electrodului de aur. După 10 cicluri curentul de pic se stabilizează,
dar aspectul voltamogramelor este diferit pentru fiecare şablon utilizat, dovedind
astfel că prezenţa şablonului influenţează diferit procesul de electropolimerizare în
funcţie de particularităţile structurale şi interacţiunea cu polimerul generat. După
electropolimerizarea filmelor de MIP şi NIP, comportamentul electrochimic al
acestora este foarte diferit.
Au fost efectuate teste de voltametrie liniară în mediu de tampon fosfat salin
de pH 7,2 în prezenţa sondei redox [Fe(CN)]3-/4- de concentraţie 10 mM cu scopul
investigării proceselor care au loc în prezenţa concentraţiilor diferite de analiţi
[Fe(CN)6]−3/−4. După extracţia şablonului, MIP-ul preparat a fost incubat cu soluţii de
analit ţintă de diferite concentraţii. Un exemplu de răspuns LSV pentru soluţii de
concentraţii diferite este prezentat în Figura 6 pentru senzorul imprimat pentru
detecţia TNT. Se observă o creştere a semnalului de curent şi o deplasare a
potenţialului de pic în sens anodic odată cu creşterea concentraţiei de anlit, acest
comportament fiind în strânsă legătură cu legatea analitului în cavităţile specifice.
Viteza transferului electronic creşte cu creşterea concentraţiei soluţiei de molecule
şablon utilizată pentru obţinerea filmului imprimat. Deplasarea potenţialelor în sens
anodic este dovada faptului ca procesul de reducere are loc mai uşor atunci când
moleculele de analit sunt înglobate în film. După analiza filmelor de NIP în aceleaşi
condiţii se observă o scădere semnificativă a curentului de pic datorată
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faptului că după electropolimerizarea efectuată în absenţa moleculelor şablon
nu s-au format acele cavităţi, astfel că nu se realizează recunoaşterea analitului cu
ajutorul NIP-ului. Semnalul de curent obţinut în cazul filmului NIP se datorează
probabil adsorbţiei analitului pe suprafaţa polimerului.
Extraction
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Fig. 6. LSVs după extragerea şi re-legarea şablonului de TNT din senzorul imprimat, pentru soluţii de
diferite concentraţii.

Senzorii fabricaţi au fost aplicaţi pentru detecţia analiţilor ţintă din soluţii
de concentraţii diferite în tampon. În toate situaţiile studiate s-au obţinut relaţii
lineare între raportul semnalului analitului şi cel al electrolitului suport (I-I0/I0) şi
logaritmul concentraţiei de anlit. În cazul senzorilor de tip MIP s-au obţinut limite de
detecţie de ordin fM şi aplicabilitatea acestora în domenii de concentraţie de la fM la
nM. A fost testată şi selectivitatea senzorilor de tip MIP. Senzorii dezvoltaţi au fost
aplicaţi pentru analiza probelor reale, cum sunt: serul, apa de robinet şi de râu şi
formulările farmaceutice.

