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Project Summary 

The purpose of this extended scientific research and development project is to 
enhance the design, preparation, characterization and development of micro-
/nanotech-based multi-parameter sensors further to a higher dimension with new 
novel innovative high-based technology with implementation as fast-responding 
highly sensitive and cost-effective interactive chemical, electrochemical and 
optical sensors platforms for reliable and sustainable real-time integrated 
implementation in automated data-intensive process systems. Due to latest new 



developments in fields of modern microsystems technology in nano-structured/-
porous materials) with UV/Vis, fluorescence,chemiluminescence (quantum dots), 
NIR, Raman, AFM, main idea is to move research of technical chemical process 
(micro/nano) systems engineering further with optical devices into photonics 
subdomain. Main targets are an innovative modern strategic approach of basic 
knowledge research, design and evaluation of various possible new analytical 
techniques and methodologies with downscaling to very small miniature sensor 
detection devices to be able to perform the real-time automated data-intensive 
processing on-site. Overall strategic research scenarios will include the 
identification and efficient quantification of analytes, substances, groupings 
(processes) from toxic (e.g. pesticides, toxic metals, organic and inorganic 
substances in food, beverages, water, soil) to healthy substances (e.g. vitamins, 
mineral, antioxidants in food, pharmaceutical) tailored to selected specific 
dedicated number, most needed within ability/feasibility of SPRADIPS. Objective 
is to go well ahead of current state-of-art with the design/ development of fast 
responding, smart intelligent interactive sensors (arrays), to achieve sustainable 
assessment, monitoring and control of target substances with a vision of 
exploitation in industrial production and environmental technology integrated 
with data base adaptive resource management systems. 
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Objectives 

The main objective of this extended scientific research and development project 
is to enhance the design, preparation, characterization and development of 
micro-/nanotech-based multi-parameter sensors further to a higher dimension 
with new novel innovative high-based technology with implementation as fast-
responding highly sensitive and cost-effective interactive chemical, 
electrochemical and optical sensors platforms for reliable and sustainable real-
time integrated implementation in automated data-intensive process systems. 
Due to latest new developments in fields of modern microsystems technology in 
nano-structured/-porous materials) with UV/Vis, fluorescence,chemiluminescence 
(quantum dots), NIR, Raman, AFM, main idea is to move research of technical 
chemical process (micro/nano) systems engineering further with optical devices 
into photonics subdomain. Main targets are an innovative modern strategic 
approach of basic knowledge research, design and evaluation of various possible 
new analytical techniques and methodologies with downscaling to very small 
miniature sensor detection devices to be able to perform the real-time automated 
data-intensive processing on-site. Overall strategic research scenarios will 
include the identification and efficient quantification of analytes, substances, 
groupings (processes) from toxic (e.g. pesticides, toxic metals, organic and 
inorganic substances in food, beverages, water, soil) to healthy substances (e.g. 
vitamins, mineral, antioxidants in food, pharmaceutical) tailored to selected 
specific dedicated number, most needed within ability/feasibility of SPRADIPS. 
Objective is to go well ahead of current state-of-art with the design/ development 
of fast responding, smart intelligent interactive sensors (arrays), to achieve 
sustainable assessment, monitoring and control of target substances with a 
vision of exploitation in industrial production and environmental technology 
integrated with data base adaptive resource management systems. 

Specific objectives are: 

1. O1-Applicable system specifications for reliable sustainable resource, 
environmental and industrial production management;  

2. O2-Further development with extensive characterization of fast responding 
smart intelligent interactive sensors systems with special attention to 
optical (photonic systems) devices; 



3. O3-Integration into platforms for reliable and sustainable real-time 
implementation for monitoring and control with innovative decision-making 
tools; 

4. O4-Real-time data base adaptive resources management information 
systems in Romania and Europe (Worldwide) for risk analysis and for 
interpretative inter-operative technical solutions and services; 

5. O5-Progress evaluation and assessment and dissemination of results. 

Methodology 

The following intermediate milestones (MS) are proposed: 

MS1. Applicable Systems Specifications 

MS2. Materials Selection, Sensor technology design, validation and evaluation of 
different individual sensors, Laboratory trials. 

MS3. Cost-effective, portable interactive sensor platform systems 

MS4. New toolkit named Real-time Quality Data Management System (RQDMS). 

MS5. Management (Throughout) 

MS6. Dissemination (Throughout) 

The scientific work and technological development are structured distributed into 
SIX (6) core workpackages (WP’s): 

WP1: Applicable Systems Specifications coupled to objective O1 and to 
intermediate milestone 1. 

WP2: Materials Selection, Development of sensor technology. Laboratory trials. 
coupled to objective O2 and to intermediate milestone 2. 

WP3: Integration into platforms for reliable and sustainable real-time 
implementation for monitoring and control with innovative decision-making tools 
coupled to objective O3 and to intermediate milestone 3. 

WP4: Real-time data base adaptive resources management information systems 
coupled to objective O4 and to intermediate milestone 4. 

WP5 will be used as management and risk assessment of the project. 

WP6 will form the dissemination and exploitation of results as well as integration 
of knowledge with training/education of students/young researchers. 

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

WP1: 



1.1 Setup of applicable system specifications with strategic planning for research 
studies needed to obtain reliable and sustainable sensors/probes/devices. 

1.2 Preliminary investigation of various innovative pathways in terms of selection 
of proper sensor materials and detection devices for each of the 
sensors/probes/devices. 

WP2: 

2.1 The research activities will concentrate on finding and selecting the most 
promising (nano) materials for modified electrochemical, optical or 
spectroelectrochemical sensors for the selected target substances for efficient 
implementation. This will be done in step-by-step tasks and activities for 
synthesis, functionalization, build-up and testing for proper incorporation into the 
individual sensors on the laboratory scale. 

2.2 The objective of this task is to realize the development of basic new 
innovative individual sensor technology architectures and to design, develop, 
characterize, optimize, validate and evaluate each individual sensor for individual 
single selected analyte/selected groups of analytes from selected target 
substances. Limits of detection (LOD) in the pg mL-1 range will be achieved. 

2.3 This task (activity) is to test the stability of the final individual sensors and to 
find the most appropriate sensors for further work.  

2.4 The task is to integrate the individual sensors into portable, fast responding 
smart and interactive sensor arrays with laboratory trials, making use of modern 
nano-/microsystems technology. 

WP3: 

3.1 This task activity) will focus on integrating the individual sensors (sensor 
arrays) for the different target substances into portable platform systems. 

3.2  The main idea of this activity is to couple the portable platform system with 
an interactive mobile phone into a fast responding highly sensitive and cost-
effective, interactive sensor platforms with RFID PID control coupled with mobile 
wireless networks with miniaturized integrated process data treatment systems 
(for dynamic info, spatial resolved info, and data management) for fast monitoring 
and control. 

3.3 The system will be tested and validated for reliable on-site real-time control 
with the innovative decision-making tools at suitable sources of data-intensive 
process systems. 

WP4: 

4.1 Inclusion of the new portable/handheld sensing platform system in specific 
procedures within the new proposed decision-making management systems 



along chosen distribution networks with integration into interactive mobile phone 
wireless sensor networks with RFID PID control. 

4.2 Real-time data supplied via transfer from the real-time integrated monitoring 
will be continuously supplied to data base adaptive water resource management 
information systems in Europe (-and Worldwide-) for risk analysis and for 
interpretative inter-operative technical solutions and services. 

4.3 Achievement of a new toolkit named Real-time Quality Data Management 
System (RQDMS) with piloting activity concerning the implementing and 
functioning on a specific chosen distribution network. 

WP5: 

5.1 Continuous progress evaluation and assessment of the project. 

5.2 Continuous proper coordination and project management. 

WP6: 

6.1 Dissemination with a website, flyers and of results through patents, published 
papers in ISI peer-reviewed journals, presentations at workshops, conferences, 
seminars 

6.2 Integration of knowledge with training/education of students/young 
researchers. 

Dissemination 

Lucrari publicate: 

Molecular Recognition of Nitrites and Nitrates in Water Samples Using Graphene-
Based Stochastic Microsensors, Raluca-Ioana Stefan-van Staden, Mariana Mincu, 
Jacobus Frederick van Staden, and Livia Alexandra Gugoasa,  

Analytical Chemistry, 90(16) (2018) 9997-10000. (with front cover) 

 
6 lucrari sunt in prezent trimise la publicat. 

 

 



Participari la conferințe 

Tubular Reactors as Chemical Sensors, Jacobus F. VAN STADEN (Keynote), 4th 
International Conference on Analytical Chemistry, September 1 – 3, 2018, 
Bucharest, Romania 

Sensitive detection of melatonin based on stochastic sensors in pharmaceutical 
formulations and infant formulas - prezentare orală, Alexandrina Lungu 
(Moscalu), Raluca-Ioana van Staden, Jacobus Frederick van Staden. 4th 
Romanian International Conference on Analytical Chemistry, (RO-ICAC’2018) 1–3 
September 2018, Bucharest. 

Detection of melatonin based on fluorescence method using a suitable 
chromphore in infant formulas and pharmaceutical drugs-poster, Alexandrina 
Lungu (Moscalu), Catalina Cioates-Negut, Raluca-Ioana van Staden, Jacobus 
Frederick van Staden, 4th Romanian International Conference on Analytical 
Chemistry (RO-ICAC’2018), 1–3 September 2018, Bucharest. 

Simultaneous detection of bisphenols in biological and water samples using 
stochastic sensors-poster, Alexandrina Lungu (Moscalu),  Raluca-Ioana van 
Staden, Jacobus Frederick van Staden 

4th Romanian International Conference on Analytical Chemistry, (RO-ICAC’2018) 
1–3 September 2018, Bucharest. 

Environmental emerging pollutants from our ecosystems resources! Do we still 
have safe and secure sustainable water systems to supply suitable drinking 
water?, Jacobus F. van Staden, 21st  INTERNATIONAL SYMPOSIUM – SIMI 2018 
“THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, September 20-21, 2018, Bucharest, 
Romania (Invited lecture) 

 

Raportari: 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU  
FINANŢAREA ÎNVĂŢAMÂNTULUI  
SUPERIOR, CERCETĂRII,  
DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII  
 
PROGRAM PN-III       CONTRACTOR                                                            
PN-III-P4-ID-PCE-2016-0050 Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare pentru Electrochimie si 
Materie Condensata 

 
  

Nr. Contract 45PCE/2017                                                           
                                                                                     
 

Noi platforme inovatoare bazate pe senzori chimici, 
electrochimici si optici pentru implementarea fiabila si 

durabila in timp real in sisteme de proces intensive de date 
automate 

SPRADIPS 
 
 

Raport ştiinţific în extenso 
 

Etapa 1 - Identificarea specificatiilor sistemului inovativ- 2017 
 
 
 
 

Director de proiect 
CSI, Prof. Dr. JACOBUS FREDERICK VAN STADEN 

 
 
 



Pentru atingerea obiectivelor din cadrul fazei 1 a proiectului de cercetare 

45PCE/2017, in anul 2017 s-au realizat urmatoarele activitati de cercetare: 

- A fost realizat un studiu de literatura cu privire la determinarea poluantilor 

din diferite probe de apa prelevate.  

- Au fost prelevate mai multe probe de apa din diferite surse (apa potabila, apa 

uzata, apa de suprafata, apa geotermala, etc.). 

- Pentru probele prelevate au fost urmariti indicatori de calitate fizico-chimici, 

cum ar fi: azotati, azotiti, fosfor total, fosfati, cupru, nichel,  cadmiu, plumb 

si mercur si substante organice cum ar fi bisfenoli, melatonina, aminoacizi, 

vitamine. 

- Pobele prelevate au fost initial analizate prin metodele standarde utilizate in 

laboratoarele de mediu, iar ulterior au fost stabiliti parametrii pentru 

analizele prin metode electrochimice si optice. 

- Cateva din rezultatele obtinute prin metode standard de analiza sunt 

prezentate in Tabelul 1. 

 
 
 

 

 

 



Tabelul 1. Rezultatele analizelor fizico-chimice obtinute prin metode standard analizate  

 
Nr.crt. 

Incercari 
executate 

proba de apa 

U.M. Simbol proba/ Valori determinate Metoda de incercare 
449RV 450RV 451RV 452RV 419RV 410RV 409RV 373RV 374RV 377RV 385RV  

Tipul probei Apa 
subterana 

Apa 
subterana 

Apa 
subterana 

Apa 
subterana 

Apa uzata Apa uzata Apa 
uzata 

Apa uzata Apa 
uzata 

Apa 
uzata 

Apa 
uzata 

 

1 pH Unit. 
pH 7.74 7.48 7.83 7.73 - - - - - - 7,35 

SR EN ISO 10523:2012 

2 Azotati mg/l 10.27 1.32 9.39 9.79 - - - - - - 0,945 SR ISO 7890-3:2000 

3 Azotiti mg/l 0,13 0,20 0,52 0,082 - - - - - - 0,068 SR EN 26777:2002  
SR EN  6777:2002/ C91:2006 

4 Fosfati mg/l 0,30 0,30 0,26 0,33 - - - - - - - SR EN ISO 6878:2005 
5 Fosfor total mg/l 16,87 1,23 20,14 19,12 1,54 12,78 0,406 0,46 4,91 2,98 1,26 SR EN ISO 6878:2005, pct. 8 

 

 
Nr.crt. 

Incercari 
executate 

proba de apa 
U.M. 

Simbol proba/ Valori determinate 
Metoda de incercare Apa potabila Apa 

subterana 
Apa retea Apa retea Apa 

potabila 
Apa 

upotabila 
Apa 

uzata 
Apa uzata Apa 

potabila 
614RV 615RV 617RV 618RV 619RV 620RV 621RV 646RV 662RV 

1 Azotati mg/l 0,21 1,66 0,405 0,12 0,49 2,70 1,67 1,88 1,66 SR ISO 7890-3:2000 

2 Azotiti mg/l 0,003 0,006 0,019 0,011 0,0042 0,28 15,8 0,034 0,004 SR EN 26777:2002  
SR EN  6777:2002/ C91:2006 

 

 
Nr.crt. 

Incercari 
executate 

proba de apa 
U.M. 

Simbol proba/ Valori determinate 
Metoda de incercare Apa potabila Apa 

subterana 
Apa retea Apa retea Apa 

potabila 
Apa 

upotabila 
Apa 

uzata 
Apa uzata Apa 

potabila 
GEO-I -1 GEO –I -2 GEO-I-3 SE –II-1 SE –II-2 SE –II-3    

1 Azotati mg/l 1,47 0.36 21.22 0.26 0.41 15.09    SR ISO 7890-3:2000 

2 Azotiti mg/l 0,078 0.182 0.042 0.089 0.102 0.14    SR EN 26777:2002  
SR EN  6777:2002/ C91:2006 

 

 
Nr.crt. 

Incercari 
executate 

proba de apa 

U.M. Simbol proba/ Valori determinate Metoda de incercare 
280RV 281RV 282RV 284RV 285RV 383RV 384RV 497RV 498RV 499RV 500RV 501RV 502RV  

Tipul probei 
Apa uzata 
geotermala 

Apa suprafata 
(Raul OLT) 

Apa uzata 
menajera 

Apa uzata 
menajera 

Apa suprafata 
(Raul OLT) 

Apa uzata 
geotermala 

Apa uzata 
menajera 

Apa potabila 
din izvor 

Apa 
potabila 
din izvor 

Apa 
potabila 

din izvor 
Apa 

potabila 
din izvor 

Apa potabila 
din izvor 

Apa 
potabila 

din izvor 
 

1 pH Unit. 
pH 7.33 6.96 7.50 7.53 7.11 6.95 7.43 6.91 6.89 7.14 6.48 7.53 7.39 

SR EN ISO 10523:2012 

2 Azotati mg/l 3.55 0.171 0.134 4.34 6.16 2.43 0.313 28.12 16.82 20.23 44.16 12.11 40.48 SR ISO 7890-3:2000 

3 Azotiti mg/l 0.431 0.09 0.186 0.04 0.101 3.95 0.11 0.003 0.010 0.062 0.003 0.014 0.003 
SR EN 26777:2002  
 SR EN  6777:2002/ 
C91:2006 

4 Fosfati mg/l - - - - - - - 0.53 0.43 1.59 0.97 0.15 0.62 SR EN ISO 6878:2005 

5 Fosfor total mg/l 0.07 0.041 0.67 0.73 0.039 0.45 1.40 0.685 0.43 0.52 0.49 0.29 1.64 SR EN ISO 6878:2005, 
pct. 8 

 

 

1. Fosfati. Forme in care se regasesc si metode de analiza. 

 

Fosforul este un element chimic cu simbolul P și numărul atomic 15. Acesta a fost 

descoperit de alchimistul german Hennig Brand din Hamburg [1]. Ca element, fosforul există în 

două forme majore: fosforul alb și fosforul roșu, dar deoarece este foarte reactiv, fosforul nu este 

niciodată găsit ca un element liber pe Pământ. La 0,099%, fosforul este cel mai abundent 

pnictogen [2] din scoarța Pământului. Denumirea de ”fosfor” provine de la termenul de origine 

greacă ”phosphorus”, ce înseamnă ”purtător de lumină”. Termenul de "fosforescență", adică 

strălucirea după iluminare, derivă inițial din această proprietate a fosforului, deși acest cuvânt a 

fost folosit de atunci pentru un proces fizic diferit care produce o strălucire. Stralucirea fosforului 

provine din oxidarea fosforului alb, un proces numit acum chemiluminescenta. 

Dupa calciu, fosforul este cel mai abundent element mineral din organism, aflandu-se in 

orice tesut, astfel ca fosforul reprezinta 1% din greutatea corpului, ceea ce inseamna ca in 

organismul unui adult se gasesc cca. 600-700 g P sub forma de diversi fosfati anorganici si 



organici. Din aceasta cantitate, 85% intra in constitutia scheletului, 6% in muschi, iar 9% in nervi 

si sange. Aproximativ 70% din fosforul din sange este prezent in forma organica, in principal 

fosfolipide, restul fiind fosfor anorganic, sub forma de ortofosfati (H2PO4–, HPO42-), care rezulta 

din ionizarea secventiala a acidului fosforic [3]. In celula, fosforul este in principal implicat sub 

forma de fosfor organic in metabolismul glucidic si lipidic sau este legat de proteine si doar o 

mica parte este prezenta ca ion fosfat [3]. Fosforul intra in compozitia oaselor si a dintilor, fiind 

unul dintre constituentii acizilor nucleici, nucleoproteinelor, fosfolipidelor din membranele 

celulare. De asemenea este implicat in mentinerea echilibrului acido-bazic, in stocarea si 

transferul de energie [4], in procese enzimatice, stimuleaza contractia musculara si este necesar 

pentru mentinerea  activitatii neuronale [5]. 

Desi fosforul este un macronutrient vital necesar tuturor celulelor vii, elementul fosfor 

este foarte puternic reactiv, exploziv, ce nu apare in mod normal in natura sub forma lui 

neoxidata, ci tot timpul ca fosfat, unde atomul de fosfor este inconjurat de patru atomi de oxigen 

(PO4); astfel ca fosfatul este transmis mai departe nealterat in diverse transformari prin care trece 

fosforul, fie anorganic, mineralizat, fie organic, inclus in molecule organice gigant. 

Fosfatii organici sunt esentiali: ei formeaza o parte din ADN si ARN; fosfatul este folosit 

in fotosinteza si in sange; iar fosfolipidele sunt componente majore ale membranei celulare. 

Fosfatul de asemenea participa in fiecare celula vie, prin ATP (adenozin-trifosfat), molecula 

energetica de baza in organismele vii [6].  

