
Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego 
oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości 
(oxLDL). 
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   Głównym celem projektu badawczego jest zaprojektowanie platformy do jednoczesnego 
elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej 
gęstości (oxLDL). Jako element receptorowy zostaną zastosowane koniugaty przeciwciało-znacznik 
redoks. Ponadto, kolejnym celem projektu jest wykazanie skuteczności hamowania procesu utleniania 
LDL przez składniki przypraw, czarnuszki siewnej i kozieradki, z zastosowaniem opracowanej 
platformy. 
Obecnie szacuje się, że około 31% wszystkich zgonów na świecie jest spowodowanych chorobami 
układu krążenia. Miażdżyca tętnic jest przykładem choroby tego układu i jest związana z zaburzeniem 
czynności śródbłonka. Wysokie stężenie reaktywnych form tlenu powoduje rozwój procesów 
zapalnych, modyfikację lipoprotein niskiej gęstości do ich form utlenionych - oxLDL, agregację płytek 
krwi i tworzenie się skrzepów. A zatem, zarówno LDL jak i oxLDL można uznać za biomarkery stanu 
utlenienia śródbłonka. Selektywne i czułe oznaczanie biomarkerów odgrywa kluczową rolę w 
diagnozowaniu, leczeniu i monitorowaniu postępu choroby. Obecnie istnieje trend, by przeprowadzać 
szybkie, czułe i tanie analizy istotnych klinicznie substancji w miejscu opieki nad pacjentem (ang. 
POCT, point-of-care testing). Elektrochemiczny system detekcji doskonale wpisuje się w ten nurt, 
głównie z powodu możliwości miniaturyzacji oraz analizowania małej objętości próby (rzędu 
mikrolitrów). Opracowanie narzędzia analitycznego przeznaczonego do jednoczesnego oznaczania 
wielu cząsteczek w ramach jednej analizy, na przykład na pojedynczej elektrodzie pomiarowej w 
jednym roztworze badanym jest dużym wyzwaniem. Analiza wielu analitów w ramach jednego testu 
ma wiele zalet, takich jak mniejszy koszt i pracochłonność, lepsza wydajność i wygoda. Dlatego, w 
ramach tego projektu, dwa przeciwciała monoklonalne, przeciw LDL i oxLDL znakowane 
cząsteczkami redoks aktywnymi, pochodnymi: ferrocenu i kompleksu Ru z 2,2`-bipirydyną, lub też 
fenotiazyny i fenazyny, zostaną zastosowane do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania LDL i 
oxLDL oraz określania ich wzajemnego stosunku: oxLDL/LDL. Ponadto, przetestujemy, czy przy 
użyciu zaprojektowanego narzędzia analitycznego, możliwe jest badanie skuteczności hamowania 
procesu utleniania LDL w obecności wybranych składników przypraw: tymochinonu, tymolu, nigelliny, 
trygoneliny oraz kapsaicyny i piperyny. 
W ramach tego projektu będziemy koncentrować się na modyfikacji złotych elektrod przy użyciu 
samotworzących się warstw (ang. SAM, self-assembled monolayers). Koniugaty przeciwciał będą 
unieruchomione na ich powierzchni, poprzez kowalencyjne wiązania lub przez powinowactwo do 
białka G lub A. Eksperymenty będą prowadzone w oparciu o techniki elektrochemiczne: 
woltamperometrię cykliczną, woltamperometrię fali prostokątnej, woltamperometrię pulsową 
różnicową, elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną oraz spektrofotometrię. Przeprowadzone 
zostaną również testy ELISA. 

Wymagania stawiane kandydatowi: 
1. Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych (lub też studia magisterskie 

na ukończeniu). 
2. Podstawowa wiedza z zakresu testów immunoenzymatycznych. 
3. Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej. 
4. Umiejętność samodzielnej pracy jak i w zespole. 
5. Dobra znajomość języka angielskiego. 

 

 