CONCLUZII GENERALE
Scopul acestui studiu a fost dezvoltarea de senzori electrochimici de
afinitate pe bază unor receptori de recunoaştere, cu aplicabilitate practică în
protecţia mediului, siguranţa alimentară şi domeniul biomedical.
Pentru dezvoltarea acestor senzori au fost investigaţi diferiţi receptori:
elemente biologice, cum sunt anticorpii şi aptamerii, precum şi receptorii sintetici
fabricaţi cu ajutorul tehnicii de imprimare moleculară. Diferite nanomateriale au fost
de asemenea integrate cu rol de platforme de imobilizare sau pentru creşterea
sensibilităţii senzorilor elaboraţi.
Au fost utilizate diferite tehnici pentru fixarea elementului de
biorecunoaştere la suprafaţa traductorului. Nanomateriale, cum sunt
nanoparticulele magnetice modificate cu proteina G sau streptavidina şi
nanoparticulele de aur, au fost utilizate pentru imobilizarea anticorpilor şi
aptamerilor biotinilaţi sau tiolaţi. Filmele imprimate molecular au fost depuse direct
pe suprafaţa traductorilor prin electropolimerizare.
Alt obiectiv a fost dezvoltarea unor imunosenzori şi aptasenzori de unică
folosinţă pentru diagnosticul cancerului. Markerul tumoral MUC1 a fost selectat ca
moleculă model. Astfel, a fost dezvoltat cu succes un senzor pe bază de anticorp şi
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particule magnetice modificate şi doi senzori pe bază de aptameri şi particule
magnetice, respectiv nanoparticule de aur pentru detecţia Mucinei 1.
Alt obiectiv principal al acestei teze a fost dezvoltarea unui protocol generic
pentru fabricarea senzorilor moleculari imprimaţi cu posibile aplicaţii pentru
detecţia poluanţilor de mediu, contaminanţilor alimentari şi compuşilor de interes
biomedical.
Au fost fabricaţi senzori sensibili şi selectivi pe bază de MIP prin
electropolimerizarea nanoparticulelor de aur funcţionalizate cu p-aminotiofenol pe
electrozi de aur în prezenţa mai multor molecule şablon, cum sunt: trinitrotoluenul,
gemcitabina, tetraciclina, estradiolul şi glifosatul.
Senzorii de afinitate dezvoltaţi în această lucrare sunt simplu de fabricat, uşor
de operat, sensibili şi selectivi, cu aplicabilitate practică prin testarea pe probe reale.

Electrochemical
affinity
sensors for biomedical, food and
environmental applications
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INTRODUCTION
Electrochemical techniques can provide an inexpensive and sensitive tool for the
development of small, portable devices that are able to rapidly detect biological and
chemical compounds with high sensitivity and specificity. Electrochemical sensors can
be applied in multiple fields, including early disease diagnosis, drug monitoring and fast
and accurate detection of environment pollutants and food contaminants.
One objective of this work was to develop electrochemical diagnostic devices for
early detection of cancer. MUC1 tumor biomarker was chosen as a model molecule and
antibodies and aptamers were employed as biorecognition elements. Nanomaterials
were integrated in the proposed sensors as immobilization platforms. Protein Gmagnetic beads and streptavidin-magnetic beads were employed for an antibody
sandwich assay and an aptamer sandwich assay, respectively. Gold nanoparticles were
used for the immobilization of thiolated aptamers specific for MUC1 in a label free
configuration.
Molecularly imprinting technique is a versatile method for the synthesis of artificial
receptors, overcoming some of the drawbacks of using antibodies or aptamers. Another
objective of the present work was the development of molecularly imprinted
electrochemical sensors for the detection of drugs, environment pollutants and food
contaminants. We aimed to develop a generic protocol that could be applied to a broad
range of molecules, including non-electroactive compounds, using hexacyanoferrite/
hexacyanoferrate redox mediator. Imprinted films were prepared by
electropolymerization via cyclic voltammetry of p-aminothiophenol functionalized
nanoparticles in the presence of template molecules. The subsequent extraction of the
template from the polymer matrix results in the formation of specific recognition
cavities that are able to bind the analytes.
We aimed also to investigate the practical applicability of the proposed sensors by
analyzing complex matrices that contain the analyte, such as tap and river water, honey,
serum and drug formulations.

PERSONAL CONTRIBUTIONS
1. Optimized bioassays for Mucin1 detection in serum samples

MUC1 is a trans-membrane glycoprotein expressed on the apical surface of various
epithelial cells. Immunohistochemical analysis of breast and ovarian carcinomas tissue
demonstrate an overexpression of MUC1 protein in neoplastic processes. Therefore
MUC1 can be used as potential tumor marker for establishing the diagnosis and the
prognosis in different types of cancer. Several immunosensors based on aptamers and
antibodies have been reported in the literature recently for the detection of MUC1
biomarker.
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1.1. Hypothesis
The study herein presents two different approaches for the detection of MUC1
tumor marker in a sandwich format using magnetic beads as solid support and
antibodies or aptamers as biorecognition molecules.
1.2. Methods
The target molecule is captured between the primary antibody or aptamer
immobilized on the magnetic beads and a secondary antibody or aptamer. The affinity
reaction is labelled with Alkaline Phosphatase (AP) in different assay configurations. All
variables concerning the bioassays were optimized. The electrochemical multidetection
is achieved by differential pulse voltammetry (DPV), using eight screen-printed cells,
through the addition of the enzymatic substrate (1-naphthyl phosphate) and its
subsequent conversion to 1-naphthol, an electrochemical active compound.
The protocol of the two bioassays is illustrated in figure 1.

