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Tytuł rozprawy: Mikroukład przepływowy z detekcją optyczną do
oznaczania mocznika w płynach biologicznych
Streszczenie
Seminarium dotyczy omówienia wyników badań nad mikroukładem przepływowym do
oznaczania mocznika w płynach biologicznych, a zwłaszcza medium hodowlanym i w
w lizatach komórkowych.
Obecnie dostępne testy komercyjne do oznaczeń mocznika w hodowlach komórkowych są
testami opartymi na pomiarach spektrofotometrycznych. W tego typu pomiarach
wykorzystuje się reakcje barwne, uzyskując zależność absorbancji od długości fali. Ponieważ
w medium hodowlanym stosuje się barwne wskaźniki pH – np. czerwień fenolową, to często
oznaczania mocznika w hodowlach komórkowych metodami spektroskopowymi są
utrudnione bądź niemożliwe.
W celu rozwiązania ww. problemu oraz umożliwienia monitorowania produkcji mocznika w
czasie hodowli komórek, opracowano metody oznaczeń mocznika oparte na analitycznym
układzie mikroprzepływowym z detekcją optyczną, który może być stosowany do pomiarów
w próbkach medium hodowlanego i lizatach komórkowych. W metodach wykorzystano (1)
modyfikacje barwnej reakcji Bertholeta wykorzystujące enzymatyczną hydrolizę mocznika i
(2) barwną reakcję kondensacji mocznika wg Dudek [1]. Metody te umożliwiają oznaczenie
mocznika próbkach o małej objętości zawierających czerwień fenolową.
Opracowany układ mikroprzepływowy zawiera m.in.: mikroreaktor enzymatyczny,
mieszalnik oraz układ detekcji optycznej (długość drogi optycznej – 5 mm) [2]. W pierwszej
fazie prac dobrano materiał mikroreaktora oraz metody chemicznego unieruchamiania
enzymu na jego powierzchni [3-6]. Następnie we współpracy z Politechniką Wrocławską
wykonano mikroukłady do obu rodzajów reakcji enzymatycznej i nieenzymatycznej.
Zoptymalizowano warunki reakcji enzymatycznej dla układu mikroprzepływowego oraz
przeprowadzono badania w płynach biologicznych, w tym w medium hodowlanym i w
w lizatach komórek linii wątrobiaka C3A [7]. Równolegle do badań w układzie
mikroprzepływowym przeprowadzono oznaczenia mocznika w lizatach przy użyciu testów
komercyjnych BioMaxima i QuantiChrom™. Otrzymane wyniki testami komercyjnymi i w
opracowanym układzie są zbliżone, a błąd względem badanego układu wynosi 2% i 9% dla
podanych testów.
Dalsze badania będą dotyczyły dokończenia opracowania metody nieeznymatycznego
oznaczania mocznika w płynach biologicznych.
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