Analiza cantitativă a acizilor nucleici a devenit din ce în ce mai importantă în domeniile 

biologiei moleculare, diagnosticării medicale și asupra mediului. Au fost studiate metode 

analitice pentru analiza cantitativă a acidului dezoxiribonucleic (ADN): spectrofotometria [7,8], 

spectrofluorometria [9,10], împrăștierea luminii de rezonanță (RLS) [11-13], chemiluminescența 

(CL) [14,15] și electrochimia [16-18]. Metoda spectrofotometrică [7,8] are avantajul reacției 

ADN-ului cu diferiți coloranți organici pentru a forma derivați colorați, iar metodele 

spectrofluorometrice și RLS se bazează în general pe efectul de amplificare sau stingere a 

probelor cum ar fi coloranții [9,10], complex metalic [11] și chiar nanoparticule [12,13]. Metoda 

CL [14,15] măsoară emisia de lumină care apare în procesele chimice, având astfel o sensibilitate 

excelentă, o limită de detecție scăzută și un domeniu liniar larg. Metoda electrochimică este 

adesea folosită pentru studierea interacțiunii moleculelor mici, cum ar fi metalele [16], 

medicamentele [17] și coloranții organici [18] cu ADN, iar determinarea cantitativă poate fi 



realizată prin interacțiunile specifice. Spectroscopia cu infraroșu apropiat (NIR) a fost dovedită o 

tehnică convenabilă, rapidă și nedistructivă pentru analiza complexă a eșantioanelor și a fost 

adoptată pe larg în diverse domenii [19,20]. Absorbția în combinație cu spectroscopia de reflexie 

difuză (NIRDRS) a fost utilizată pentru determinarea componentelor cu conținut scăzut în soluții 

sau a probelor reale cu matrice complexă [21]. 

Organofosfatul sau ester fosfatul este denumirea generală a esterilor acidului fosforic. 

Organofosfații sunt baza multor insecticide, erbicide și agenți neurotoxici. Agenția Statelor Unite 

pentru Protecția Mediului enumeră organofosfații ca fiind extrem de toxici pentru albine, 

animale sălbatice și oameni [22].  

Exemple de organofosfați: 

• Insecticide - Malation, paration, diazinon, fention, diclorvos, clorprifos, etion 

• Gaze neurotoxice –soman, sarin, tabun, VX 

• Agenți oftalmici - Ecotiofat, izoflurofat 

• Antihelmintice – Triclorfon 

• Erbicide - Tribufos (DEF), merfos 

• Plastifianti - Tricresil fosfat 

Semnele și simptomele otrăvirii cu organofosfati pot fi împărțite în trei mari categorii: (1) 

efectele muscarinice, (2) efectele nicotinice și (3) efectele sistemului nervos central (SNC). 

Toxicitatea organofosfatilor este un diagnostic clinic. Confirmarea otrăvirii cu organofosfati se 

bazează pe măsurarea activității colinesterazei; dar de obicei, aceste rezultate nu sunt ușor 

disponibile. Tratamentul începe cu decontaminarea. Principalele componente ale terapiei 

farmacologice includ atropină, pralidoximă (2-PAM) și benzodiazepine (de exemplu, diazepam) 

[23].  

Studii recente sugerează o posibilă legătură dintre efectele adverse ale dezvoltării neuro-

comportamentale a fetușilor și a copiilor, chiar și la niveluri foarte scăzute de expunere. 

Organofosfații sunt utilizați pe scară largă ca solvenți, plastifianți și aditivi. 

Organofosfații sunt utilizați pe scară largă atât în aplicații naturale, cât și în cele sintetice, din 

cauza ușurinței cu care grupurile organice pot fi legate între ele. 

Polifosfații formează de asemenea esteri; un exemplu important al unui ester al unui 

polifosfat este ATP, care este monoesterul acidului trifosforic (H5P3O10). Cuvântul 

"organofosfați", care apare în comunicări (de exemplu, din presă sau din partea guvernului), în 



domenii precum agricultura, mediul și sănătatea umană și animală, se referă foarte des la un grup 

de insecticide (pesticide) care acționează asupra enzimei acetilcolinesterazei. Astăzi, 

organofosfații reprezintă aproximativ 50% din agenții de ucidere din pesticidele chimice [24].  

Pesticidele organofosfatice, ca și unii agenți neurotoxici, inhibă enzima neuromusculară, 

care este în mare măsură esențială pentru funcționarea normală a insectelor, dar și pentru oameni 

și multe alte animale[25]. 

Parationul, unul dintre primele pesticide organofosfatice comercializate, este mai bun 

decât malationul, un insecticid folosit în combaterea insectelor de fructe mediteraneeni și a 

țânțarilor care transmit virusul West Nile [26]. Expunerea oamenilor și a animalelor la acestea 

poate fi prin ingerarea alimentelor care le conțin sau prin absorbția prin piele sau plămâni [25]. 

Pesticidele organofosfatice se degradează rapid prin hidroliză prin expunerea la lumina 

soarelui, aerului și solului, deși cantități mici pot fi detectate în alimente și apă potabilă. 

Abilitatea lor de a se degrada sunt o alternativă atrăgătoare in fata pesticidelor organoclorurice, 

cum ar fi DDT, aldrin și dieldrin. Cu toate că organofosfații se degradează mai repede decât 

organoclorurile, creșterea toxicității acute a pesticidelor organofosfatice are ca rezultat riscul 

crescut asociat acestei clase de compuși. 

Multi "organofosfați" sunt agenți puternici ai nervilor, care funcționează prin inhibarea acțiunii 

acetilcolinesterazei în celulele nervoase. Acestea sunt una dintre cele mai frecvente cauze ale 

otrăvirii la nivel mondial și sunt frecvent utilizate în mod intenționat în sinucideri în zonele 

agricole. Pesticidele organofosfatice pot fi absorbite prin toate căile, inclusiv prin inhalare, 

ingestie și absorbție dermică. Efectele lor inhibitoare asupra enzimei acetilcolinesterazice conduc 

la un exces patologic de acetilcolină din organism. Toxicitatea lor nu se limitează la faza acută, 

totuși, și efectele cronice au fost de mult observate. Neurotransmițătorii, cum ar fi acetilcolina 

(care este afectată de pesticidele organofosfatice) sunt profund importante în dezvoltarea 

creierului, iar multi organofosfați au efecte neurotoxice asupra organismelor în curs de 

dezvoltare, chiar și datorită nivelurilor scăzute de expunere. Alti organofosfați nu sunt toxici, dar 

principalii lor metaboliți, precum oxonii lor, sunt. Tratamentul include atât un liant de 

pralidoximă cât și un anticolinergic, cum ar fi atropina. 

Chiar și la nivele relativ scăzute, organofosfații pot fi periculoși pentru sănătatea umană. 

Pesticidele acționează asupra acetilcolinesterazei [27], o enzimă găsită în substanțele chimice din 

creier strâns legate de cele implicate în ADHD [28]. Acestea pot fi absorbite prin plămâni, piele 



sau prin consumul de hrană. Potrivit unui raport din 2008 al Departamentului Agriculturii al 

SUA, au fost găsite urme detectabile de organofosfati într-un eșantion reprezentativ de produse 

testate de agenție, 28% din afinele congelate, 20% telina, 27% boabe verzi, 17% de piersici, 8% 

din brocoli și 25% din căpșuni [29]. 

O dietă ecologică este o modalitate eficientă de a reduce expunerea la pesticidele organofosforice 

utilizate în mod obișnuit în producția agricolă. Nivelele metaboliților organofosfatici scad rapid, 

iar pentru anumiți metaboliți, devin nedetectabili în urina copiilor atunci când se consumă o dietă 

organică [30]. Acest lucru este o speculatie bazata pe un scurt studiu pe 23 de copii, în care doar 

câțiva compuși organofosfatici au fost potențial redusi, niciun efect nu a fost demonstrat pentru 

majoritatea celor care au fost găsite în eșantioane. 

Agenția Internațională pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) a constatat că unii 

organofosfați pot crește riscul de cancer [31]. Tetraclorvinfosul și parationul au fost clasificati 

drept "eventual carcinogeni", în timp ce malationul și diazinonul au fost clasificati ca fiind 

probabil carcinogeni pentru oameni[32]. 

Conform EPA, utilizarea organofosfatului în 2004 reprezenta 40% din totalul produselor 

insecticide utilizate în Statele Unite33. Motivele de îngrijorare privind potențiale pericole ale 

expunerii organofosfatului la dezvoltarea copilului, EPA a început să elimine treptat formele de 

organofosfați utilizați în interior în 2001[33]. Deși este utilizat în silvicultură, pulverizarea în 

mediul urban și public (programe de reducere a țânțarilor etc.), populația generală a fost 

observată ca având o expunere scăzută[34].  

Potrivit organizației nonguvernamentale Pesticide Action Network, parationul este unul dintre 

cele mai periculoase pesticide[35]. Numai în SUA, peste 650 de lucrători agricoli au fost otrăviți 

din 1966, dintre care 100 au decedat. 

În afară de utilizarea agricolă, diazinonul organofosfat a fost interzis în SUA. Mai mult de un 

milion de lire sterline au fost folosite în California pentru combaterea dăunătorilor din 

agricultură în anul 2000. Zonele și culturile pe care diazinonul se aplică cel mai puternic sunt 

controlul structurii dăunătorilor, salata verde, salata verde si prune uscate[36].  

În mai 2006, Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a revizuit utilizarea diclorvosului și a 

propus vânzarea în continuare, în ciuda preocupărilor legate de siguranța sa și a dovezilor 

considerabile care sugerează că este cancerigenă și dăunătoare creierului și sistemului nervos, în 

special la copii[37].  



O metoda de determinare a fosfatului este electroforeza capilara echipată cu un detector de 

fluorescență indusă de laser 

Cea mai mare parte a fosfatului organic se găsește în fracția de amilopectină [38]. La nivelul 

unității de glucoză, fosforilarea are loc la poziția C6 sau C3 și au fost raportate și urme de D-

glucoză-2-fosfat (Glc-2-P) în amidonul din cartof [39,40]. Conținutul de fosfați din amidon 

variază remarcabil în funcție de originea botanică. Dintre amidonurile obișnuite, amidonul din 

cartofi prezintă unul dintre cele mai ridicate conținuturi de fosfat (adică până la 0,09%), al doilea 

după amidonul din șoarece (Curcumazedoaria) care conține 0,18% fosfat organic [41].  

Electroforeza capilară echipată cu un detector de fluorescență indusă de laser a fost utilizată 

pentru determinarea fosfatului în amidon. Metoda este simplă și oferă avantaje majore, inclusiv 

cost-eficiență, sensibilitate ridicată și este adecvată pentru o determinare a performanței ridicate 

a fosfoesterilor C3 și C6 [42].  

 

2. Nitriti. Forme in care se regasesc si metode de analiza. 

 

Azotul este considerat a fi descoperit de Daniel Rutherford în 1772, care l-a numit aer fix. 

Azotul este cea mai mare componentă a atmosferei Pământului (78,084% după volum, 75,5% 

după greutate) și este obținut pentru scopuri industriale prin distilarea fracțională a aerului 

lichefiat sau prin mijloace mecanice (de exemplu, prin membrană de osmoză inversată prin 

presiune) [43]. 

Formele sub care apar compuşii de azot sunt: formele organice (aminele, amidele, 

aminoacizii) şi formele anorganice (nitriţi, nitraţi). [44] Nitritii sunt utlizati in industria 

alimentara, sol. 

Nitriţii în cantităţi mari produc boli pentru om, aceştia combinându-se cu pigmenții din 

sânge formând meta-hemoglobina în care oxigenul nu mai este disponibil pentru 

tesuturi. Se poate combina, de asemenea, în stomac cu amine și 

amide pentru a produce compuși N-nitrozaminici foarte carcinogeni. [45] 

Nitriții sunt conservanți importanți în unele produse din carne, aceasta 

inhibă creșterea a mai multor bacterii nedorite, cum ar fi Clostridium 

Perfringens și Clostridium botulinum. Cu toate acestea, utilizarea de nitriți 



pot prezenta unele riscuri pentru sănătate cauzând formarea 

nitrozaminele carcinogene din alimente. [46] 

Alte surse de poluare cu nitriți sunt industriile textile, metalice, petroliere și farmaceutice. 

În ceea ce privește nitrații, cea mai importantă sursă de poluare provine din utilizarea intensivă a 

îngrășămintelor în activitățile agricole și în condiții anaerobe care se pot transforma cu ușurință 

în nitriți. [47] 

Concentraţia maximă admisă de nitriţi în România este de 0,5 mg/L, iar în cazul WHO 

(World Health Organization)  concentraţia este de 1 mg/L. Nivelul maxim de concentraţie al 

nitriţilor în apă (MCL), conform EPA (Agenţia Naţională de Protecţia Mediului) este 1mg/L. 

[48] 

Concentraţiile de nitriţi din apă se determină prin metode spectrofotometrice (reacţia 

Griess), [49,50], electrochimice [51,52], cromatografice [53,54], electroforeza capilară [55,56], 

chemiluminescenţă [57,58], spectrofluorimetrice. 

Prin metode electrochimice se determina NO2 cu ajutorul electrodului de carbon vitros 

(GC) modificat cu: carbon nano-onions bearing electroactive moieties [59]; modified with 

composite films made from gold nanoparticles (AuNPs) and a carbosilane-dendrimer 

possessing peripheral electronically communicated ferrocenyl units (Dend), cu o limită de 

detecţie de 2*10-7M din proba de apă [60]; tionina a fost electro-polimerizată pe suprafața 

carbonului sticlos modificat din nanotuburi de carbon (CNT) (GC) pentru fabricarea electrodului 

politionină (PTH) /CNT/GC având limita de detecţie de 1.4×10−6 M [61];  

alternated layers of iron (III) tetra-(N-methyl-4-pyridyl)-Porphyrin (FeT4MPyP) and copper 

tetrasulfonated phthalocyanine (CuTSPc) din probe de mâncare cu o limită de detecţie de 

0.1µmol l-1 [62]; acerium dioxide reduced grapheneo oxide din proba de apă cu limită de detecţie 

1.4 µM [63]; paladiu (Pd/Grp) pe suport de grafit (Pd/Grp) cu o limită de detecţie de 0.071µM 

[64]; palladium nanoparticles (PdNPs) decorated functionalized multiwalled carbon nanotubes 

(f-MWCNT) [65]; high surface area nanoporous Cu film (NPCF) has been successfully 

synthesized using a hydrogen bubble dynamic template on the graphene nanosheets (GNs) în 

probe de apă de rău/robinet cu limită de detecţie 8.8 × 10−8mol L−1[66]; study between cerium, 

titanium and selenium dioxide doped reduced graphene oxide cu o limită de detecţie 1.4 din 

proba de apă de la robinet. [67] 



În cazul electrodului pasta de carbon modificat cu: two different Toluidine Blue (TBO) în 

probă de apă cu limită de detecţie 1.6 µM [68]; an aminophenol-formaldehyde 

polymer/phosphomolybdic acid nanocomposite are limită de detecţie 9.8 μM [69]; 

CuII-(N, N'-bis (2,5-dihydroxybenzylidene)-1,2-diaminoethane) (CuII-DHB) aş a new 

synthesized copper Schiff base complex cu limită de detecţie 1.5nM [70]; cu complexe de cupru 

(II) formate cu acizi humici comerciali (PFHA) și algerieni (YHA) și compuși modificați cu 

etilendiamină (EDA) sau trietilentetramină (TETA) cu limită de detecţie 1.46 μmolL-1din proba 

de apă [71]; cu polivinilimidazol (PVI) cu limită de detecţie 9*10-8 molL-1  din proba de carne 

[72]; Ru (III) utilizând electrodul CPE/Ru (III) -BSAP-PLA având limita de detecţie 1.39×10-

6molL -1[73]; cu magnetite nanospheres as nanostructured materials and a newly synthesized 

cobalt (II)-Schiff base complex cu limită de detecţie de 1.5×10−2µmolL−1 în probe de apă [74]. 

 

3. Determinarea melatoninei și a bisfenolului A prin metode optice 

3.1. Introducere 

 Din punct de vedere chimic melatonina este o N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil] acetamida 

utilizată clinic în tratamentul cancerului, tulburării imune, bolilor cardiovasculare, depresiei și 

disfuncției sexuale. Melatonina (N-acetil-metoxitriptamina) este un hormon natural secretat în 

principal de glanda pineală în timpul fazei întunecate a ciclului lumină-întuneric. Odată eliberată, 

melatonina poate acționa asupra diferitor organe prin receptorii specifici și direct pe hipotalamus, 

influențând ritmurile "circadiane". Din acest motiv, melatonina este considerată a fi potențial 

utilă în tratarea diferitelor forme de insomnie și tulburări de somn. Melatonina acționează ca un 

puternic antioxidant și ca agent de captare a radicalilor liberi de hidroxil, radicali peroxil și 

anioni de superoxid [75]. 

 



 

        Fig 1: Structura chimică a melatoninei. 

 Rata de biosinteză a melatoninei la plantele superioare, similar mamiferelor, urmărește o 

fluctuație ritmică zilnică și sezonieră, cu un maxim nocturn, fiind implicată în semnalizarea și 

înflorirea fotoperiodică. Activitatea sa antioxidantă protejează diferite țesuturi vegetale și organe, 

țesuturi reproductive în special, fructe și țesuturile embrionare ale semințelor, de stres oxidativ 

din cauza tensiunilor abiotice și de mediu, cum ar fi seceta, caldura, frigul, lumina ultravioletă și 

ozonul. Alte funcții biologice ale melatoninei în plante includ activitatea antiapoptotică [76]. 

Deoarece melatonina este, de asemenea, ingerată în alimente cum ar fi legumele, fructele, orezul, 

grâul și medicamentele pe bază de plante, din punct de vedere nutrițional, melatonina poate fi, de 

asemenea, clasificată ca o vitamină. Inițial melatonina a evoluat ca un antioxidant, devenind o 

vitamină în lanțul alimentar, iar în organismele multicelulare, unde a fost produsă, a obținut 

proprietăți autocoide, paracoide și hormonale [77]. 

 

Bisfenolul A (2,2-bis (4-hidroxifenil) propan, BPA) este o substanță chimică industrială 

importantă datorită utilizării sale largi ca intermediar în fabricarea materialelor plastice din 

policarbonat, rășinilor epoxidice, substanțelor ignifuge, rășinilor poliesterice nesaturate, 

poliacrilat, și rășinilor polisulfonice. BPA poate fi eliberat în mediul înconjurător dintr-o mare 

varietate de materiale care intră în contact cu alimentele, cum ar fi sticle, ambalaje, locuri 

amenjate pentru depozitarea deseurilor, hârtie și plante artificiale. BPA implică, în principal, 

riscul potențial de sănătate umană datorat activităților sale estrogenice, care pot interfera cu 

activitățile hormonale și, prin urmare, a fost identificat ca fiind un compus important care 

distruge sistemul endocrin. S-a constatat că BPA poate provoca diverse tipuri de cancer, acțiuni 

pleiotropice în creier și în sistemul cardiovascular [78]. 



 

 

Fig 2: Structura chimică a Bisfenolului A (BPA) 

Studiile efectuate asupra bisfenolului A au arătat potențialele efecte negative asupra funcției 

de reproducere a animalelor sălbatice și a omului prin afectarea funcției endocrine și poate 

împiedica creșterea și dezvoltarea prin interferarea cu producerea, eliberarea, transportul, 

metabolismul, legarea și reglarea proceselor de dezvoltare [79]. 