Fig. 1. Scheme of A) antibody-based bioassay: a) incubation of protein G-modified magnetic beads with
primary anti-MUC1 antibody (Ab1); b) blocking step with milk powder; c) affinity reaction with MUC1 protein;
d) incubation with secondary anti-MUC1 antibody (Ab2); e) incubation with alkaline phosphatase (AP)labelled anti-rabbit IgG tertiary antibody (Ab3-AP). B) aptamer-based bioassay: a) incubation of streptavidinmodified magnetic beads with biotinylated primary aptamer (Apt1); b) blocking step with biotin; c) incubation
with MUC1 protein; d) incubation with secondary biotinylated aptamer (Apt2); e) incubation with
streptavidin-alkaline phosphatase.

1.3. Results and discussion
Several experimental parameters were investigated for the best performance of the
bioassays. The effect of concentration and the incubation time of the primary antibody
and aptamer,incubation time of antigen, incubation time and concentration of secondary
antibody or aptamer, blocking agent, was investigated. The appropriate experimental
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parameters were chosen taking in consideration the current ratio between 5 ng/mL
MUC1 and the blank (IMUC1/Iblank) and the obtained RSD%.
The analytical performance of aptamer-based assay was compared with antibodybased assay towards the detection of various concentrations of MUC1 in buffered
solutions. Several analytical parameters, such as selectivity and limit of detection were
considered in order to find the appropiate sensor for the analysis of the serum samples
obtained from cancer patients. The proposed aptamer-based assay showed better
sensitivity and higher selectivity for detection of MUC1 cancer biomarker respect to
antibody-based assay.
For each biosensor, a calibration curve was obtained under optimized conditions in
MUC1 buffered solution and the results are shown in Fig. 2. A linear response was
obtained in the range of 0 - 10 ng/mL, with detection limit (LOD= 3Sblank/Slope) of 3.5
ng/mL and 1.4 ng/mL respectively for antibody- and aptamer-based assay. At least 10
determinations on different screen-printed cells were performed for each concentration
in order to asses the reproducibility and the average RSD% was calculated. A better
reproducibility and a lower detection limit was obtained for the aptamer-based (RSD
6%) respect to antibody-based assay (RSD 9%).

Fig. 2. Calibration curves obtained under optimized conditions for antibody– (Ab, ○) and aptamer–
based assay (Apt, ■) in MUC1 standard solutions. The error bars represent +/- standard deviation. Blank
signal was subtracted from each measurement.

To asses the selectivity of the assay non-specific proteins, such as MUC4 and MUC16
were analyzed using the developed bioassays. As seen in Fig. 3. for antibody based assay,
comparable signals to MUC1 were obtained for both MUC4 and MUC16 proteins showing
that the antibody-based assay is not specific for MUC1, owing to the fact that the
antibodies are not able to discriminate between similar structures of the three mucins.
On the contrary the aptasensor displayed high specificity for MUC1, the signal obtained
for MUC4 and MUC6 was approximately the same as the signal of the blank.
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Fig. 3. Selectivity studies of the developed bioassays performed in MUC1 (8 ng/mL), MUC4 (8 ng/mL)
and MUC16 (35 U/mL) buffered solutions. Blank signal was subtracted from each measurement.

The developed aptasensor was applied for the analysis of spiked non-pathological
serum samples as well as cancer patients serum samples.

