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INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Oferta nr. 20/14
Tytuł
Nowa sonda DNA zawierająca pochodne tiofenu i sposób jej wytwarzania, warstwa
przewodzącego polimeru wdrukowywanego molekularnie z zastosowaniem tych
pochodnych i sposób jej wytworzenia oraz zastosowanie tej sondy do selektywnego
wykrywania i oznaczania

Pełne Streszczenie
Przedmiotem wynalazku jest sonda DNA zawierająca warstwę przewodącego polimeru
wydrukowanego molekularnie z za pomocą pochodnych tiofenowych, sposób
wytworzenia tej sondy i jej warstwy rozpoznającej oraz zastosowanie tej sondy do
selektywnego wykrywania i oznaczania promotorowej sekwencji TATAAA. Wynalazek
ten obejmuje również zastosowanie czujnika chemicznego z syntetycznym polimerem,
otrzymanym za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej w warunkach
potencjodynamicznych, do rozpoznawania podstawień pojedynczych nukleotydów w
łańcuchu DNA prowadzących do punktowych mutacji, które są przyczyną wielu chorób
genetycznych. Nasze czujniki będzie można zastosować, m.in. w inżynierii
genetycznej, jako chipy (układy scalone) DNA, tj. odpowiedniki tzw. sond
molekularnych do testów genetycznych.
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Dziedzina
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Chemia - Technologia powierzchni, powłoki

Zalety / innowacyjne aspekty
Opracowaną sondę DNA łatwo przygotować w postaci trwałych i odpornych
chemicznie cienkich warstw polimeru.
Warstwy te można osadzić na podłożach o nietypowych powierzchniach.
Sonda umożliwia selektywne i odwracalne wiązanie oligonukleotydu TATAAA.
Chemoczujnik z warstwą rozpoznającą zbudowaną z tego polimeru wykazuje
wysoką selektywność i czułość względem do oligonukleotydu TATAAA oraz
znaczną wykrywalność tego nukleotydu.
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