 Conform studiilor de laborator BPA este un compus care distruge sistemul endocrin, datorită 

faptului că se leagă de receptorii estrogeni. Deși s-a descoperit că BPA are o afinitate mai 

scăzută față de receptorii estrogenici nucleari în raport cu beta estradiolul (E2), influența sa 

estrogenică este egală cu E2 pentru răspunsurile mediate de receptorii estrogeni fară nucleu. BPA 

poate acționa ca un antiestrogen, blocând răspunsul estrogen prin competiție cu acțiunea endogen 

abeta estradiolul (E2). BPA este detectabil în urina majorității adulților și copiilor testați, precum 

și în serul femeilor însărcinate, laptele matern, lichidul folicular și amniotic, sângele din cordonul 

ombilical și țesutul placentar și ficatul uman, ceea ce indică faptul că expunerea la BPA este 

prevalentă în uter la dezvoltarea fetușilor. Din cauza acestei expuneri pe scară largă și zilnică, 

este esențial să se determine dacă BPA provoacă efecte negative asupra sănătății omului [80]. 

 

3.2. Metode optice  

3.2.1. Metode de determinare a melatoninei 

Melatonina în probele biologice poate fi detectată prin mai multe metode, cum ar fi 

HPLC, UV, fluorimetrie și RIA. Au fost utilizate câteva metode de chemiluminiscentă pentru 

determinarea melatoninei și a derivaților acesteia, cum ar fi HPLC UV, fluorimetrie și RIA. 

Unele metode chemiluminescente au fost utilizate pentru determinarea melatoninei și a 

derivaților săi. Comportamentul chemiluminiscent al melatoninei și a derivaților săi în mediu 



acid permanganat-formaldehidic a fost investigat în detaliu și relația dintre caracteristicile 

structurale ale acestor compuși și comportamentul lor chemiluminescent a fost de asemenea 

investigată prin spectrometrie UV, FL și CL [81]. 

 

 
 

Fig. 3 Spectrul fluorescent al melatoninei.                           Fig. 4 Spectrul UV al melatoninei. a [MT]=1.0×10–4 mol l–1,   a 
[MT]=1.0×10–4 mol l–1, H2SO4=1 mol l–1;                                        1 mol l–1 H2SO4; b [KMnO4]=6×10–4 mol l–1, 
b [MT]=1.0×10–4 mol l–1, H2SO4=1 mol l–1,                                        30% formaldehidă, [MT]= 1.0×10–4 mol l–1, 
30% formaldehidă, [KMnO4]=6×10–4 mol l–1;                                      1 mol l–1 H2SO4; c [KMnO4]=1.2×10–3 mol l–1, 
c [MT]=1.0×10–4 mol l–1, H2SO4=mol l–1,                                            30% formaldehidă, [MT]=1.0×10–4 mol l–1, 
30% formaldehidă, [KMnO4]=1.2×10–3 mol l–1                                             1 mol l–1H2SO4 

 

Tabelul 2 Spectrul fluorescent și UV al melatoninei în KMnO4-MT și formaldehidă, MT-H2SO4. 

Substanță Fluorescent 

Spectrum  

UV spectrum 

Melatonin  225-281nm 

 KMnO4-MT  

Formaldehyde 

640 nm 305 nm 

MT-H2SO4  345 nm  

KMnO4-MT Formaldehyde 410 nm  

 



3.2.2. Determinarea bisfenolului A 

 

Tehnicile analitice clasice sunt utilizate în prezent pentru a determina BPA, inclusiv 

fluorescență, cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă (LC-MS), cromatografie în 

fază gazoasă cuplată cu spectrometrie de masă de masă (GC-MS), teste de imunoabsorbție legată 

de enzime (ELISA) și senzori electrochimici. Chemiluminiscența (CL) ar trebui să fie o tehnică 

promițătoare, cu avantajul fiabilității, răspunsului rapid, instrumentului ieftin, costului redus, 

operării simple și a sensibilității ridicate. Este raportat faptul că bicarbonatul poate reacționa cu 

peroxidul de hidrogen (H2O2) pentru a forma peroximonocarbonat instabil (HCO4 -) și a fost 

observat un semnal chemiluminiscent foarte slab în timpul descompunerii (HCO4-). Semnalele 

chemiluminiscente generate de HCO4 - sunt prea slabe pentru a fi detectate prin tehnicile directe 

de chemiluminiscentă. Prin urmare, este necesară utilizarea unor reactivi sau catalizatori de 

amplificare a semnalului chemiluminiscent, cum ar fi clorura de aur (AuCl4-), pentru a spori 

considerabil emisia chemiluniscenței generată prin descompunerea HCO4 -, iar BPA poate inhiba 

foarte mult intensitatea semnalului chemiluminiscent a sistemului AuCl4-HCO4 -. 

              

Fig 6: Inhibiția chemiluminiscenta a sistemului              Fig. 7. Spectrul de emisie al BPA,  
AuCl4 −–HCO4 − prin adăugarea diferitor concentrații           BPA–HAuCl4, BPA–HCO4−,  
de BPA. Curba de calibrare pentru detectarea de BPA           BPA–AuCl4−–HCO4−, respectiv,                                                                                            
Y = 17.069 ln(X) + 22.665 (R = 0.9958), unde Y                   racordat la £ex= 278 nm. Condiții: 
 este intensitatea CL relativă (ΔI = I0 − I) și X este                 5 µM BPA, 80 µM HAuCl4, 
 concentrația of BPA (Fig. 6). Limita de detecție                    0.008 M H2O2 și 0.3 M NaHCO3. 
 (S/N = 3) a fost 0.08 µM BPA. Deviația standard  
relativă pentru 12 măsurători repetate 
 de 1.0 µM BPA a fost 2.9%. 

 



Spectrele de fluorescență soluției BPA au fost prezentate în Fig. 7. Prin adăugarea 

HAuCl4, HCO4- sau AuCl4-HCO4 -, intensitatea fluorescenței la 307 nm a scăzut. Este de 

remarcat faptul că, scăderea intensității fluorescenței în prezența HCO4 - era aproape aceeași ca și 

în cazul sistemului AuCl4 -HCO4 -. Aceste rezultate au demonstrat că descompunerea 

intermediarului (CO3 • - și HO •) de HCO4 - au contribuit în principal la degradarea BPA [78]. 

 

3.3. Concluzii 

O serie de studii controlate au implicat melatonina în diverse funcții fiziologice variind 

de la îmbătrânire la agresiune, acțiunea sa neutralizantă asupra radicalilor liberi, somnului, 

stresului, și chiar la mai multe tulburări fiziopatologice precum imunodepresie si cancer. Studiile 

cu privire la diferite populații umane au arătat în mod clar că abilitatea endogenă a biosintezei 

melatoninei scade treptat odată cu înaintarea în vârstă, și care oferă o explicație pentru 

sensibilitatea crescută la boli la persoanele vârstnice. 

Evident, luând în considerare multiplele sale acțiuni în organism, melatonina pare a fi o 

moleculă cronobiotică puternică în îngrijirea sănătății umane și vindecarea mai multor boli. 

Eficacitatea și siguranța acesteia pot conduce în cele din urmă la utilizarea sa în aplicații clinice 

universale eficiente, fiind o terapie auxiliară în tratamentul ulterior al diferitelor boli 

reprezentând o moleculă de susținere care să acționeze împreună cu alte medicamente [82]. 

A fost înregistrată o creștere rapidă a numărului de studii evaluate de experți care au 

corelat în ultimii câțiva ani expunerea BPA la 16 efecte negative asupra sănătății. Potrivit 

studiilor, expunerea la BPA poate avea implicații semnificative asupra sănătății umane și a 

fertilității, în special în perioada sensibilă a populației. Autoritățile de reglementare din guvern 

au început să ia masuri de precauție - Administrația pentru Alimentație și Medicamente a numit 

BPA un "produs chimic de importanță", iar recent în (iulie 2012) au interzis utilizarea acestuia în 

sticle pentru bebeluși și căni cu cioc(sippy), cu toate acestea, marja de siguranță nu a fost redusă 

sub 50 μg / kg / zi. Literatura actuală indică faptul că BPA în mediul înconjurător poate 

reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor. În plus, s-a recomandat ca regulamentul BPA să 

fie revizuit pentru a proteja sănătatea umană [80]. 

 

 



4. Aminoacizi. Caracterizare si metode de determinare. 

Aminoacizii (SAA) sunt blocuri esențiale ale moleculelor biologice și joacă un rol cheie 

în multe mecanisme de răspuns neurochimice, cum ar fi memoria, controlul apetitului. 

Determinarea exactă a aminoacizilor poate îmbunătăți înțelegerea rolului său biologic și de a 

facilita tratarea bolilor cauzate de perturbarea acestuia [83]. Aminoacizii, care sunt unitățile de 

bază ale peptidelor și proteinelor sunt constituenți vitale ale biosintezei proteinelor în organism. 

Pe baza producției acestor substanțe în corpul nostru, aminoacizii pot fi împărțiti în: esențiali, nu 

au fost produşi în corpul nostru și neesențiali produşi în corpul nostru [84]. Aminoacizii joacă un 

rol esenţial ca intermediari în metabolismul organismului, astfel dezvoltarea unor noi metode 

eficiente pentru determinarea lor cantitativă sensibilă este de mare interes și importanță. Ele sunt, 

de asemenea, cunoscute sub numele de surse de energie, cum ar fi grăsimi și carbohidrați. Cu 

toate acestea, aminoacizii conțin în structură azot (N), în timp ce carbohidrați și grăsimile nu. 

Astfel, aminoacizii sunt singurele specii care intră în compoziţia țesuturilor, mușchilor, 

organelor, părului și pielii.  

În eucariote, există doar 21 de aminoacizi proteinogenici, cei 20 din codul genetic 

standard, plus selenocisteina. Oamenii pot sintetiza 12 dintre acestea. Celelalte nouă trebuie să 

fie consumate (de obicei, ca și derivații lor de proteine) și astfel ei sunt numiţi aminoacizi 

esențiali. Aminoacizii esențiali sunt histidină, izoleucină, leucină, lizină, metionină, fenilalanină, 

treonină, triptofan și valină. Există mai mult de 200 de aminoacizi diferiți, cei mai cunoscuţi sunt 

așa numiţi aminoacizi proteinogenici, dintre care am ales arginina (semiesențial), alanina 

(neesențial) și cisteina (semiesențial) [85,86]. In 1806 Vauquelin și Robiquet a izolat primul 

aminoacid ca o substanță din Asparagus sativus, care au numit asparagina. Câțiva ani mai târziu 

Braconnot a descoperit glicinadintr-un hidrolizat de acid din gelatină. Treonina a fost descrisă de 

Rose și colab. ca ingredient esențial alimentar în 1935 și selenocisteine și pirolizina, ultimele 

două din cele 22 de aminoacizi proteinogenici, au fost raportate în 1986 și respectiv 2002, acidul 

aspartanic, acidul glutamic, selenocisteina sunt aminoacizi neesențiali, și glutamina, prolina, 

serina, tirozina, asparagina, sunt aminoacizi semiesențiali. Pirolizina este considerată „a 22-

aminoacid“, nu este utilizat de oameni [87,88]. 

Tirozina (Tir), un constituent esențial al proteinelor este indispensabilă în nutriția umană 

pentru stabilirea și menținerea unui echilibru pozitiv de azot. Tirozina este precursorul 

dopaminei și epinefrina și este obținut în principal din fenilalanina. hormoni vitale, cum ar fi 



tiroida, noradrenalina, epinefrina si dopamina sunt convertite din L-dopa, care este derivat din 

tirozina. Absența Tir ar putea provoca hipocondria, depresie şi alte boli psihice [89]. O deficiență 

de Tir poate conduce la boli, cum ar fi albinism, ipohondria, sau depresia. Cu toate acestea, o 

concentrație mare de Tir de multe ori poate induce hipertiroidism. Prin urmare, este substanțială 

pentru a detecta concentrația Tir, în diferite fluide biologice. Tir este abia prezent în legume, prin 

urmare, de multe ori este adăugat în produsele dietetice și alimentare de asemenea în formulările 

farmaceutice. Epuizarea la nivel Tir ar putea duce la albinism, alkaptonuria, precum depresia și 

alte tulburări psihologice, în timp ce excesul de Tir promovează boala Parkinson și crește șansele 

de schimburi de cromatide surori. Astfel, este evident că Tir este de mare importanță în domeniul 

farmacologiei, subliniind astfel necesitatea de a monitoriza pentru a asigura un stil de viață 

sănătos și de boală [90, 91]. 

Triptofan (TRP) este unul dintre aminoacizii care are o structură de bază pentru proteine. 

Aceasta se numește aminoacid „esențial“, deși; organismul nu îl poate produce și trebuie să fie 

obținut din surse externă. Triptofanul pot fi găsit în multe proteine vegetale şi animale. Este 

necesar pentru creșterea normală la sugari și pentru echilibrul de azot la adulți. Organismul 

foloseşte triptofan pentru a-l ajuta să producă niacină si serotonină. Serotonina produce somnul 

sănătos şi o stare de spirit stabilă. L-triptofan este utilizat pentru insomnie, apnee de somn, 

depresie, anxietate, durere facială, o forma severă de sindrom premenstrual numit tulburare 

dysphonic premenstruală (PMDD) [92].  

L-metionina (2-amino-4- (metiltio) butanoic) este un aminoacid esențial ce conține sulf 

furnizat cu produsele alimentare. Consumul intensiv de metionină este urmat de o creștere 

lineară a concentrației de metionină în plasmă. Aminoacidul L-metionină este ușor oxidat la 

sulfoxid de metionină, iar reducerea acesteia este catalizată de o familie de enzime numite 

reductaze metionină sulfoxid (MSRS). Ciclul de oxidare-reducere a MSRS a fost postulat de a 

acționa ca un sistem antioxidant catalitic, protejează celulele de la daune oxidative. Sistemul 

MSRA ar putea avea succes în prevenirea sau întârzierea bolii Parkinson. Datorită importanței 

clinice a Lmetioninei, a fost determinată folosind o varietate de metode analitice cantitative [93]. 

 Fenilalanina (Phe) este un aminoacid nepolar esențial și prezintă caracteristici hidrofobe 

datorită grupărilor sale aromatice. Este, de asemenea, precursor metabolic al aminoacizilor 

neesențiali, tirozina și derivații. Acesta este utilizat în industria farmaceutică, pentru a fabrica 

unele antibiotice, cum ar fi bacitracină, gramicin, tirocidin și în industria alimentară utilizat ca 



îndulcitor, aspartam. Acesta este convertit la tirozină (Tir) în prezența enzimei hidroxilaza 

fenilalanina (HAP).  

Tirozina este precursorul neurotransmiţătorilor monoaminici, cum ar fi dopamina, 

epinefrina si norepinefrina, care sunt asociate cu depresia și lipsa de motivație. De aceea Phe este 

important să se mențină nivelului adecvat de neurotransmițători monoaminici în creier. Când L-

fenilalanină traversează în creier, în prezența HAP, acesta este convertit la L-tirozină și apoi la 

L-dopa, care este convertit mai departe în cele trei neurotransmițătorii menționaţi mai sus. 

Adrenalina și noradrenalina sunt sintetizate de dopamină, care este ea însăși făcută din 

aminoacidul fenilalanina via tirozina. Este bine cunoscut faptul că Phe are un rol semnificativ în 

starea de spirit, depresie și anxietate. Deci, în cazul în care medicamentele care blochează 

descompunerea acestor neurotransmițători ridică starea de spirit, memoria și apoi ar putea lucra 

mări concentraţia aminoacidului fenilalanina sau tirozină [94].  

Arginina este unul dintre aminoacizii indispensabili pentru corpul în stare de stres. 

Funcţional, aceasta afectează metabolismul proteinelor și a fost implicat în sinteza proteinelor 

[85].  

Alanina joacă un rol semnificativ în ciclul de glucoză-alanină în țesuturi și ficat. Ciclul 

de glucoză-alanină elimină piruvatul și glutamatul din mușchi la ficat [85].  

Există multe rapoarte pentru determinarea individuală și simultană a TRP în literatură, 

folosind diferite metode analitice cum ar fi spectrofotometria, spectrometrie de masa, 

fluorometria, electroforeză capilară, chemiluminiscență, cromatografia și senzori electrochimici 

[95-108].  

Dintre aceste metode, metode electroanalitice au atras mai multă atenție, deoarece acestea 

sunt simple, sensibile, precise și instrumentele au un cost redus. Prezența unor concentrații 

relativ scăzute de aminoacizi în probele de micro-dializă necesită o metodă analitică sensibilă 

pentru determinarea lor. Micro dializa este o tehnică puternică care permite determinarea 

concentrației extracelulare a neurotransmițătorilor de aminoacizi în timpul diferitelor manipulări 

farmacologice sau fiziologică. Detectorul amperometric combinat cu FIA prezintă multe 

avantaje, cum ar fi o sensibilitate ridicată, răspuns rapid și simplitate în procedura de operare, și 

o mare atenție a fost acordată dezvoltării de detecție electrochimică a aminoacizilor. Cu toate 

acestea, mulți aminoacizi sunt non electoactivi cu electrozii de carbon convenționali. Electrozii 

cu metal nobil prezintă un grad mai mare de activitate față de oxidarea aminoacizi, dar suprafeța 



lor se murdăreşte rapide. Metoda alternativă este utilizarea de metal de tranziție ne-nobil, cum ar 

fi nichel și cupru, electrozi modificați chimic pot mediaza transferul de electroni rapid între 

aminoacizi si substractul electrodului si poate reduce murdărirea suprafeței. Aceste matrice cu 

nanoparticule de cupru nemodificate și oxid de zinc nanorod, aliaj de cupru-mangan, Cu2V2O7, 

aliaj de nichel-cupru, nanoflakes hidroxid de nichel, cupru microparticulei, Cu2O, cobalt și 

cadmiu dopat hidroxid de nichel, andnickel-curcumina complex. În plus, nanotuburile de carbon 

(CNT) au proprietăți electrocatalitice bune. Fierul este, de asemenea, un element de tranziție, ar 

trebui să aibă proprietăți similare cu nichel și cupru. Nanoparticulele de fier sunt centre 

complexe, cum ar fi Cu NPs AA, în timp ce MWCNTs pot dispersa nanoparticule de fier pentru 

a evita reunirea transferului electronilor de la electrodul AA. Stratul depus pe suprafaţa 

electrodului pentru detectare este convenabil pentru repetabilitatea electrodului. Astfel, Fe NPS 

și MWCNTs au fost utilizate pentru a fabrica un sensor pentru detecţia AAs. Comportamentul 

electrochimic al Fe NPs / electrod MWCNTs și oxidarea complexului AA cu Fe NPs au fost 

investigate prin metode electrochimie. Mai mult, electrodul combinat cu metoda și separarea 

tehnologiei FIA a fost propusă pentru determinarea cu un răspuns rapid AA, stabilitate bună și 

sensibilitate [83]. Electrozii, cum ar fi platină și aur sunt utilizaţi în general în detecția 

electrochimică. Cu toate acestea, acești electrozi pot fi solubilizaţi cu faza mobilă și își pierd 

activitatea catalitică datorită speciilor de adsorbție de pe suprafață. În mod alternativ, electrozii 

modificați chimic (CEM-uri) au apărut pentru a depăși aceste neajunsuri. În general CME, au o 

suprafață mai mare, sensibilitate, selectivitate ridicate și cel mai important de stabilitate în 

comparație cu electrozii metalici convenționali, atunci când este vorba de analiza aminoacizilor 

HPAEC în mediu alcalin. Metalele tranziționale nenobile și oxizii lor, cum ar fi cobalt, fier, 

cupru și nichel au atras un interes considerabil ca materiale modificatoare, ca urmare a 

proprietăților lor electrocatalitice în mediu alcalin în raport cu aminoacizii oxidării acizilor. 