2. Label free MUC1 aptasensor based on electrodeposition of
gold nanoparticles on screen printed electrodes
Aptamers have been widely used as sensing element for the development of sensors
used in early cancer diagnosis. Aptamer based detection methods are attractive due to
their high sensitivity, selectivity to the target molecule and good stability in complex
environments.
2.1. Hypothesis
We proposed the development of a very simple impedimetric aptasensor based on
a MUC1-binding aptamer immobilized on graphite screen printed electrodes modified
with AuNPs. The loosely packed aptamers are self-assembled onto gold surface. In
impedance measurements, an increase in charge transfer resistance is observed after
immobilization of proteins to the sensor surface.
2.2. Methods
The fabrication of the sensor involves two steps: an electrochemical deposition step
and an immobilization step. The surface of graphite SPEs was firstly modified with
electrodeposited AuNPs. Subsequently, the thiolated aptamer probe was immobilized
on the AuNPs modified SPE electrode. The aptamer modified AuNPs-graphite SPE was
then incubated with various concentrations of MUC1 solution in TRIS buffer for 60
minutes to form the affinity complex. Unbound MUC1 protein was then removed by
rinsing with buffer. At last, MUC1 proteins were recognized due to the specific
interaction between MUC1 and its aptamer, using EIS in 10mM [Fe(CN) 6]-3/-4 in PBS. The
concentration of MUC1 protein was quantified by the change of electron transfer
resistance.
2.3. Results and discussion
Several experimental parameters, such as concentration and incubation time with
aptamer and incubation time with protein, were firstly optimized in order to find the
best conditions for the assay.
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) using 10mM [Fe(CN)6]-3/-4 in PBS as
a redox probe was employed. As shown in Fig. 4. compared to bare graphite electrode
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(b), a significant decrease in the charge transfer resistance can be observed after
electrodeposition of AuNPs (a), due to thepromotion of the electron transfer. The
electron transfer resistance increases after the immobilization of aptamers on the
AuNPs modified surface (c) as a consequence of the electrostatic repulsion between
[Fe(CN)6]-3/-4 anions and the negatively charged aptamers, which suggestes that
thiolated aptamers have been successfully immobilized on electrodes and obstructed
the electron-transfer. A further increase in the resistance occurred after incubation with
MUC1 protein, due to the interaction of aptamer with MUC1 protein, a large protein with
a molecular weight of 250-1000 kDa, bringing a steric hindrance effect on the electron
transfer of [Fe(CN)6]-3/-4 through electrode, resulting in reduced electron transfer speed
(d).
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Fig. 4. Nyquist plots of EIS data performed in 10mM [Fe(CN)6]-3/-4 solution for: (a) graphite SPE/AuNPs
(b) bare graphite SPE, (c) graphite SPE/AuNPs/Aptamer, (d) graphite SPE/AuNPs/Aptamer/MUC1 protein
(5 ng/mL )

To quantitatively assess the detection limit and response range of the developed
aptasensor, we studied impedance responses with different MUC1 protein
concentrations. The relative change in Rct has been chosen as signaling parameter. As
the concentration of the MUC1 protein increases, the resultant electron transfer
resistance was enhanced. A linear response was obtained in the range of 2.5-15 ng/mL
with a limit of detection was 3.6 ng/mL.

3. MIP-based sensors for the detection of various analytes of
environmental, biomedical and food safety interest
The molecular imprinting technique is a versatile method for the development of
biomimetic sensors. The method consits in the polymerization of functional monomers
in the presence of template molecules and the subsequent extraction of the template
from the resulting polymer matrix, which generates cavities complementary in shape
and size with the template. With the advantages of high affinity and specificity, good
mechanical strength, thermal and chemical stability, low cost and ease of preparation,
molecularly imprinted polymers (MIPs) have found a wide range of applications.
3.1. Hypothesis
Several studies have been proposed herein, for the development of electrochemical
MIP-sensors for the sensitive and selective detection of various target analytes. TNT,
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gemcitabine, tetracycline, estradiol and glyphosate have been investigated as template
molecules, based on molecularly imprinted technology in conductive films deposited on
gold electrodes by means of an intermediate monolayer of p-aminothiophenol (PATP)
and PATP functionalized-AuNPs.
3.2. Methods
The general protocol for the fabrication of MIP films is illustrated in Fig. 5. Firstly,
a self-assembling monolayer of PATP is formed on the gold electrode surface through
Au-S bonds. Then, MIP film was deposited on the electrode via electropolymerization of
the aniline moiety in PATP grafted on gold electrodes and on AuNPs. In order to obtain
imprinted films, the electropolymerization process was performed in the presence of
template molecules, the subsequent removal of the template leaving cavities that serve
as specific recognition sites. Combining the advantages of molecular imprinting and
electrodeposition with those conferred by AuNPS, the developed sensors exhibited good
sensitivity and high selectivity. Several parameters influencing the performance of the
sensors have been optimized and the resulted sensing materials have been succesfully
applied for the analysis of real samples.