Dintre diversele materiale utilizate în modificarea electrozilor, grafenele a dus la o atenție mai 

largă datorită proprietăților sale optice, chimice și electronice, în plus față de o gamă largă de 

aplicații în nanomateriale, nanotehnologie și senzori electrochimici. Grafena este în esență un 

monostrat bidimensional de atomi de carbon într-un fagure atent ambalate. Este dotat cu multe 

avantaje, inclusiv proprietăți excepționale termice și mecanice, conductivitate electrică excelent, 

rapid capacitatea de transport de electroni și o suprafață mare, care permite imobilizarea unor 

cantități mari de substanțe și nanoparticule. Mai mult decât atât, nanoparticule metalice și oxizii 



acestora au fost studiate dat proprietăți fizice, cum ar fi transportul de masă mai bun, cataliză, 

suprafață mare și controlul efectiv al micromediul electrodului comparativ cu electrozi metalici 

în vrac lor chimice. În virtutea proprietăților lor unice, grafenele si nanoparticule de metale 

tranziționale nenobile au fost considerat noi materiale atractive pentru dezvoltarea unor senzori 

electrochimici cu scopul de detecție de aminoacizi. Până în prezent, mai multe tipuri de materiale 

funcționale, cum ar fi nanoparticule de cobalt (CoNPs), CoNPs în oxid de grafen (GO) și 

nanoparticule de fier pe GO au fost aplicate pentru determinarea aminoacizilor, nanoparticulele 

de nichel combinate cu electrozi modificați cu oxid de grafenă redusă poate spori detectarea 

aminoacizilor în timp ce contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor noastre despre acest subiect în 

domeniul senzorilor și detectori [108].  

Pentru a determina aminoacizi sunt folosite probele de urină, sânge uman, probă de ser, 

fluid microdializă din porcuşor de guineea, hipotalamus, albuș de ou, pui, trestia de zahăr vinasă 

obținut dintr-un zahăr și etanol, lapte, probe farmaceutice.  

 

5. Vitamine. Caracterizare si metode de determinare. 

Analiza alimentelor reprezintă un domeniu important de cercetare în chimie, în principal 

datorită apariției continuă de noi alimente, suplimente, etc. Unele dintre principalele componente 

benefice pe care consumatorii le caută în produse alimentare sunt vitaminele si antioxidanti. 

[109].  

Vitaminele sunt una dintre cele mai importante micronutrienţi cu roluri critice în timpul 

mai multor procese biologice, inclusiv angiogeneza, în multe reacţii biochimice în interiorul 

celulelor şi care afectează diferite funcții celulare [110] și joacă un rol semnificativ în funcțiile 

de bază ale corpului uman, cum ar fi imunitatea, metabolismul și digestia [111]. Vitamina este un 

nutrient care nu furnizează energie organismului, dar este un nutrient esențial. Este necesară 

pentru creșterea organismului și, de asemenea, este asociată cu funcția enzimatică în organism 

[112].  

Produsele farmaceutice care conțin vitaminele solubile în apă sunt utilizate în mod 

normal ca un supliment alimentar pentru a compensa deficienta. Concentraţiile de vitamine în 

corpul uman pot fi identificate prin analizele de rutină/regulate ale probelor de sânge [113].  



Vitaminele se împart în două categorii: vitamine liposolubile și vitamine solubile în apă. 

Vitamine liposolubile - vitaminele A, D, E și K - se dizolvă în grăsimi înainte ca acestea să fiu 

absorbite în fluxul sanguin pentru a-și îndeplini funcțiile lor. Excesele acestor vitamine sunt 

stocate în ficat, și nu sunt necesare în fiecare zi, în dietă [114]. vitamine solubile în apă, B2, B6 

și C sunt esențiale pentru organismul uman pentru sănătate, nutriție și creștere normală. 

Deoarece aceste molecule active biochimice nu pot fi sintetizate de către organismul uman, sunt 

necesare în dietă cantități mici. În contrast, vitaminele solubile în apă, se dizolvă în apă și nu sunt 

stocate de către organism. Din moment ce acestea sunt eliminate prin urină, avem nevoie de o 

aprovizionare continuă, zilnică, în dieta noastră. Vitaminele solubile în apă sunt ușor distruse sau 

se pierd: prin spălare, în timpul depozitării alimentelor sau în urma procesului de preparare. 

Depozitarea corespunzătoare și prepararea hranei poate minimiza pierderea vitaminelor [115-

116]. 

Unul dintre cele patru vitamine liposolubile, vitamina A sau retinol aparține unui grup 

numit retinoizi. Există diferite forme de vitamina A, cum ar fi retinol, acid retinoic și a- și b-

carotene. Vitamin A (retinol) este un nutrient esențial necesar în cantități mici, pentru 

funcționarea normală a sistemului vizual; crestere si dezvoltare și menținerea integrității celulare 

epiteliale, funcţia imunitară si reproducere. Aceste nevoi dietetice pentru vitamina A sunt 

prevăzute în mod normal pentru preformaţa retinolului (în principal, ca ester retinil) și 

carotenoide provitamina A. Aproximativ 90% din vitamina A este absorbită din produsele care 

conţin o conţin, în timp ce eficiența de absorbție a provitamina A carotenoizi variază foarte mult, 

în funcție de tipul de sursă vegetală și conținutul de grăsime. Acolo unde este posibil, un aport 

crescut de grăsimi alimentare este de natură să îmbunătățească absorbția vitaminei A în 

organism. Preformaţa vitaminei A se găseşte aproape exclusiv în produsele de origine animală, 

cum ar fi laptele uman, ficat și uleiurile din ficat de pește (în special), gălbenuș de ou, lapte 

integral și alte produse lactate. Vitamina A este, de asemenea, utilizată pentru a fortifica 

produsele alimentare prelucrate, care pot include zahăr, cereale, condimente, grăsimi și uleiuri. 

carotenoide provitamina A se găseşte în legumele cu frunze verzi (de exemplu, spanac, amarant, 

și frunzele tinere din diverse surse), legume galbene (de exemplu, dovleci suc de fructe și 

morcovi), si fructe galben și portocaliu (de exemplu, mango, caise, și papaia). Uleiul de palmier 

Red produs în mai multe țări din întreaga lume este deosebit de bogat în provitamina A [110, 

117].  



Opt dintre vitaminele solubile în apă sunt cunoscute ca grupul complex de vitamina B: 

tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B3), vitamina B6 

(piridoxină), acid folic (acid folic), vitamina B12, biotină și acid pantotenic. Vitaminele B se 

regăsesc în produsele alimentare, iar influența lor se face simțită în multe părți ale corpului. 

Acestea funcționează ca coenzime care ajuta organismul să obtină energie din alimente. 

Vitaminele B sunt de asemenea importante pentru pofta de mâncare normală, o vedere bună si o 

piele sanatoasă, pentru sistemul nervos și formarea de celule roșii din sânge [114].  

Vitamina C este utilizată pentru a preveni niveluri scăzute de vitamina C, în corpul 

uman, care nu primesc suficiente vitamine din dieta lor. Cei mai mulți oameni care mănâncă un 

regim alimentar normal nu au nevoie de suplimentare de vitamina C. Nivelurile scăzute de 

aceasta poate duce la o afecțiune numită scorbut. Scorbutul poate provoca simptome, cum ar fi 

slăbiciune musculară, erupții cutanate, dureri articulare, oboseală sau pierderea dinților. Vitamina 

C este un important antioxidant, împreună cu vitamina E, beta-caroten și multe alte elemente 

nutritive pe bază de plante. Antioxidanţii blochează o parte din daunele cauzate de radicalii 

liberi, substanţe care distrug ADN-ul. Consumând alimente bogate în vitamine C este cea mai 

bună metodă pentru a asigura un aport adecvat de această vitamină. În timp ce multe alimente 

contin vitamina C, cele mai bune surse sunt fructele citrice. De exemplu, o portocală, un fruct de 

kiwi, 6 oz sau suc de grapefruit sau 1/3 cană de ardei roșu tocat furnizează organismului doză 

recomandată de vitamina C, timp de o zi. Doza zilnică recomandată (DZR) pentru vitamina C 

este de 90 mg / zi pentru bărbați adulți și 75 mg / zi pentru femei adulte. Pentru cei care fumează, 

DZR-ul, pentru vitamina C crește cu 35 mg / zi, pentru a contracara efectele oxidative ale 

nicotinei. Deși rare în Statele Unite, deficit sever de vitamina C poate duce la boala cunoscuta 

sub numele de scorbut, provocând o pierdere de putere de colagen pe tot corpul. Pierderea de 

colagen este o consecinţă datorită pierderii dinților, sângerării și gingiile umflate și vindecarea 

necorespunzătoare a rănilor. Mai frecvent, deficitul de vitamina C, se prezintă ca o deficienţă 

secundară la alcoolici, persoanele în vârstă, și la fumători. În ciuda faptului că este o vitamină 

solubilă în apă care corpul excretă excesul de vitaminăs, supradozele de vitamina C s-au dovedit 

a provoca pietre la rinichi, guta, diaree și scorbut [114, 118].  

Vitamina D se prezintă sub două forme: vitamina D2 şi vitamina D3, ambele sunt rareori 

găsite în produsele alimentare. Ele provin din diferite surse; vit. D2 (ergocalciferol) este 

sintetizată din ergosterol de drojdie, în timp ce vit. D3 (colecalciferol) este produs din 7- 



dehidrocolesterolului (7-DHC) din lanolină. Vitamina D, identificată ca un hormon pentru a 

menţine homeostazia calciului din sâng și de a promova mineralizarea scheletului, a demonstrat 

că exercită funcții suplimentare, inclusiv anti-proliferativ, pro-diferențiere, pro-apoptotice, anti-

angiogeneza şi caracteristicile anti-invazive în celula canceroasă pe parcursul ultimelor două 

decenii. Aceste activități antitumorale au condus la mai multe studii clinice. Datele 

epidemiologice au indicat că scăderile concentrațiilor de vitamina D au fost asociate cu un risc 

crescut de diferite tipuri de cancer ca colorectal, de sân şi cancerul de prostată. S-a sugerat că 

nivelurile scăzute de vitamina D poate fi un factor de risc pentru carcinomul hepatocelular [119-

121]. 

Vitamina E este principalul antioxidant liposolubil în sistemul antioxidant celular de 

apărare și este obținută exclusiv din dietă. Termenul „vitamina E“ se referă la o familie de opt 

omologi în mod natural care sunt sintetizate de către plante din acid homogentisic. Absorbția 

vitaminei E din intestin depinde de funcția pancreatică, secreția biliară. Condițiile de absorbție 

sunt ca cele pentru lipidelor dietetice, adică, emulsificare eficientă, solubilizări mixte în cadrul 

sărurilor biliare ce formează micelele, absorbția de enterocite și secreția în circulație prin 

intermediul sistemului limfatic. Problemele musculare şi neurologice sunt, de asemenea, o 

consecință a deficitului de vitamina E, din corpul uman. Deficienţele vitaminei E pentru oameni 

este dată de semnele clinice foarte rar apărute, deoarece acestea se dezvoltă de obicei numai la 

sugari și adulți cu sindromuri de grăsime-malabsorbtie sau boli hepatice, la persoanele cu 

anomalii genetice în transportul sau legarea de proteine  și, eventual, la copiii prematuri. Acest 

lucru sugerează că dietele conţin suficientă vitamină E pentru a satisface nevoile nutriționale. 

Analiza bilanțurile alimentare FAO a țărilor indică faptul că aproximativ jumătate din α-

tocoferol într-o dietă tipică nord europeană, cum ar fi în Regatul Unit, este derivat din uleiuri 

vegetale. Grăsimi animale, legume și carne contribuie fiecare la aproximativ 10% din DZR și 

fructele, nucile, cerealele și produsele lactate contribuie, fiecare, cu aproximativ 4% din DZR. 

Ouăle, peștele și legumele uscate contribuie cu mai puțin de 2% fiecare din DZR [117].  

Vitamina K (VK) este o vitamină liposolubilă care reglează producția de factor de 

coagulare, acţionând ca coenzimă pentru un carboxilază-dependent VK care catalizează 

carboxilarea resturilor de acid glutamic în acid γ-carboxiglutamic. VK pot fi împărțite în 2 grupe: 

1) produsă în mod natural VK1 (fitonadiona) și VK2 (menachinonă) și 2) sintetizată chimic VK3 

(menadiona). VK3 și derivații săi demonstrează efecte anti-proliferative împotriva liniilor 



celulare tumorale in vitro. Vitamina K acționează ca o coenzimă în sinteza formei active biologic 

a unui număr de proteine care sunt implicate în coagularea sângelui și metabolismul osos. Rolul 

biologic al vitaminei K este de a acționa ca un cofactor pentru o reacție specifică carboxilării 

care transformă reziduurile de glutamat selectiv (Glu) la resturile g-carboxiglutamat (Gla). 

Vitamina K este metabolizat în ficat și excretat în urină și bilă. Sindromul deficienței este 

cunoscut în mod traditional ca boala hemoragică a nou-născutului. Mai recent, pentru a oferi o 

mai bună definire a cauzei, a fost numit sângerare datorită deficitului de vitamina K (VKDB- 

vitamin K deficiency bleeding). În general, valorile relative în legumele confirmă asocierea 

cunoscută a filochinona cu țesuturile fotosintetice, cu cele mai mari valori (în mod normal, în 

intervalul 400-700mg / 100g) regăsindu-se în legume cu frunze verzi. Cele mai bune surse sunt 

anumite uleiuri vegetale (de exemplu, soia, rapiță și de măsline), care conțin 50-200mg / 100g; 

alte uleiuri vegetale, cum ar fi arahide, porumb, floarea-soarelui și de șofran, conțin cantități mult 

mai mici de filochinona (1-10mg / 100g) [117, 119].  

Unele vitamine (vitamina C, riboflavină, vitamina B1 si vitamina B2) pot fi analizate 

direct prin detecție fluorometrică folosind HPLC. Metodele directe sunt robuste, precise și 

permite determinarea vitaminei specifice. Numeroase metode HPLC au fost dezvoltate pentru 

determinarea vitaminelor în probe biologice (urina, plasmă, sânge), produse alimentare, [109, 

122-125]. Recent, multe metode au fost utilizate pentru a detecta în mod individual vitamina B2, 

vitamina C și vitamina B9, cum ar fi spectroscopie de fluorescenţă, spectrofotometrie, metode 

electrochimice și chemoluminiscență din probe farmaceutice, tesuturi animale, produse 

alimentare sau sucuri [126-132].  

Comparativ cu alte tehnici, metoda electrochimică are avantajele simplității, ușurinţa de 

miniaturizare [126]. Dintre aceste metode, metoda electrochimică a primit tot mai mare atenție 

datorită costului redus și datorită analizei şi fezabilăţii. Utilizarea electrozilor modificați chimic 

asigură un instrument pentru îmbunătățirea performanței electrozilor solizi. Tot mai multe 

materiale funcționale sunt folosite pentru fabricarea electrozilor modificați, o metodă 

electrochimică pentru detecţia vitaminele B2, B6 si C bazată pe pretratatea electrochimică a 

electrodului de carbon vitros. O altă metodă de determinare a vitaminelor se bazează pe un 

senzor nou folosind un electrod modificat cu filme de tipul: tris ruteniu (2,2' ) bipiridil (Ru (bpy) 

33+ sau 3-amino-5-mercapto-1,2-4-triazol (p -AMTa) [115, 132-134]. Pentru determinarea unor 

vitamine sunt folosiţi electrozii serigrafiaţi de argint / carbon nemodificaţi sau CdO / NPs / ILS / 



CPE (NADH folosind un electrod pastă de carbon modificat cu nanoparticulă CdO / lichid 

ionic), sau grafenele oxidice reduce cu nanocompozite bimetalice PdAu. Probele pentru 

determinarea unor vitamine sunt plasmă, tablete farmaceutice, suc de fructe, fructe, legume, etc 

[111, 112, 135].  

 

6. Evaluarea si planificarea conditiilor de lucru 

S-au identificat noi materiale (matrici si modificatori) senzori stocastici, amperometrici care pot 

fi utilizati pentru determinarea compusilor sus amintiti. Astfel, pentru matrice s-au identificat 

materiale bazate pe diamant, grafene si grafit, iar pentru modificatori ftalicianine, porfirine si 

oleamide. Microsenzori cu diametrele partii active cuprinse intre 100 si 380µm au fost construiti 

pentru a fi testati in Etapa a 2a. 

De asemenea s-a achizitionat pentru senzorii optici sisteme moderne de detectie, sisteme rapide 

si fiabile de scanare.  

Conditiile optime de lucru si toxicitatea acestor compusilor selectati pentru a fi determinati este 

evidentiata in paragrafele 1-5 si in Tabelul 1.  
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Pentru atingerea obiectivelor din cadrul fazei 2 a proiectului de cercetare 

45PCE/2017, in anul 2018 s-au realizat urmatoarele activitati de cercetare: 

- Selectarea de noi nanomateriale pentru senzorii electrochimici, optici si 

spectroelectrochimici, adaptate la substantele care urmeaza sa fie analizate. 

- Dezvoltarea de noi tehnologii pentru constructia senzorilor. 

- Testarea, caracterizarea si validarea senzorilor construiti. 

 

Carotenoidele 

În prezent, oamenii trăiesc mai mult, astfel că speranța medie de viață a crescut la nivel 

global, ajungând la 80,6 ani în Uniunea Europeană în 2013. Cu toate acestea, obiceiurile 

alimentare proaste și factorii metabolici contracarează această evoluție și se numără printre 

principalii factori de risc ai mortalității la nivel mondial [1]. Cele mai frecvente cauze ale 

morbiditătii și mortii premature în țările dezvoltate sunt: cardiopatia ischemică, accidentul 

vascular cerebral si cancerul [2]. Sunt necesare îmbunătățiri in alimentatie pe scară largă, iar 

Comisia EAT-Lancet evaluează în prezent dacă este posibilă punerea în aplicare a unui sistem 

alimentar mondial care să poată oferi o dietă sănătoasă și durabilă unei populații mondiale care 

se așteaptă să ajungă la 9 miliarde până în 2050 [3]. 

Fructele și legumele contribuie la reducerea aparitiei bolilor cardiovasculare, precum și a 

unor forme de cancer, prin diverse mecanisme de furnizare de antioxidanți, fibre dietetice și 

micronutrienți cum ar fi: carotenoidele, flavonoidele, vitamina C și acidul folic, care pot reduce 

daunele oxidative și pot bloca acțiunile unor substanțe cancerigene [4].  



Carotenoidele sunt pigmenți care se găsesc în mod natural în plante, fungii, alge și 

bacterii [5]. Aceste molecule bogat colorate sunt sursele culorilor galbene, portocalii, rosii si 

verzi din multe plante [6]. Fructele si legumele oferă majoritatea carotenoidelor din dieta umană. 

Alfa-carotenul, beta-carotenul, beta-criptoxantina, luteina, licopenul și zeaxantinul sunt cele mai 

frecvente carotenoide dietetice. In natură există mai mult de 650 de carotenoide de diferite tipuri 

[7], inclusiv 100, sunt prezente în mancare [8]. Oamenii nu sintetizează carotenoidele, în schimb, 

ele trebuie să fie ingerate din alimente sau din suplimente alimentare [9]. Au fost găsite 30-40 de 

carotenoide în probele de sânge uman, cele mai abundente fiind licopenul, luteina, zeaxantina, β-

criptoxantina și β-carotenul [10].  

Consumul de carotenoide a fost asociat cu diferite beneficii pentru sănătate, reducand 

riscul de cancer și boli cardiace coronariene [11] si au un efect benefic asupra funcției cognitive 

[12].  

Mai multe carotenoide, precum β-carotenul, luteina, zeaxantina, licopenul, 

astaxantinul și cantaxantina sunt produse la scară industrială și sunt disponibile în alimente 

fortificate sau ca suplimente. Carotenoidele sunt, de asemenea, utilizate ca și coloranți în 

alimente, băuturi și aplicații farmaceutice. 