Fig. 5. Protocol for the fabrication of MIP-based sensors

3.3. Results and discussion
We chose to investigate the formation of the imprinted film through the
measurement of its electronic permeability, using as redox probe
hexacyanoferrite/hexacyanoferrate. This generic approach would permit to synthesize
imprinted films that can be further applicable to a broad range of analytes, including
non-electroactive compounds. The current gradually decreases and the potential shifts
to more positive potentials for the oxidation process and more negative for the
reduction process, with each scan cycle, due to the continuous formation of
polythioanline/AuNP/Template composite films that obstruct the electron transfer
from/to the redox probe [Fe(CN)6]−3/−4 towards the surface of the gold electrode. After
10 cycles the current peaks become almost stable. The intensity of the peaks and the
decrease of the current density with each cycle are quite different for each template,
demonstrating that the presence of the template influences differently the
electropolymerization rate, depending on the structure of the template and its
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interaction with the polymer. After the electropolymerization of MIP and NIP films, their
electrochemical behaviour is quite different.
In order to investigate the uptake process for variable concentrations of template
analytes, LSV measurements were employed in a solution of PBS pH 7.2 containing 10
mM [Fe(CN)6]−3/−4. After extraction of template, the prepared MIPs were incubated with
solutions of different concentrations of target analytes.
An example of LSV
response is illustrated in Fig. 6. for TNT imprinted sensor, towards the binding of five
increasing concentrations of TNT. An increase in the current peak and a shift of the peak
potentials to a more positive potential can be observed with the increase of the
concentration of analyte, related to the binding of the analyte in the specific cavities. As
the concentrations of template molecules in the imprinted film increases, the electron
transfer rate increases. The shift of potentials to more positive values shows that the
reduction proccess takes place easier when template molecules are embedded in the
film. Upon the analysis of NIP films in the same conditions, the current peaks were
significantly reduced, due to the fact that after polymerization in the absence of template
molecules no cavities were obtained. Therefore NIP failed to recognize the analyte. The
current response in the case of NIP is probably due to the adsorption of the analyte on
the surface of the polymer.
Extraction
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Fig. 6. LSVs after extraction and upon rebinding of various concentrations of template for TNT
imprinted sensors.

The fabricated sensors were applied for the detection of various concentrations of
target analytes in buffered solutions. A linear relationship between the signalblank/signal ratio (I-I0/I0) and the logarithmic concentration of the analytes was
obtained in each case. A linear range from fM to nM and a low limit of detection in the
fM range was obtained for the MIP sensors. The selectivity of MIP sensors was also
tested. The developed sensors were then applied for the analysis of real samples, such
as serum samples, tap and river water or drug formulations.

GENERAL CONCLUSIONS
The aim of this study was to develop electrochemical affinity sensors based on
various recognition receptors with practical applicability in environment protection,
food safety and biomedical field. Different techniques were used to attach
biorecognition elements at the surface of the transducers. One objective of the work
herein was the development of disposable immunosensors and aptasensors for the
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diagnosis of cancer. MUC1 tumor marker was selected as model molecule. A magnetic
beads/antibody-based sensor and two aptamer-based sensors based on magnetic beads
and gold nanoparticles immobilization platforms, were succesfully developed for the
detection of MUC1. A main objective of this work was the development of a generic
protocol for the fabrication of molecularly imprinted sensors that can by applied for the
detection of environmental pollutants, food contaminants and compounds of biomedical
interest. Sensitive and selective MIP based sensors were fabricated based on
electropolymerization of p-aminothiophenol functionalized gold nanoparticles on gold
electrodes in the presence of various template molecules. Trinitrotoluene, gemcitabine,
tetracycline, estradiol and glyphosate were investigated as template molecules. The
affinity sensors developed in this work are simple to fabricate, easy to operate, sensitive
and selective, with potential practical applications on real samples.