Deși chimia carotenoidelor a fost studiată extensiv, informații despre biodisponibilitatea, 

metabolismul și, în special, despre funcțiile biologice ale acestora este în curs de dezvoltare doar 

de câțiva ani. 

Carotenoidele sunt compuși izoprenoidici ale căror proprietăți sunt în principal dictate de 

lanțul lung central al dublelor legături conjugate. Diversi compuși carotenoidici rezultă prin 

modificarea scheletului izoprenoidic, conducând fie la hidrocarburi simple (carotene), fie la 

derivați oxigenați (xantofili) [13]. 

 



Carotenoidele se pot clasifica  în două categorii:  

1. Carotenele, care posedă numai atomi de carbon și hidrogen; din aceasta categorie fac parte:  

• alfa-carotenul 

• beta-carotenul  

• licopenul 

2. Xantofilele, care posedă grupări hidroxil, epoxi și carboxil în moleculele lor:  

• beta-criptoxantina 

• luteina  

• zeaxantina 

Potențiala contribuție a carotenoidelor in  sănătate 

Principalele funcții ale carotenoidelor în sănătatea umană sunt rezumate 

în urmatorul tabel [14]: 

Tabel. Funcțiile principale ale carotenoidelor în sănătatea umană. 

Beneficii in sanatate Carotenoide 

Vedere, pro-vitamina A 

Sănătatea ochilor 

Creier - funcții cognitive 

Sanatatea inimii 

Prevenirea cancerului 

Nutriție maternă și pentru sugari 

Piele - protecție UV 

Fertilitate 

Modularea/ stimularea imună 

α- si β-Caroten, β-criptoxantin 

Luteina, Zeaxantin 

Luteina, β-caroten 

Licopen 

Licopen 

Luteina 

Licopen, β-caroten 

Luteina, β-caroten 

β-caroten 

 

Din punct de vedere mecanic, beneficiile primare ale carotenoidelor pot fi explicate prin 

potențialul lor antioxidant [15]. β-carotenul aduce beneficii datorită capacității sale de a fi 



transformat în vitamina A [16], în timp ce luteina și zeaxantina absorb lumina la lungimi de undă 

specifice care ar putea ajuta la protejarea ochilor [17]. Carotenoidele pot proteja împotriva 

anumitor tipuri de cancer prin limitarea creșterii anormale a celulelor și / sau prin intensificarea 

comunicării joncțiunii gap-ului [18]. În plus, carotenoidele pot ajuta la prevenirea bolilor 

cardiovasculare prin blocarea formării și oxidării lipoproteinelor cu densitate scăzută [19,20]. 

 

Rolul pro-vitaminei A 

Alfa-carotenul, beta-carotenul și beta-criptoxantinul sunt carotenoidele pro-vitaminei A, 

ceea ce înseamnă că acestea pot fi transformate de către organism în retinol.  In figura 1 se pot 

observa structurile carotenoidelor pro-vitaminei A. 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Structurile carotenoidelor pro-vitaminei A 

 

Luteina, licopenul și zeaxantina nu pot fi transformate în retinol, deci nu au activitate de 

vitamina A.  Structurile carotenoidelor care nu au activitatea vitaminei A sut prezente in figura 2. 

 

 

 



 

 

Figura 2. Structurile carotenoidelor care nu au activitatea vitaminei A 

 

Vitamina A este esențială pentru creșterea și dezvoltarea normală a funcției sistemului 

imunitar si a vederii. În prezent, singura funcție esențială a carotenoidelor recunoscută la om este 

aceea a carotenoidelor pro-vitaminei A (alfa-carotenul, beta-carotenul și beta-criptoxantinul) 

pentru a servi ca sursă de vitamina A [21].  

Deficitul de vitamina A este o problemă majoră de sănătate publică în țările în curs de dezvoltare 

care afectează în special preșcolarii și femeile însărcinate și poate provoca orbirea și chiar 

decesul [4,16]. Principalele surse de vitamina A sunt produsele de origine animală,  

legumele și fructele, verdele frunzelor, care conțin carotenoide, predominant β-caroten [16,22].  

Diverse strategii de sănătate publică sunt folosite pentru a combate deficiența de vitamina A. 

Suplimentarea cu vitamina A sau β-caroten este eficientă, dar poate fi dificil de implementat în 

zonele sărace, rurale. 

 

Sănătatea ochilor 

Două carotenoide dietetice, luteina și zeaxantina și izomerul meso-zeaxantinul se găsesc 

în retina umană [23]. Astfel, aceste carotenoide oferă beneficii potențiale pentru funcția oculară 

și sănătate. 

 



Performanță cognitivă 

Mai multe carotenoide pot să aibă efecte asupra funcționării cognitive. Mecanismul de 

bază nu este clar, dar se poate referi la activitatea antioxidantă [24]. Studiile pe animale susțin un 

efect al luteinei asupra funcției cognitive [25]. 

 

Bolile cardiovasculare 

Stresul oxidativ, inflamația, dislipidemia și tromboza sunt implicate în dezvoltarea bolilor 

cardiovasculare și există dovezi că carotenoidele pot avea efecte benefice asupra unora dintre 

acești factori. S-a demonstrat că Astaxantinul, un carotenoid derivat din animale marine, reduce 

peroxidarea lipoproteinelor cu densitate scăzută, îmbunătățește profilul lipidelor sangvine și 

capacitatea fluxului sanguin. 

 

Profilaxia cancerului 

Betacarotenul are rol si in profilaxia cancerului. Efectul profilatic al beta-carotenului in 

bolile maligne se bazeaza pe transformarea metabolitilor cancerigieni formati in organism sau a 

substantelor cancerigiene ajunse in organism din mediul exterior, in substante mai putin nocive si 

mai solubile, deci mai usor de eliminat [26]. Este util un aport de beta-caroten din suplimentele 

alimentare. Carotenoidele prezinta un interes deosebit ca si antioxidanți și se presupune că sunt 

eficiente în chemopreventia cancerului [27,28]. 

 

Funcție imunitară 

Deoarece vitamina A este esențială pentru funcționarea sistemului imunitar normal, este 

dificil de stabilit dacă efectele carotenoidelor pro-vitaminei A sunt legate de activitatea vitaminei 



A sau de alte activități ale carotenoidelor. Deși unele studii clinice au constatat că suplimentarea 

cu β-caroten se îmbunătățește cu mai mulți biomarkeri ai funcției imune [29-31], creșterea 

debutului de licopen și luteină - carotenoide fără activitate de vitamina A - nu a dus la 

îmbunătățiri similare ale biomarkerilor funcției imune [32-34]. 

 

β-Carotenul (C40H56) 

 este unul dintre cele mai importante carotenoide; 

 apare în general în plante, alge și fungii [5]; 

 se găsește într-o varietate de fructe și legume portocalii, galbene și verzi; 

 sursele de beta-caroten includ diverse verdeturi: spanac, salata; mango, ardei, dovleac, 

morcovi și cartofi dulci; 

 este considerata o sursă importantă în dieta umană, ca si precursor al vitaminei A [35];  

 conține 11 duble legaturi carbon-carbon conjugate [36]; 

 actioneaza ca un antioxidant impreuna cu vitaminele E si C si poate reduce riscul aparitiei 

unor boli cronice. 

 
Licopenul (C40H56)  

 aparține familiei carotenoidelor ca și β-carotenul, substanțe pe care organismul omului nu 

le sintetizează; 

 este un carotenoid aciclic hidrofob cu 40 de atomi de carbon; 

 conține 11 duble legături conjugate și 2 neconjugate; 

 este unul dintre cei sase carotenoizi predominanti care se regasesc in plasma sangvina; 

 este un colorant vegetal, solubil în grăsimi, care dă culoarea roșie pepenilor, roșiilor și în 

cantitate mai scăzută și altor fructe; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carotenoid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99ie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fruct


 principalele surse de licopen in dieta alimentara sunt: rosiile, pepenele verde, guava și 

grapefruitul. În aceste produse vegetale brute, licopenul se găsește aproximativ 95%  

în forma trans [37,38] și este localizat în complexul proteic de pigment fotosintetic al 

membranei tiolacoide [39]. 

 

Luteina și zeaxantina (C40H56O2)  

 sunt carotenoide oxigenate, membre ale grupului xantofil al carotenoidelor [40]; 

 sunt stereoizomeri, ceea ce complică tehnicile analitice de determinare a cantităților din 

fiecare stereoizomer prezent și, de asemenea, au creat dificultăți în determinarea 

influenței izomerilor individuali asupra sănătății umane; 

 sursele acestor carotenoide sunt legumele cu frunze cum ar fi spanacul, porumbul, 

și broccoli [41].  

 luteina produsă comercial este derivată din gălbenele și este utilizată în industria păsărilor 

[42].  

 

Metode de determinare pentru carotenoide: 

 Metodele cele mai frecvent utilizate pentru analiza carotenoidelor sunt spectrofotometria 

(SP) și cromatografia de lichide de înaltă performanță (HPLC) [43]. Ambele metode sunt 

laborioase și costisitoare datorită procedurii inevitabile de extracție. 

Sistemul caracteristic de duble legaturi conjugate ale β-carotenului și a altor carotenoide 

asigură o gamă largă de proprietăți, și anume absorbția la capătul violet al spectrului vizibil, 

activitate electrochimică etc. Exista multe probleme în manipularea carotenoidelor care sunt 

asociate cu stabilitatea lor, în special față de condițiile de lumină, oxigen, căldură, aciditate și 



alcalinitate [44-46]. Fiecare factor poate provoca degradarea, oxidarea și / sau izomerizarea cis-

trans a β-carotenului. Au fost aplicate diferite tipuri de cromatografii pentru determinarea β-

carotenului din probe reale, cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC) cu detecție UV 

[47,48], cromatografia lichidă de înaltă presiune în fază inversă [49], cromatografia lichidă cu 

detector electrochimic coulometric [50] și metoda HPLC cu fază normală [51]. Principalele 

avantaje ale cromatografiei sunt: versatilitatea, sensibilitatea și selectivitatea oferind o analiza 

fiabila a probelor de mancare. 

Proprietățile optice ale β-carotenului oferă posibilități simple și ieftine pentru 

determinările sale analitice directe folosind spectroscopia in infraroșu apropiat [52], 

spectrometria cu xenon [53], spectroscopia de rezonanță Raman și RMN, dicroismul circular și 

spectrometria de masă [54]. 

A fost dezvoltată o metodă spectrofotometrică simplă pentru analiza cantitativă a β-

carotenului total din aditivii alimentari, cum ar fi pulberi, emulsii și suspensii uleioase conținând 

izomerii E / Z ai β-carotenului în diferite rapoarte [55]. 
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Determinarea nitraților utilizand un senzor optic de fluorescenta 

 



A fost propusă o metodă fluorimetrică simplă, sensibilă și selectivă pentru determinarea 

cantităților de nitrați din diferite probe de apă (de exemplu, apă uzată geotermală, apă de izvor, 

apă de suprafață, apă subterană și apă reziduală). Pentru creșterea, optimizarea semnalului, 

determinarea fiabilă, adecvată și durabilă a nitraților au fost investigați diferiţi coloranți 

fluorescenți. Clorura de dietilamoniu [9-(2-carboxifenil)-6-dietilamino-3-xanteniliden] 

(rodamina B) a fost aleasă pentru determinarea fluorimetrică directă a nitraţilor într-o soluție 

tampon acetat pH de 5.6. În condiții optime experimentale, nitratul poate fi determinat în 

intervalul de concentraţii 1.00x10−4 – 1.00x10−3 mol L−1 (8.5 - 85 mg L-1) cu limită de detecție 

1.173x10−6 mol L−1 (0.1 mg L-1). Metoda propusă a fost aplicată cu succes la determinarea 

nitraților din diverse probe de apă. Rezultatele au fost comparate favorabil cu cele obținute prin 

metoda certificată ISO. 

 

Introducere 

Nitriții și nitrații sunt implicați în ciclul general de azot din sol și plantele superioare [1]. Nitrații 

se găsesc în mod natural în plante, sunt secretați din salivă și au fost folosiți ca aditivi pentru o 

lungă perioadă de timp în industria alimentară [2]. Nitratul este o substanță foarte importantă 

care este utilizată pe scară largă în îngrășămintele anorganice în producția agricolă. Cu toate 

acestea, prin supraîncărcarea și utilizarea ineficientă a îngrășămintelor în activitățile agricole, 

deversarea agricolă a nitraților devine un factor major în eutrofizarea râurilor și lacurilor. În plus, 

prin formarea produsilor de fertilizare din nitrați, aceste substanțe poluante devin un pericol în 

diferite zone de apă daunând sănătății [3-9]. Limita admisă de nitrat pentru apă potabilă este de 

45 mg L–1, concentrațiile ridicate conducând la metemoglobinemie la sugari [9]. Concentrațiile 

în exces de nitriți și nitrati în apa de băut sunt periculoase pentru sănătate, în special pentru 



femeile gravide. Principalele amenințări la adresa sănătății care apar în urma ingerării acestor 

ioni sunt cunoscute ca sindromul „blue baby“ și cancerul gastric [11-18]. Acești anioni 

reacționează cu aminele secundare în mediul acid al stomacului. Rezultatul, este producția de 

nitrozamine carcinogene implicate în patologia cancerului gastric [11,15]. Determinarea 

azotatului este foarte importantă în analiza solurilor, a alimentelor și a apelor naturale. 

Mai multe organizații internaționale implicate în problemele de mediu sau în sănătate, sunt în 

măsură să îmbunătățească unul sau mai multe aspecte ale eficienței nutrienților în apa potabilă, 

iar unele au impus limite stricte în ceea ce privește cantitatea maximă de contaminanți ce pot fi 

găsiti în apa de băut. Standardele actuale stabilite de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA 

(EPA) pentru apa potabilă sunt 1 mg L–1 pentru nitrit-azot (NO–2 –N), 10 mg L–1 nitrat-azot (NO–

3 –N) și 10 mg L–1 pentru NO–2 –N + NO–3 –N [19]. Subcomitetul Consiliului Național de 

Cercetare (NRC) privind nitrații și nitriții din apa potabilă a fost de acord cu standardele actuale 

pentru apa potabilă impuse de EPA pentru acești anioni sunt adecvate pentru a proteja sănătatea 

umană [20].  

Prezența și nivelul de nitrați din apele poluate este de mare interes și au fost dezvoltate de-a 

lungul anilor diverse tehnici pentru detectia și reducerea lor din diferite zone [2,21-34]. Deoarece 

determinarea simultană a nitriților și nitraților este extrem de importantă în chimia mediului, sunt 

prezentate în acest sens numeroase metode analitice. Tehnicile utilizate pentru determinarea 

simultană a nitritului și nitratului includ tehnici cromatografice precum: cromatografie lichidă de 

înaltă performanță (HPLC) [22,23] și cromatografie ionică (IC) [24], detecție electrochimică 

[25], spectrometrie moleculară de absorbție electrotermică [26], flow-injection cu detector de 

chemiluminiscenţă [27] sau FIA cu metode spectrofotometrice [28-30], (de exemplu reactia 

Griess [31-33]) și electroforeza capilară [34]. 



Din cunoștințele noastre, în literatură nu există nici o determinare directă a nitraților din râuri și 

lacuri. Prin urmare, am dezvoltat o metodă inovatoare, simplă, sensibilă și selectivă pentru 

determinarea nitratului. Determinarea fluorimetrică se bazează pe reacția directă a nitratului cu 

un colorant fluorescent, clorură de dietilamoniu [9-(2-carboxifenil)-6-dietilamino-3-xanteniliden] 

(rodamina B) într-o soluție de tampon acetat la un pH de 5.6. Metoda propusă a fost aplicată cu 

succes la determinarea nitraților din diferite probe de apă, iar rezultatele obținute au fost 

comparate cu succes cu cele obținute prin metoda certificată ISO. 

 

Materiale si metode 

Reactivi si materiale. - Azotat de sodiu, Malachite Green, rodamina B, acid acetic, acetat de 

sodiu, acid clorhidric, hidroxid de sodiu au fost achiziţionate de la Sigma-Aldrich.  Toți reactivii 

au fost de puritate analitică, iar soluțiile au fost preparate folosind apă deionizată obținută dintr-

un sistem de purificare a apei Direct-Q3 (Millipore Corporation, Franța). Soluțiile de lucru au 

fost preparate zilnic prin diluarea soluției stoc cu apă deionizată. Toate determinările au fost 

efectuate la temperatura camerei (25°C). 

A fost preparată o soluție stoc de azotat de sodiu de concentrație 1.00x10−2 mol L−1 prin 

dizolvarea a 0.2125 g in 250 mL apă deionizată [28-30] și păstrate in congelator. 

S-au preparat diferite soluții de tampon acetat (ABS, 0.1 mol L−1) cu pH cuprins între 3-9 prin 

adăugarea de volume apropiate de soluție acid acetic 0.2 mol L−1 și acetat de sodiu 0.2 mol L−1. 

pH-ul soluțiilor tampon s-a adjustat cu soluții de HCl sau NaOH 0.1 mol L-1 pană la un pH 

necesar în măsurători. 



Pentru testele preliminare s-au preparat soluții stoc de concentrație 1.00x10−4 mol L−1 (100.00 

µmol L-1) pentru următorii coloranți: Malachite Green și rodamina B. Soluțiile de lucru pentru 

coloranți au fost preparate prin diluarea soluției stoc cu apă deionizată și ținute la întuneric. 

 

Aparatura. - Pentru a ajusta pH-ul la valorile dorite s-a fost utilizat un pH-metru Mettler Toledo 

(model Seven Compact). 

Măsurătorile de fluorescență au fost realizate cu un spectrometru QE65000 de la Ocean Optics 

(Dunedin, Florida) echipat cu o lampă de xenon (HPX 2000). Sursa de lumină este de putere si 

intensitate mare, si este utilă în special pentru aplicațiile fluorescente și alte aplicații în care este 

necesară o lampă cu intensitate ridicată. Spectrometrul QE65000 este un spectrometru foarte 

sensibil. Rezultatele au fost obținute cu ajutorul software-ului Spectra Suite, iar datele au fost 

procesate folosind SigmaPlot.  

 

Procedura experimentală pentru calibrare. - Soluțiile pentru curbele de calibrare au fost 

preparate în baloane cotate de 10 ml. Intensitatea fluorescenței fiecăreia dintre soluții a fost 

măsurată într-o cuvă de cuarț de 1 cm la o lungime de undă de 594 nm și la temperatura camerei 

(25°C). 

 

Prepararea probelor. - Probele de apă (de exemplu, apă uzată geotermală, apă de izvor, apă de 

suprafață, apă subterană și apă reziduală) provin din diferite bazine hidrografice si au fost 

furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (INCD-

ECOIND). Aceste probe de apă au fost deja pre-analizate prin metode de laborator standardizate, 

cu metode standard ISO pentru nitrați. 



 

Rezultate si discuții 

Alegerea colorantului optim. - Testele preliminare s-au efectuat mai întâi cu unii dintre coloranții 

fluorescenți cum ar fi Malachit Green și rodamina B. Toate experimentele au fost realizate 

utilizând soluții care conțin aceleași concentrații ale coloranților individuali 1.00x10-5 mol L-1 cu 

nitrat 1.00x10-4 mol L-1 la diferite pH-uri ale soluției de tampon acetat (pH = 3-9) sau nitrat 

singur la diferite pH-uri ale soluției de tampon acetat (figura 1).  

 

 

Figura 1. Efectul pH-ului asupra intensității fluorescenței. Concentrațiile de nitrat, Malachite 

Green, rodamina B au fost 1.00x10-4 mol L-1 (8.5 mg L-1), 1.00x10-5 mol L-1 (100.00 µmol L-1), 

1.00x10-5 mol L-1 (100.00 µmol L-1). 

 

După cum se poate observa in figura 1, nitratul fără coloranți și nitratul cu Malachite Green la 

diferite pH-uri de ABS au aproximativ aceeași intensitate.  



 

Alegerea pH-ului optim pentru solutia de tampon acetat (ABS). - Pentru optimizarea pH-ului s-

au preparat soluţii formate din tampon acetat de concentratie 0.1 M (pH=3.59, 4.43, 4.65, 5.03, 

5.62), rodamina B (10-5M) si NaNO3 10-2M (v:v:v=1:1:1). In figura 2 sunt prezentate rezultatele, 

astfel ca pH-ul optim a fost, 4.65.  

 

 
 

Figura 2. Influenta intesitatii la diferite pH-uri de solutie de tampon acetat 

 

S-a observat o îmbunătățire a intensității când s-a utilizat rodamina B cu nitrat la diferite pH-uri 

de ABS. Rezultatele arată că la pH-ul de 5.6 al soluției tampon acetat cu rodamină B s-au obținut 

cele mai bune rezultate și prin urmare acest pH a fost selectat pentru următoarele experimente.  

Figura 3 arată spectrele de fluorescența la diferite concentrații de rodamină B 10-8 mol L-1 (0.01 

µmol L-1) - 10-4 mol L-1 (100.00 µmol L-1) in ABS la pH 5.6 și nitrat la 1.00x10-4 mol L-1. Se 

poate observa că concentrația optimă pentru rodamina B este 1.00x10−5 mol L−1 (10 µmol L-1) la 

o lungime de undă maximă de 596 nm. 

 



 

 

Figura 3. Spectrele de fluorescență pentru rodamina B la diferite concentrații 10-8 mol L-1 (0.01 

µmol L-1) - 10-4 mol L-1 (100.00 µmol L-1) cu ABS pH=5.6 și nitrat 1.00x10-4 mol L-1 (8.5 mg L-

1); insert: intensitate vs. concentrație (µmol L-1) pentru rodamina B. 

 

Liniaritatea, sensibilitatea și precizia. - Curba de calibrare a nitratului s-a obținut în intervalul de 

concentrație de 1.00x10−4 mol L−1 (8.5 mg L-1) și 1.00x10−3 mol L−1 (85.00 mg L-1) în condiții 

optime (figura 4). Ecuația de regresie a fost I=3529.1–56511.31×C, unde I intensitatea 

fluorescenței și C concentrația de nitrat (µmol L−1), respectiv coeficientul de corelare (R2) 1.00 

(figura 5). Limita de cuantificare a fost de 1.00x10−4 mol L−1 (8.5 mg L-1), limita de determinare 

de 1.173x10−6 mol L−1 (0.1 mg L-1) și deviația standard relativa de (N = 5) 0.09% pentru o 

concentrație de 4.00x10−4 mol L−1 (34 mg L-1) de nitrat. 

 



 

 

Figura 4. Spectrele de fluorescența la diferite concentrații de nitrat. Condiții: [RhB]=1.00x10−5 

mol L−1 (10 µmol L-1), pHABS=5.6; insert: a – intregul spectru; b – spectrul mărit. 

 

 

 

Figura 5. Curba de calibrare pentru determinarea nitraților. 

 



 Efectul interferenților. - S-a studiat de asemenea efectele diferiților interferenți (cationi și 

anioni) asupra determinării nitraților la o concentrație de 4.00x10−4 mol L−1 (34 mg L-1), și 

rezultatele sunt prezentate in tabelul 1. Limita de toleranță a fost definită ca fiind concentrația de 

ioni străini ce cauzează cel puțin o eroare relativă de ± 5% in fluorescența probei etalon. Așa 

cum se poate vedea in tabel, metoda propusă prezintă o bună selectivitate, majoritatea ionilor 

examinați nu au nicio influență asupra determinării nitraților. 

 

Tabel 1.  Limita tolerată pentru interferenți in determinarea nitratului 4.00x10−4 mol L−1 (34 mg 

L-1). 

Interferenți Limita tolerată 
(raport molar) 

Br - 1000 
K+ 500 

SO42- 500 

CO −
3  500 

HCO3- 100 

NO2- 50 

Fe2+ 10 

Co2+ 10 

Zn2+ 10 

Cu2+ 10 

PO43- 10 

Cl- 10 
 

Determinarea nitratilor din probele de apă. - Metoda fluorimetrică a fost aplicată pentru 

determinarea nitratilor din diferite probe de apă (de exemplu, apă uzată geotermală, apă de izvor, 



apă de suprafață, apă subterană și apă reziduală). Rezultatele prezentate in tabelul 2 arată că 

gradul de recuperare din probe este de 90.24 si 91.24%, iar deviatia standard relativă (RSD%) 

mai mică de 0.4% (n=5; n-numărul de determinări). Rezultatele au fost comparate cu cele 

obținute utilizând metoda certificată standard ISO (metoda spectrofotometrică utilizând 

standardul SR ISO 7890-3: 2000). Există o bună corelație între rezultatele obținute prin metoda 

propusă și metoda certificată ISO pentru analiza nitraților.  

 

Tabel 2. Comparatie intre metoda standard si metoda propusă pentru determinarea nitratilor din 

diferite probe de apă. 

 

Proba Metoda propusă 
(mg L−1) 

Metoda standarda 
(mg L−1) 

Grad de 
recuperare 

(%) 

RSD 
(%)b 

Apă nepotabilă (1) 13.77 15.09 91.24 0.24 

Apă de retea (2) 19.28 21.22 90.85 0.15 

Apă subterană (3) 8.89 9.79 90.85 0.30 

Probă apă  (4) 27.34 30.13 90.74 0.02 

Apă potabilă din 
izvor (5) 

10.98 12.11 90.64 0.01 

Apă potabilă din 
izvor (6) 

36.70 40.48 90.67 0.09 

Apă subterană (7) 1.20 1.32 90.77 0.13 

Apă uzată 
geotermală (8) 

3.20 3.55 90.24 0.03 

Apă de suptafată (9) 5.57 6.16 90.37 0.13 

Apă potabilă din 
izvor (10) 

18.28 20.23 90.38 0.11 

aMetoda certificată ISO (SR ISO 7890-3:2000). 

bDeviatia standard relativă din 5 determinări (n =5). 

 



Concluzii 

Metoda utilizată prezintă selectivitate si sensibilitate ridicată pentru determinarea nitraților din 

diferite probe de apă. Prin metoda fluorimetrică propusă s-au obtinut rezultate satisfăcătoare în 

comparaţie cu metoda certificată ISO. 
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Determinarea L-Tirozinei din capsule farmaceutice utilizând electrozi pe baza 

de grafit  

Doi senzori bazati pe grafit nativ si grafit modificat cu chitosan (Ch) au fost evaluati și testati 

pentru capacitatea lor de analiză a L-Tirozinei din capsulele farmaceutice (de exemplu, L-

Tirozină) utilizând voltametria puls diferențială. Au fost optimizate condițiile experimentale de 

lucru, ca: stabilirea pH-ului și al electrolitului suport pentru senzorii propuși. S-a obținut un 

coeficient de corelație foarte bun, mai mare decât 0.9977. Cea mai mica limita de cuantificare: 

0.18 mg L-1 (G) și respectiv 0.0018 mg L-1 (Ch/G) cand se utilizează KCI de concentratie 1 mol 

L-1 si solutie de tampon carbonat la pH=8.6. Sensibilitatea cea mai ridicata a fost obținută pentru 

electrodul G 7.95x10-10 A mg L-1, atunci cand se foloseste ca electrolit de suport NaCl de 

concentratie 1 mol L-1 cu solutie de tampon carbonat la pH=8.6. Senzorii au fost utilizați pentru 

testul de recuperare a L-Tirozinei din capsulele farmaceutice de L-Tirozină și rezultatele au 

arătat că L-Tirozina poate fi recuperată din acestea cu o valoare medie mai mare de 98% și o 

deviație standard relativă (RSD%) valoare mai mică de 1.00% (N = 5). Cea mai buna recuperare 

de 99.7% si o valoare a deviatiei standard relative mai mică decât 0.80 (N=5) a fost totuși 

observata pentru senzorul de Ch/G cand s-a folosit solutie CBS la pH 8.6 si KCl 1 mol L-1ca si 

electroliti suport. Acidul ascorbic (vitamina C) nu interfera in masuratori. 

 

Introducere 

Aminoacizii sunt cunoscuți ca fiind precursori pentru diferite substanțe biologice 

semnificative [1].  

L-Tirozina (L-Tir sau 4-hidroxi fenilalanina) este, de asemenea, un aminoacid esențial cu 

un grup lateral polar care este utilizat de celule drept precursor al proteinelor sintetizate și, 



împreună cu epinefrina, este o parte vitală a neurotransmițătorilor, a sistemului de transducție a 

semnalului și a hormonilor din creierul uman [2]. 

L-Tirozina este indispensabilă la oameni pentru stabilirea și menținerea echilibrului 

nutrițional [3]. Conținutul tirozinei în corp este corelat cu starea sănătoasă a persoanei [4]. L-Tir 

se găsește, de asemenea, în proteinele naturale, si este utilizat pe scară largă în industria 

alimentară ca antioxidant și în industria farmaceutică ca biomarker. În plus, joacă un rol 

important în mai multe procese biologice [5]. 

Unele studii au arătat că alimentele care conțin tirozină, cum ar fi: brânza, mielul, soia, 

carnea de porc, peștele, carnea de vită, puiul, nucile, semințele, ouăle, laptele, fasolea și cerealele 

integrale pot îmbunătăți memoria oamenilor sub stres [6]. O deficiență de L-Tir poate induce 

afecțiuni precum hipocondria, demența, hipotiroidismul, Parkinson [7,8], în timp ce o 

concentrație ridicată de L-Tir are ca rezultat cresterea „sister chromatid exchange” [9] și 

hipertiroidismul. O serie de investigații au confirmat faptul că L-Tir este util în tratarea stresului, 

frigului, oboselii [10], deprivarea somnului, a muncii prelungite [11] si in reducerea nivelurilor 

hormonilor de stres [12]. De asemenea, excrețiile urinare sunt legate de diabet zaharat și 

insuficiență renală [13].  

Materialele de carbon au fost utilizate în investigațiile electroanalitice datorita inerției lor 

chimice, a domeniului larg de potențial și a potrivirii pentru diferite tipuri de analize [14,15]. 

Substratul pe bază de carbon, cum ar fi grafitul (G), este utilizat ca material de electrod datorită 

proprietăților legate de conductivitatea electrica buna [16]. Din păcate, aminoacizii au un răspuns 

electrochimic slab pe electrozii în stare solidă, prin urmare se folosesc modificări chimice pentru 

a-și îmbunătăți răspunsul electrochimic. 



Chitosan (Ch) este cea mai abundentă polizaharidă extrasă din animale, cum ar fi 

exoscheletele de crustacee (în special crabii și creveții), insectele și pereții celulari ai fungiilor 

[17]. Una dintre cele mai importante caracteristici ale chitosanului este versatilitatea sa 

structurală datorată prezenței grupărilor reactive amino și hidroxil în lanțul său liniar [18]. S-au 

găsit metode electrochimice pentru determinarea aminoacizilor electro activi datorate electro 

activității grupărilor aromatice, incluzând si tirozina [19]. 

Au fost aplicate numeroase metode de determinare a tirozinei, metode fluorometrice [20], 

chemiluminescența [21,22], analiza spectrometrică [23,24], cromatografia lichidă de înaltă 

performanță [25,26], electroforeza capilară [27,28], electroforeza capilară cu detecție 

amperometrică (AD), detecția de fluorescentă indusă prin laser (FID) [29,30], cromatografia 

lichidă cuplata cu  spectrometria de masă [31], cromatografia in gaz cuplata cu spectrometria de 

masă [32,33]. 

Aceste metode sunt foarte precise, dar costisitoare și necesită proceduri de pregătire a 

probelor în mai multe etape care le fac laborioase și consumatoare de timp. În comparație cu 

tehnicile convenționale menționate mai sus, detectarea electrochimică a tirozinei este în general 

simplă, rapidă și stabilă [34]. 

Au fost evaluati si testati senzori bazati pe grafit si grafit modificat cu chitosan pentru 

analiza L-Tirozinei din capsulele farmaceutice. 

 

Experimental 

Materiale si reactivi. - Toate substanțele folosite au fost de puritate analitică. L-Tirozina, 

KCl, NaCl, HCl, NaOH, KHCO3 si K2CO3 au fost procurate de la Sigma-Aldrich. Pentru 



prepararea senzorilor, pudra de grafit si chitosanul extras din carapacea crabilor au fost 

achizitionate de la Sigma Aldrich si uleiul de parafina (d420, 0.86g cm-1) de la Fluka. 

Solutiile tampon de carbonat (CBS, 0.1 mol L−1) cu pH-uri = 8, 8.6, 9.2, 9.6, 10, 10.6 au 

fost preparate folosind diferite raporturi intre KHCO3 si K2CO3. pH-ul a fost adjustat  cu  solutii 

de HCl sau NaOH 0.1 mol L-1 pana la pH-ul necesar in măsurători.  

Pentru voltametria puls diferentiala (DPV) a fost preparata o solutie stoc standard de L-

Tirozina de concentratie 1.00x10-2 mol L−1 (1811.90 mg L-1) in apa deionizata. Toate solutiile de 

L-Tirozina de concentratii 1.00x10-10 – 1.00x10-3 mol L−1 (0.000018 – 181.19 mg L-1) au fost 

preparate din solutia stoc prin metoda dilutiilor repetate cu apa deionizata, solutie de tampon 

carbonat pH=8.6 si NaCl sau KCl de concentratie 1 mol L−1 ca electrolit suport. 

Toate soluțiile au fost preparate folosind apă deionizată obținută dintr-un sistem de 

purificare a apei Direct-Q3 (Millipore Corporation, Franța). 

 

Aparate si metode. – Toate masuratorile au fost realizate cu AUTOLAB/ PGSTAT 128N 

potentiostat/galvanostat conectat la un calculator cu software-ul NOVA 2.1.2 folosit pentru 

inregistrarea masuratorilor, iar datele au fost procesate folosind SigmaPlot. Celula electrochimica 

compusa din trei electrozi. Electrodul Ag/AgCl (0.1 mol L-1) folosit drept referinta, electrodul de 

platina utilizat ca si contra-electrod si noii senzori propusi au servit ca electrozi de lucru în celula 

electrochimică. Curbele DPV au fost inregistrate cu o viteza de baleiaj de 0.01 V s-1, cu o 

inaltime de puls de 0.025 V si cu un increment de timp de 0.05 V.  

Pentru a ajusta pH-ul la valorile dorite s-a fost utilizat un pH-metru Mettler Toledo 

(model Seven Compact). 

Toate determinările au fost efectuate la temperatura camerei (25°C). 



Designul microsensorilor G, Ch/G. - Pasta de grafit a fost preparata prin amestecarea a 

100 mg pudra de grafit cu 30 μL ulei de parafina. Pentru pasta de grafit modificata cu chitosan s-

au amestecat 25 μL din solutia de chitosan de concentratie 1.00x10-5 mol L−1 (in acid acetic 0.1 

mol L-1), 100 mg pudra de grafit si 25 μL ulei de parafina. Pastele de grafit se pastreaza in 

recipiente de plastic foarte mici. Contactul electric s-a obtinut prin introducerea unui fir de argint 

in pasta preparata. Suprafața electrodului a fost reînnoită prin lustruirea pe o folie de aluminiu. 

Când nu sunt utilizati, senzorii se pastreaza într-un loc uscat, departe de lumina zilei și la 

temperatura camerei. 

 

Testul de uniformitate al conținutului capsulelor de L-Tirozină. - Au fost dizolvate 

10 capsule de L-Tirozina (1 capsula farmaceutica de L-Tirozina contine 500 mg de L-Tirozina) 

in baloane cotate de 500 mL cu apa deionizata. Pentru fiecare proba electrolitii suport NaCl 1 

mol L-1 sau KCl 1 mol L-1 au fost utilizati în plus cu CBS pH=8.6. L-Tirozina a fost determinată 

din probe. 

 

Rezultate si discutii 

Optimizarea conditiilor de lucru. – Voltametria puls diferentiala a fost utilizata pentru 

optimizarea conditiilor de lucru folosind o solutie de L-Tirozina de concentratie 1.00x10-4 mol L-

1 (18.12 mg L-1) la diferite pH-uri ale tamponului CBS: 8, 8.6, 9.2, 9.6, 10, 10.6 si in amestec cu 

diferiti electroliti suport NaCl 1 mol L-1 si KCl 1 mol L-1. Figura 1 (a și b) prezintă efectul pH-

ului și al electrolitului suport asupra înălțimii picului. Cele mai bune sensibilități și forma picului 

in determinarea L-Tirozinei utilizand ambii senzori se observa la un pH de 8.6 în soluție de KCI 

1 mol L-1. Prin urmare, pH-ul optim de lucru a fost stabilit la 8.6 (tampon carbonat). Totusi 



pentru următoarele determinari au fost utilizați ambii electroliți suport NaCI 1 mol L-1 și KCl 1 

mol L-1.  

 

 

A 

 

b 

 

Figura 1. Efectul electrolitului și al pH-ul asupra înălțimii picului pentru soluția de L-Tirozina 

cu o concentratie de 18.12 mg L-1: (a) G si (b) Ch/G, unde I este inaltimea picului (nA). 

 

Raspunsul caracteristic pentru determinarea de L-Tirozina. - În figura 2 sunt 

prezentate curbele DPV pentru senzorul nemodificat și pentru cel modificat cu chitosan la 

diferite concentrații de L-Tirozină în soluție de tampon carbonat de concentratie 0.1 mol L-1 la 

pH-ul optim, obtinut mai sus. Figura 2 (a, b, c și d) inserata prezintă curba de calibrare a fiecărui 

senzor, dependenta inaltimii picului in functie de concentrația de L-Tir exprimata în mg L-1 

pentru ambii electroliți suport NaCI 1 mol L-1 și KCI 1 mol L-1. 
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Figura 2. Curbe DPV pentru senzorul de grafit si grafit modificat cu chitosan in electrolitii 

suport NaCl si KCl a) G (CBS+NaCl), b) G (CBS+KCl), c) Ch/G (CBS+NaCl); d) Ch/G 

(CBS+KCl); inserat (fig. 2) este descrisa curba de calibrare pentru fiecare electod dependenta 

inaltimii picului vs concentratie L-Tirozina (mg L-1). 



Tabelul I prezinta raspunsul caracteristic pentru ambii senzori folosind electrolitii suport 

NaCl 1 mol L-1 si KCl 1 mol L-1. Coeficienti buni de corelatie (mai mari de 0.9977) au fost 

obtinuti pentru ambii senzorii. Se poate observa că atunci cand s-a folosit electrolitul suport  KCI 

1 mol L-1 atat pentru electrodul nemodificat cat și pentru cel modificat cu chitosan s-a obtinut  

cea mai mica limita de cuantificare 1.00x10-6 mol L-1 (0.18 mg L-1) și 1.00x10-8 mol L-1 (0.0018 

mg L-1). Cea mai mare sensibilitate de 7.95x10-10 A mg L-1 s-a obtinut pentru grafitul 

nemodificat utilizând NaCI 1 mol L-1 si tampon CBS la pH = 8.6.  

 Cel mai bun raspuns s-a obtinut pentru senzorul de grafit modificat cu chitosan cand s-a 

folosit ca electrolit suport KCl 1 mol L-1 si CBS pH = 8.6.   

 

Tabelul I. Raspunsul caracteristic pentru senzorii folositi pentru determinarea L-Tirozinei 

 

Senzori bazati pe G Ch/G 
 

Electrolit NaCl KCl NaCl KCl 

Ecuatia curbei de 
calibrare* H= - 4x10-9 + 7.95x10-10xC  H=3x10-9 + 2.76x10-10xC  H=1.67x10-8 + 2.92x10-10xC H =1.59x10-10+ 5.17x10-10xC 

R 0.9983 0.9977 0.9983 0.9987 

Sensibilitatea 
 (A mg L-1) 7.95x10-10 2.76x10-10 2.9.x10-10 5.17x10-10 

Domeniul liniar de 
conc (mg L-1) 1.81 – 181.19 0.18– 181.19 18.12 – 181.19 0.0018 – 18.12 

Limita de detectie 
(LOD) (mg L-1) 0.27 0.40 0.36 0.02 

Limita de cuantificare 
(LOQ) (mg L-1) 1.81 0.18 18.12 0.0018 

 

* H este exprimata in A; C este exprimata in mg L-1 

 

Studiul interferentilor. – Acidul ascorbic (AA) (vitamina C) a fost ales ca posibil 

interferent pentru analiza L-Tirozinei din capsulele farmaceutice de L-Tirozină. Raportul dintre 



concentrația analitului și a interferentului a fost de 1:1 (v:v) în soluția mixtă 1.00x10-4 mol L-1 

(18.12 mg L-1) L-Tir și 1.00x10-3 mol L-1 (0.00017 mg L-1) AA, atunci cand s-a folosit CBS la 

pH = 8.6 si NaCl sau KCl de concentratie 1 mol L-1 ca si electrolit suport pentru ambii senzori. 

Din figura 3 se observa ca acidul ascorbic nu interfera in masuratori.  

 

 

 

Figura 3. Răspunsul electrochimic al amestecurilor binare de AA și L-Tyr 

 

Probele. – Capsulele farmaceutice de tip L-tirozină au fost evaluate pentru ambii 

electrozi în testele de recuperare. Au fost alese concentrațiile de lucru de 181.19 mg L-1 L-

Tirozină când s-a utilizat NaCI și 1.81 mg L-1 L-Tirozină pentru KCI. Rezultatele prezentate in 

tabelul II arata ca L-Tirozina poate fi recuperata din capsulele de L-Tirozina cu o valoare medie 



mai mare de 98% și deviație standard relativă (RSD%) mai mică de 1.00% (N = 5). A fost totuși 

observată cea mai bună recuperare de 99.7% cu deviația standard relativă (RSD%) mai mică de 

0.80% (N = 5) pentru senzorul de grafit modicat cu chitosan utilizând tampon CBS la pH = 8.6 

cu KCI 1 mol L-1. 

Tabel II. Recuperarea L-Tirozinei din capsule farmaceutice (500 mg L-Tirozină/capsulă) 

 

Pro

ba 

Nr. 

Senzor bazat pe 

G Ch/G 

NaCl KCl NaCl KCl 

Recuperare, 
% 

Cant. gasita 
(mg) ± RSD%* 

Recuperare, 
% 

Cant. gasita 
(mg) ± RSD%* 

Recuperare, 
% 

Cant. gasita 
(mg) ± RSD%* 

Recuperare, 
% 

Cant. gasita  
(mg) ± RSD%* 

1 99.82 499.10±0.68 98.80 494.02±0.34 99.77 498.85±0.51 100.00 500.01±0.11 

2 99.84 499.20±0.80 94.71 473.53±0.55 99.76 498.79±0.53 99.74 498.71±0.73 

3 99.81 499.03±0.94 97.76 488.78±0.65 91.62 458.09±0.92 99.65 498.23±0.66 

4 99.69 498.46±0.82 99.15 495.73±0.96 99.81 499.07±0.75 99.79 498.94±0.31 

5 99.66 498.30±0.89 99.21 496.07±0.88 99.75 498.74±0.80 99.82 499.11±0.13 

6 96.83 484.16±0.88 98.08 490.41±0.61 96.28 481.38±0.45 99.79 498.95±0.80 

7 96.92 484.61±0.75 98.66 493.30±0.44 93.82 469.12±0.72 99.75 498.74±0.53 

8 97.71 488.53 ±0.77 99.02 495.12±0.77 99.78 498.88±0.76 99.67 498.33±0.74 

9 97.00 485.02±0.55 98.03 490.14±0.97 99.83 499.16±0.92 99.77 498.86±0.67 

10 96.89 484.45±0.39 98.11 490.55±0.75 99.81 499.06±0.73 99.60 498.00±0.72 

 

* Deviatia standard relativa pentru 5 masuratori (N=5) 

 

Concluzii 

Au fost testati si evaluati doi senzori, unul bazat pe grafit si celalalt pe grafit modificat cu 

chitosan extras din carapacea crabilor pentru capacitatea lor de analiză a L-Tirozinei din 

capsulele farmaceutice. 



S-a putut observa că atunci cand s-a folosit electrolitul suport  KCI 1 mol L-1 atat pentru 

electrodul nemodificat cat și pentru cel modificat cu chitosan s-a obtinut cea mai mica limita de 

cuantificare 0.18 mg L-1 și 0.0018 mg L-1. Cea mai mare sensibilitate de 7.95x10-10 A mg L-1 s-a 

obtinut pentru grafitul nemodificat utilizând NaCI 1 mol L-1 si tampon CBS la pH = 8.6. Cel mai 

bun raspuns s-a obtinut pentru senzorul Ch/G cand s-a folosit electrolitul suport KCl 1 mol L-1 si 

tampon CBS pH = 8.6.   

Acidul ascorbic nu interfera in masuratori. 

A fost observată cea mai bună recuperare din probe pentru senzorul Ch/G utilizând KCI 1 

mol L-1 si tampon CBS la pH = 8.6. 
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Rodamina B – un nou cromofor pentru determinarea melatoninei în probele 

biologice, alimentare și farmaceutice 

 

Introducere 
Melatonina, N-acetil-5-metoxitriptamina (Figura 1), este un biomarker esențial pentru 

tulburările de somn. Secreția melatoninei are loc la întuneric fiind inhibată de lumină [1,2]. 

Melatonina - ca produs farmaceutic, este utilizată pentru a gestiona diferite forme de insomnie și 

tulburări de somn [1]. Prin urmare, analiza exactă a acesteia în probele de sânge integral poate fi 

utilizată pentru diagnosticarea tulburărilor de somn. Formulele de lapte pentru sugari conțin, de 



asemenea, melatonină în concentrații similare cu laptele matern; sunt necesare metode de testare 

fiabilă a melatoninei atât în formulele de lapte pentru sugari, cât și în laptele matern. 

 

Figura 1. Structura chimică a melatoninei 

Au fost raportate mai multe metode cromatografice pentru analiza melatoninei în fluide 

biologice umane. Cu toate acestea, în cazul monitorizării melatoninei în fluide biologice pentru 

efectuarea studiilor clinice, utilizarea metodelor imunologice, cum ar fi testul de imunoabsorbție 

legată de enzime (ELISA) și radioimunoanaliză (RIA), sunt cele mai răspândite [3,4]. Au fost 

elaborate diferite metode analitice pentru cuantificarea melatoninei folosind cromatografia de 

lichide de înaltă performanță (HPLC), cu diferiți detectori, cu detector de fluorescență (FL) care 

exploatează fluorescența nativă a analiților [5], detectori electrochimici [6] și spectrometria de 

masă (MS) [7] din probele biologice [8-11] sau din produsele alimentare [12] și băuturile 

derivate din struguri [13]. 

Rodamina B reprezintă un nou cromofor pentru detecția melatoninei în diferite probe: 

probe biologice (lapte matern și probe serice), probe alimentare (formula de lapte pentru sugari) 

și în comprimatele de Melatonină ( 1 mg melatonină / comprimat). 

Toate măsurătorile de fluorescență au fost efectuate cu un spectrometru QE65000 de la 

Ocean Optics (Dunedin, Florida) echipat cu o lampă cu xenon (HPX 2000). Sursa de lumină 

Xenon HPX-2000 este o sursă de mare putere, de mare intensitate, care este utilă în special 

pentru aplicațiile fluorescente și pentru alte aplicații în care este necesară o lampă cu intensitate 

ridicată. Rezultatele sunt obținute și procesate folosind un program software Spectra Suite.  

Pentru toate măsurătorile de pH a fost utilizat un pH-metru Mettler Toledo (model 

Seven Compact). 

 

 



Pregătirea probelor 

Melatonina a fost determinată din două fluide biologice (ser și lapte matern), un produs 

alimentar (formula de lapte pentru sugari - NAN 2 Optipro de la Nestle) și dintr-un produs 

farmaceutic  Melatonină care conține  1 mg melatonină / comprimat).  

Pentru determinarea melatoninei au fost utilizate zece tablete care conțineau melatonină 

fiind dizolvate fiecare într-o soluție în raport de 1:1 (v/v) apă distilată și tampon fosfat (pH = 

7.45); concentrația de melatonină a fost determinată direct din aceste soluții. 

De asemenea, s-au preparat, cinci probe de formule de lapte pentru sugari NAN 2 

Optipro cu un conținut de apă distilată și tampon fosfat (pH = 7.45) în raport de 1:1 (v/v); 

concentrația de melatonină a fost determinată direct din aceste soluții. 

Au fost analizate trei probe serice și o probă de lapte matern folosind Rodamina B. 

Colectarea probelor biologice s-a facut cu acordul pacienților, în conformitate cu Comitetul de 

Etică al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, aprobarea nr. 

11/2013. 

Rezultate și discuții 

Conform experimentelor preliminare, fluorescența nativa a melatoninei a prezentat o 

intensitate scăzută a semnalului. Pentru a crește sensibilitatea detecției fluorescenței melatoninei, 

s-au testat noi substanțe cromofore. Pentru testele preliminare au fost utilizate mai multe 

substanțe cromofore, cum ar fi Malachit Green, complexul de Cobalt Protoporpirina IX și 

Rodamina B. Nu s-a observat nici o intensificare a semnalului de fluorescență când s-au utilizat 

substanțe cromofore precum Malachit Green și complexul de Cobalt Protoporpirina IX. O 

îmbunatațire a semnalului fluorescent s-a observat când s-a utilizat Rodamina B.  

 Optimizarea conditiilor de lucru 

Pentru analiza melatoninei s-a folosit concentrația optima de Rodamină B. Prin urmare, s-

au preparat soluții de diferite concentrații de Rodamină B și s-a măsurat intensitatea semnalului 

de fluorescență. Figura 2 arată că cea mai mare intensitate a semnalului de fluorescență a fost 

obținută pentru o concentrație de Rodamină B de 1.00x10-5mol L-1. 



 
Figura 2. Influența concentrației Rodaminei B asupra intensității semnalului de fluorescenta 

(Cmelatonină=1,00x10-3 mol L-1).           

                                                          

Influența pH-ului asupra intensității semnalului de fluorescență a fost testat folosind trei 

valori ale pH-ului, un pH bazic, un pH neutru (pH fiziologic 7.45) și un pH acid când a fost 

utilizat noul cromofor - Rodamina B pentru măsurătorile de fluorescență. Figura 3 a arătat că cea 

mai mare valoare a semnalului de fluorescență a fost obținută atunci când măsurătorile au fost 

făcute la un pH 7.45. 

 

 
 

Figura 3. Influența pH-ului asupra intensității semnalului de fluorescenta (Cmelatonină= 1.00x10−3 mol L-1). 
                                                                                                                  
 

Liniaritatea și sensibilitatea pentru analiza melatoninei 

Toate măsurătorile s-au efectuat utilizând condițiile optime de lucru: tampon fosfat la pH 

7.45 si Rodamina B de concentrație 1.00x10-5 mol L-1. Rezultatele obținute pentru fluorescența 



nativa a melatoninei au fost comparate cu rezultatele obținute în cazul folosirii melatoninei cu  

Rodamina B. 

 

Pentru fluorescența nativa a melatoninei s-au obținut următorii parametri: - domeniul de 

concentrație liniară a fost între 0,05 și 10 pmol L-1 melatonină (figura 4.1). Ecuația de regresie 

liniară a fost I = 2695,3 + 35,58 x C, unde I este intensitatea fluorescenței și C este concentrația 

melatoninei (pmol L-1). S-a constatat că limita de cuantificare este de 0,05 pmol L-1. 

 

             Atunci când Rodamina B a fost utilizată ca substanță cromoforă, parametrii obținuți s-au 

schimbat la: - domeniul de concentrație liniară a fost între 0,01 și 50 pmol L-1 (Figura 4.2). 

Ecuația de regresie liniară a fost I = 8326,8-5,61 x C, unde I este intensitatea fluorescenței și C 

este concentrația de melatonină (pmol L-1). S-a constatat că limita de cuantificare este de 0,01 

mol L-1. 

 

Folosind Rodamina B ca substanță cromoforă, s-a observat o îmbunătățire a domeniului 

de concentrație liniară - noul interval de concentrație liniară fiind mai mare și, prin urmare, fiind 

capabil să încadreze mai ușor concentrații mai mici și mai mari de melatonină; limita de 

cuantificare a scăzut - făcând posibilă determinarea melatoninei și în serul copilului. 

 
Figura 4 (1) 

 

Figura 4 (2) 

 

Figura 4. Spectrele de fluorescență ale diferitelor concentrații de melatonina înregistrate pentru (1) 

fluorescența nativă a melatoninei; (2) folosind Rodamina B ca substanță cromoforă care prezintă (a) 

suprapunerile cu valoarea inițială; și (b) - extensia. 



 
Aplicații analitice 

Probele utilizate pentru analiza melatoninei au fost: două fluide biologice (serul și laptele 

matern), un produs alimentar (formula de lapte pentru sugari - NAN 2 Optipro de la Nestle) și 

produs farmaceutic Melatonină care conține (1 mg melatonină / comprimat). Pentru gradele de 

recuperare, metoda utilizată pentru determinarea fluorescenței native a melatoninei a fost 

comparată cu metoda în care s-a utilizat Rodamina B ca substanță cromoforă, contribuind la 

intensificarea semnalului fluorescent. 

Rezultatele obținute pentru analiza melatoninei utilizând ambele metode fluorescente în 

NAN 2 Optipro (Figura 6) și in tabletele de Melatonină (Figura 5) au fost prezentate în Tabelul 

1. După cum se poate observa din tabel, gradele de recuperare au fost mai mari decât 98,40%, cu 

valori ale deviației standart relative (RSD, %) foarte scăzute, valori crescute ale gradelor de 

recuperare fiind observate când a fost utilizată Rodamina B ca substanță cromoforă pentru 

analiza melatoninei în formulele de lapte pentru sugari și în comprimatele de melatonină.        

 
Figura 5 (1) 

 
Figura 5 (2) 

 

Figura 5. Spectru de fluorescență pentru Melatonină - produse farmaceutice care utilizează: (1) 

fluorescență nativă și (2) Rodamina B ca substanță cromoforă. 

 



 
 

Figura 6 (1)                                                                      

 
 

Figura 6 (2) 
 

Figura 6. Spectru de fluorescență pentru NAN 2 Optipro folosind: (1) fluorescență nativă și (2) 

Rodamina B ca substanță cromoforă. 

 

Tabel 1. Gradele de recuperare ale melatoninei în NAN 2 Optipro și tabletele de Melatonină (1 mg 

melatonină / comprimat). 

   

Probă Metoda 
%, Gradele de 
recuperare ale 

Melatoninei 

NAN 2 Optipro 
Fluorescență Nativă 98.43±0.12 

Utilizarea Rodaminei B ca 
substanță cromoforă 99.05±0.07 

Melatonină tablete  
(1mg melatonină/tabletă)             

Fluorescență Nativă 99.14±0.07 
Utilizarea Rodaminei B ca 

substanță cromoforă 99.73±0.03 

N=5 

Tabelul 2 prezintă rezultatele obținute pentru probele de ser (figura 7) și pentru proba 

de lapte matern (figura 8). Se observă o corelație foarte bună între concentrațiile de melatonină 

obținute utilizând fluorescența nativă a melatoninei și intensificarea semnalului fluorescent al 

melatoninei obținut utilizând Rodamina B ca substanță cromoforă. Se poate concluziona că, prin 

utilizarea Rodaminei B ca substanță cromoforă pentru analiza melatoninei, s-au obținut 

sensibilități superioare și limite inferioare de determinare și, de asemenea, gradele de recuperare 

au demonstrat rezultate îmbunătățite pentru determinarea melatoninei în diferite tipuri de probe, 



de exemplu probe de ser, probe de lapte matern, probe de lapte pentru sugari și produse 

farmaceutice de melatonină.   
 

Tabel 2. Determinarea melatoninei in probele de ser și lapte matern. 

Probă Metodă Melatonină, 
pmol L-1 

Lapte matern 
Fluorescență Nativă 45.30±0.07 

Utilizarea Rodaminei B ca 
substanță cromoforă 44.82±0.04 

Proba ser 1             
Fluorescență Nativă 28.93±0.09 

Utilizarea Rodaminei B ca 
substanță cromoforă 29.15±0.05 

Proba ser 2 
Fluorescență Nativă 29.00±0.07 

Utilizarea Rodaminei B ca 
substanță cromoforă 29.29±0.03 

Proba ser 3 
Fluorescență Nativă 29.08±0.08 

Utilizarea Rodaminei B ca 
substanță cromoforă 29.76±0.05 

N =10 

 

 

 
Figura 7 (1) 

 
Figura 7 (2) 

 

Figura 7. Spectru de fluorescență pentru proba serică utilizând: (1) fluorescență nativă și (2) 

Rodamina B ca substanță cromoforă. 

 



 
Figura 8 (1)                                                                 

 
Figura 8 (2) 

 
                            

Figura 8. Spectrul de fluorescență pentru proba de lapte matern utilizând: (1) fluorescență nativă și (2) 

Rodamina B ca substanță cromoforă. 

 
 
 

Concluzii 

Rodamina B a fost propusă ca un nou cromofor pentru analiza melatoninei în probe 

diferite, cum ar fi: probele biologice (serul și laptele matern), probele alimentare (formula de 

lapte pentru sugari) și comprimatele de melatonină (1 mg melatonină / comprimat). Utilizarea 

Rodaminei B ca substanță cromoforă pentru analiza melatoninei a intensificat semnalul de 

fluorescență, marind domeniul de concentrație liniară și scăzând limita de determinare a 

melatoninei. Rezultatele obținute pentru gradele de recuperare, precum și pentru determinarea 

melatoninei în probele biologice au demonstrat că există o creștere semnificativă a preciziei 

metodei de fluorescență, când Rodamina B a fost utilizată ca substanță cromoforă. 
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Recunoasterea moleculara si determinarea cantitativa a melatoninei folosind 
senzori stocastici 

 
Introducere 
Melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) (figura 1) este un compus secretat în principal 

de glanda pineală, dar sintetizat și în multe alte țesuturi și celule, inclusiv retina [1-3] 

celulele din măduva osoasă umană și murină [4], trombocitele [5], tractul gastrointestinal [6], 

pielea [7] sau limfocitele [8]. Numeroase metode analitice au fost raportate până în prezent 

pentru determinarea melatoninei, cum ar fi spectrofotometria ultraviolet-vizibilă (UV-vis), 

chemiluminiscența, fluorometria, cromatografia în strat subțire, cromatografia de gaz-

spectrometrie de masă și cromatografia de lichide de înaltă performanță [9].  

 

 

Figura 1. Melatonina – structura chimică. 

 

Pentru determinarea melatoninei au fost realizați doi senzori stocastici pe bază de oxid 

de grafen redus (rGO) și TiO2 sau pe bază de TiO2 și nanoparticule de aur, modificate cu o 

soluție de complex de cobalt protoporfirină IX, în scopul realizării modelului de recunoaștere al 

melatoninei în probele farmaceutice și biologice.  

Toate măsurătorile electrochimice au fost efectuate cu un potențiostat/galvanostat 

AUTOLAB / PGSTAT 302N (Metrohm, Utrecht, Olanda) conectat la un calculator cu un 

software GPES folosit pentru înregistrarea măsurătorilor. Pentru efectuarea măsurătorilor a fost 

utilizată o celulă electrochimică formată din trei electrozi: electrodul de referință Ag / AgCl (0.1 

mol L-1 KCI), electrodul de platină (contra electrod) și electrodul de lucru (senzorul stocastic) 

pentru toate măsurătorile.  

Un pH metru Mettler Toledo (model Seven Compact) a fost utilizat pentru toate 

măsurătorile de pH. 



Tehnica cronoamperometrică a fost utilizată pentru măsurarea valorilor toff (semnătura 

melatoninei) și a valorilor ton, fiind aplicat un potențial de 125 mV față de Ag /AgCl. Soluțiile 

standard care conțin diferite concentrații de melatonină au fost introduse în celula 

electrochimică. Ecuațiile de calibrare: 1 / ton = a + bxConcmelatonină, au fost obținute folosind 

metoda regresiei liniare. Cantitățile de melatonină din probele reale au fost determinate prin 

introducerea valorilor ton în ecuațiile de calibrare. 

Pregătirea probelor 

Melatonina a fost determinată din două fluide biologice (sânge integral și lapte matern), 

un produs alimentar (formula de lapte pentru sugari - NAN 2 Optipro de la Nestle) și dintr-un 

produs farmaceutic  Melatonină care conține 1 mg melatonină / comprimat.                                                                                                                     

Pentru determinarea melatoninei au fost utilizate zece tablete care conțin melatonină fiind 

dizolvate fiecare într-o soluție cu un conținut de apă distilată și tampon fosfat (pH = 7.45) într-un 

raport de 1:1 (v /v); concentrația de melatonină a fost determinată direct din aceste soluții. 

S-au dizolvat, de asemenea, cinci probe de formule de lapte pentru sugari NAN 2 Optipro 

într-o soluție cu un conținut de apă distilată și tampon fosfat (pH = 7.45) într-un raport de 1:1 (v 

/v); concentrația de melatonină a fost determinată direct din aceste soluții. 

Probele de sânge și lapte matern au fost analizate ca atare fiind colectate de la pacienți. 

Colectarea probelor biologice s-a realizat cu acordul pacienților, în conformitate cu Comitetul de 

etică aprobat al Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București, aprobarea 

nr. 11/2013. 

Rezultate și discuții 

Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici 

Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici sunt prezentate în tabelul 1. Cea mai 

bună sensibilitate (8.95 x 104 s-1 / µg mL-1) a fost obținută atunci când s-a utilizat senzorul bazat 

pe rGO-TiO2-Au. Aceeași limită de determinare (2.32 x 10-9 s-1 / µg mL-1) a fost determinată 

pentru ambii senzori stocastici. Domeniul de concentrații liniare a acoperit concentrațiile de 

melatonină găsite în fluide biologice: probele de sânge integral și laptele matern, în probele de 

alimente cum ar fi formulele de lapte pentru sugari și în produsele farmaceutice care conțin 



melatonină. 

Măsurătorile melatoninei au fost efectuate timp de mai mult de 3 luni în laborator; în această 

perioadă de timp, panta (sensibilitatea) senzorului stocastic a variat cu 1,20%, dovedind că 

senzorii stocastici sunt fiabili în timp. 

 

Tabel 1 Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici pentru determinarea melatoninei. 

 

Senzori 

bazați pe  

complex de 

Co PIX  

Ecuația de calibrare și 

coeficientul de corelare 

(r) 

Domeniul 

linear de 

concentrație 

(µg/mL) 

toff  

(s) 

Sensibilitatea 

(s-1/ µg mL-1) 

Limita de 

determinare 

(µg mL-1) 

rGO-TiO2 1/ton=0.03+1.57x103xC 

r=0.9990 

2.32x10-9-

2.32x10-4 

1.2 1.57x103 2.32x10-9 

rGO-TiO2-Au 1/ton=0.03+8.95x104xC 

r=0.9992 

2.32x10-9-

2.32x10-3 

1.8 8.95x104 2.32x10-9 

 

S-a lucrat cu cei doi senzori pe o serie de interferenții: sorbitol, manitol, lactoza, 

vitaminele B1, B6, B12, dopamina și epinefrina. Pentru toți acești compuși s-au observat diferite 

semnături (valori toff), comparativ cu semnăturile obținute cu ajutorul senzorilor stocastici, pentru 

melatonină. În consecință, nici unul dintre acești compuși nu a interferat în analiza melatoninei. 

Aplicații analitice 

Modul stocastic a fost utilizat pentru modelul de recunoaștere și determinarea cantitativă 

a melatoninei în diferite probe: fluide biologice (laptele matern și sângele integral), probe  

alimentare (formula de lapte pentru sugari) și tablete de Melatonină. Modelul de recunoaștere a 

melatoninei a fost efectuat utilizând cei doi senzori stocastici pe bază de oxid de grafen redus. În 

diagramele înregistrate pentru probele reale (Figurile 2-5) a fost identificată semnătura (valoarea 

toff) a melatoninei și a fost măsurată următoarea valoare de ton pentru a putea găsi concentrația de 

melatonină.  

 



 

Figura 2 (a)                                                                

 

Figura 2 (b) 

 

Figura 2. Exemple de diagrame obținute pentru modelul de recunoaștere al melatoninei în probele de 

sânge integral utilizând senzori stocastici bazați pe complexul Co PIX și (a) rGO-TiO2 și (b) rGO TiO2-

Au. 

 

 

Figura 3 (a) 
 

Figura 3 (b) 

 

Figura 3.  Exemple de diagrame obținute pentru modelul de  recunoaștere al melatoninei în proba de 

lapte matern folosind senzorii stocastici bazați pe complexul Co PIX și (a) rGO-TiO2 și (b) rGO-TiO2-Au. 



 
Figura 4 (a)                                                                              

 

Figura 4 (b) 

 

Figura 4. Exemple de diagrame obținute pentru modelul de  recunoaștere al melatoninei în NAN 2 

Optipro folosind senzorii stocastici bazați pe complexul Co PIX și (a) rGO-TiO2 și (b) rGO-TiO2-Au. 

 

 
Figura 5(a)                                                                           

 
Figura 5 (b) 

 

Figura 5. Exemple de diagrame obținute pentru modelul de recunoaștere al melatoninei în tabletele de 

melatonină utilizând senzori stocastici bazați pe complexul Co PIX și (a) rGO-TiO2 și (b) rGO-TiO2-Au. 

 

Nu a fost necesară prelevarea de probe înainte de măsurarea melatoninei în laptele 

matern și în probele de sânge integral. Laptele praf și tabletele trebuie dizolvate într-o soluție 

care conține tampon fosfat și apă distilată într-un raport de 1: 1 (v / v). Tabelul 2 prezintă 



rezultatele obținute utilizând cei doi senzori stocastici pentru determinarea melatoninei în 

probele NAN 2 Optipro și în comprimatele de melatonină (1 mg melatonină / comprimat).  

 

Tabel 2. Gradul de recuperare al melatoninei in NAN 2 Optipro și in tablete de Melatonină (1mg 

melatonin/tabletă) folosind senzori stocastici bazați pe grafene reduse modificate. 

 

Senzor bazat pe complex de Co 

PIX  

%, Gradul de recuperare al Melatoninei * 

NAN 2 Optipro** Tablete Melatonină 

rGO-TiO2 99.12±0.04 99.50±0.03 

rGO-TiO2-Au 99.83±0.02 99.87±0.02 

*N=10 

** Gradele de recuperare au fost calculate față de valorile raportate de un laborator cu certificat obținut 

utilizând metoda HPLC. 

 

Gradele de recuperare pentru melatonină din probele NAN 2 Optipro au fost calculate 

în raport cu valoarea medie obținută pentru melatonină utilizând metoda HPLC; pentru ambii 

senzori stocastici s-au obținut grade de recuperare mai mari de 99.00%, cele mai bune fiind 

obținute pentru senzorul stocastic bazat pe rGO-TiO2-Au (99.83%), deviația standart relativă  

(RSD, %) fiind mai mică de 0.10%. Gradul de recuperare al melatoninei în comprimatele de 

Melatonină a fost calculat față de valoarea declarată de 1 mg melatonină / comprimat. Valorile 

gradelor de recuperare ale melatoninei în produsele farmaceutice au fost mai mari de 99.50%, cel 

mai bun grad de recuperare obținut fiind  pentru senzorul stocastic bazat pe rGO-TiO2-Au 

(99.87%); valorile deviației standart relativă (RSD, %) au fost mai mici de 0.10%. 

Cantitatea de melatonină găsită în laptele matern a fost: 44.80 ± 0,09 pmol / L folosind 

senzorul stocastic bazat pe rGO-TiO2 și 44.34 ± 0,04 pmol / L utilizând senzorul stocastic bazat 

pe rGO-TiO2-Au. Tabelul 3 prezintă determinarea cantitativă a melatoninei în probele de sânge 

integral folosind cei doi senzori stocastici. A fost obținută o bună corelație între cantitățile de 

melatonină determinate utilizând cei doi senzori stocastici. 



Tabel 3 Determinarea melatoninei în probele de sânge integral utilizând senzori stocastici bazați pe 

grafene reduse modificate. 

 

Nr. 

Proba. 

Melatonină (pmol/L)  

Senzori stocastici bazați pe complex de  Co PIX  

rGO-TiO2 rGO-TiO2-Au 

1 29.88±0.07 29.19±0.03 

2 29.50±0.08 29.95±0.03 

3 29.30±0.05 29.36±0.04 

N=10 

Caracteristicile de răspuns, precum și rezultatele obținute pentru analiza melatoninei în 

probele de sânge integral au demonstrat că senzorul stocastic ales pentru modelul de 

recunoaștere și determinarea cantitativă a melatoninei în probele reale propuse a fost cel bazat pe 

imobilizarea complexului Co PIX  în pasta de  rGO-TiO2-Au. 

 
Concluzii 
Modelul de recunoaștere al melatoninei a fost realizat utilizând doi senzori stocastici 

bazați pe imobilizarea unui complex de cobalt protoporfirină IX în matrici pe bază de paste de 

grafenă: rGO-TiO2 și rGO-TiO2-Au. Caracteristicile de răspuns ale celor doi senzori stocastici au 

făcut posibil modelul de recunoaștere și determinarea cantitativă a melatoninei în patru tipuri de 

probe. Nu a fost necesară prelevarea minimă de probe (dizolvarea probelor solide în apă distilată: 

soluție tampon fosfat (1:1, v /v). Au fost obținute rezultate fiabile pentru determinarea cantitativă 

a melatoninei în fluide biologice (probe de lapte matern și de sânge integral), probe de alimente 

(NAN 2 Optipro) și tablete de melatonină (1 mg melatonină / comprimat). 
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Detecția simultană a bisfenolilor în probele de apă utilizând 

senzori stocastici 

Bisfenolii reprezintă un grup de substanțe chimice cu două grupări  funcționale de 

hidroxifenil și includ mai multe tipuri de bisfenoli, cum ar fi bisfenol  A (BPA) (Figura 1), 

bisfenol F (BPF) (Figura 2) , bisfenol Z (BPZ) (Figura 3). Bisfenolul A este cel mai cunoscut 

reprezentant al acestui grup [1] și este un produs chimic industrial important datorită utilizării 

sale largi ca intermediar în fabricarea materialelor plastice din policarbonat, a rășinilor epoxidice, 

a produselor ignifuge, a rășinilor poliesterice nesaturate, a răsinilor poliacrilate,polieterimide și 

polisulfonice. Bisfenolul A implică, în principal, riscul potențial de sănătate umană datorat 

activităților sale estrogenice care pot interfera cu activitățile hormonale și, prin urmare, a fost 

identificat ca fiind un compus important care distruge sistemul endocrin. S-a constatat că 

bisfenolul A provoacă diverse tipuri de cancer, acțiuni pleiotropice în creier și în sistemul 

cardiovascular [5]. La om, BPS și BPF au fost detectate în urină în concentrații și frecvențe 

comparabile cu bisfenolul A [3, 4]. 

Tehnicile analitice clasice utilizate în prezent pentru a determina bisfenolii, sunt: 

fluorescență, cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă (LC-MS), cromatografie în 

fază gazoasă cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS), teste de imunoabsorbție legată de 

enzime (ELISA) și senzori electrochimici [5]. 

Pentru determinarea Bisfenolului A, F și Z s-au realizat trei senzori stocastici bazați pe   

nano carbon (nano C), nano grafene (nano Gr) și  oxid de grafen redus (rGO) și modificați cu 

soluție de 2, 2-difenil-1-pycrilhydrazil (DPPH)  preparată în tetrahidrofuran (THF). BPA, BPF și 

BPZ au fost determinați simultan folosind senzorii stocastici propuși. 

Toate măsurătorile electrochimice au fost efectuate cu un potențiostat/galvanostat 

AUTOLAB / PGSTAT 302N (Metrohm, Utrecht, Olanda) conectat la un calculator cu un 

software GPES folosit pentru înregistrarea măsurătorilor. A fost utilizată o celulă electrochimică 

cu trei electrozi care include electrodul de referință Ag / AgCl (0,1 mol L-1 KCI), electrodul de 

platină (contra electrod) și electrodul de lucru (senzorul stocastic) pentru toate măsurătorile.  



Un pH metru Mettler Toledo (model Seven Compact) a fost utilizat pentru toate 

măsurătorile de pH. 

Tehnica cronoamperometrică a fost utilizată pentru măsurarea valorilor toff (semnăturile 

bisfenolilor) și valorilor ton, fiind aplicat un potențial de 125 mV față de Ag / AgCl. Soluțiile 

standard care conțin diferite concentrații de  BPA, BPF și BPZ au fost introduse în celula 

electrochimică. Ecuațiile de calibrare: 1/ton = a + bxConcbisfenoli, au fost obținute folosind 

metoda regresiei liniare. Cantitățile de bisfenoli din probele reale au fost determinate prin 

introducerea valorilor ton în ecuațiile de calibrare.  

 

Figura 1. Structura chimică a bisfenolului A 

 

Structura chimica a bisfenolului F. 

                 

 

Figura 3. Structura chimică a bisfenolului Z 

 

 

 Pregătirea probelor 

Pentru a determinarea bisfenolilor s-au utilizat zece probe de apă pentru care 

concentrațiile de  BPA, BPF și BPZ au fost determinate prin metode ISO.. 

 

 

 



Rezultate și discuții 

Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici 

Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici sunt prezentate în tabelul 1, tabelul 2 și 

tabelul 3. În cazul bisfenolului A cea mai bună sensibilitate (4.25x1010 s-1/mol L-1), s-a înregistrat 

atunci când s-a utilizat senzorul bazat pe nano C, a bisfenolului F (4.63x1010 s-1/mol L-1), 

utilizând senzorul bazat pe nano Gr, iar în cazul bisfenolului Z  (2.44x1011s-1/mol L-1), utilizând 

senzorul bazat pe rGO. Toți cei trei senzorii bazați pe nano Gr, nano C și rGO, au prezentat o 

sensibilitate ridicată și o limită mică de determinare, demonstrând faptul că sunt fiabili pentru 

determinarea bisfenolilor A, F și Z din probele de apă. 

 

Tabel 1: Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici pentru determinarea bisfenolului A. 

 

Senzori 

bazați pe  

DPPH 

Ecuația de calibrare și 

coeficientul de corelare 

(r) 

Domeniul 

linear de 

concentrație 

(mol L-1) 

toff  

(s) 

Sensibilitatea 

(s-1/ mol L-1) 
 

Limita de 

determinare 

(mol L-1) 

rGO 
1/ton=0.04+5.20x106xC 

r=0.9999 

1.00x10-12-

1.00x10-5 
0.7 5.20x106 1.00x10-12 

nano C 
1/ton=0.01+4.25x1010xC 

r=0.9999 

1.00x10-15-

1.00x10-5 
1.0 4.25x1010 1.00x10-15 

nano Gr 
1/ton=0.01+2.41x1010xC 

r=0.9996 

1.00x10-13-

1.00x10-6 
1.2 2.41x1010 1.00x10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2: Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici pentru determinarea bisfenolului F. 

 

Senzori 

bazați pe  

DPPH 

Ecuația de calibrare și 

coeficientul de corelare 

(r) 

Domeniul 

linear de 

concentrație 

(mol L-1) 

toff 

(s) 

Sensibilitatea 

(s-1/ mol L-1) 
 

Limita de 

determinare 

(mol L-1) 

rGO 
1/ton=0.02+2.36x1010xC 

r=0.9998 

1.00x10-14-

1.00x10-6 
1.2 2.36x1010 1.00x10-14 

nano C 
1/ton=0.04+4.17x1010xC 

r=0.9998 

1.00x10-14-

1.00x10-7 
1.3 4.17x1010 1.00x10-14 

nano Gr 
1/ton=0.01+4.63x1010xC 

r=0.9977 

1.00x10-14-

1.00x10-10 
0.6 4.63x1010 1.00x10-14 

 

 

 

Tabel 3: Caracteristicile de răspuns ale senzorilor stocastici pentru determinarea bisfenolului Z. 

 

Senzori 

bazați pe  

DPPH 

Ecuația de calibrare și 

coeficientul de corelare 

(r) 

Domeniul 

linear de 

concentrație 

(mol L-1) 

toff (s) 
Sensibilitatea 

(s-1/ mol L-1) 
 

Limita de 

determinare 

(mol L-1) 

rGO 
1/ton=0.03+2.44x1011xC 

r=0.9995 

1.00x10-13-

1.00x10-5 
0.5 2.44x1011 1.00x10-13 

nano C 
1/ton=0.01+4.11x109xC 

r=0.9999 

1.00x10-13-

1.00x10-7 
0.6 4.11x109 1.00x10-13 

nano Gr 
1/ton=0.03+2.31x1010xC 

r=0.9998 

1.00x10-14-

1.00x10-4 
1.0 2.31x1010 1.00x10-14 

 

 

 



Aplicații analitice 

Metoda cronoamperometrică a fost propusă pentru determinarea cantitativă a  BPA, BPF 

și BPZ în probele de apă utilizând cei trei senzori stocastici pe bază de nano grafene, oxid de 

grafen redus și nano carbon. În diagramele înregistrate pentru probele reale (Figurile 4 a, b,c) au 

fost identificate semnăturile celor trei bisfenoli și au fost măsurate valorile ton pentru a găsi 

concentrațiile de BPA, BPF și BPZ. 

 

  
Figura 4 (a)                                                                                               Figura 4 (b) 

 
Figura 4 (c) 

Figura 4. Exemple de diagrame obținute pentru determinarea  bisfenolilor în probele de apă  

bazați pe complex DPPH și rGO (a), nano C (b), nano Gr (c) 

 

Tabelul 4 prezinta rezultatele obținute cu ajutorul celor trei senzori stocastici în probele de 

apă, care arată grade de recuperare foarte bune, mai mult de 98% și valorile ale deviației 

standart relative (RSD,%)  mai mici de 0.2% (N = 4). 

 



Tabel 4: Gradul de recuperare a bisfenolilor in probele de apă folosind senzorii stocastici 

bazati pe rGO , nano C , nano Gr. 

 

Senzor bazat pe DPPH 
%, Grad de recuperare* 

BPA BPF BFZ 

rGO 98.24±0.13 98.14±0.18 98.98±0.12 

nano C 99.73±0.07 99.31±0.05 99.14±0.07 

nano Gr 99.02±0.09 98.47±0.10 98.90±0.08 

 

 

 

Concluzii 
 

Determinarea cantitativă a bisfenolului A, F și Z s-a efectuat cu ajutorul celor trei 

senzori bazați pe  rGO , nano C , nano Gr. Rezultatele obtinute confirmă faptul că toti cei 3 

senzori sunt fiabili pentru determinarea bisfenolilor în probele de apă.  
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