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Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia ludzkiego antygenu rakowo-płodowego CEA
Rodzaj rozwiązania
Wynalazek
Idea rozwiązania
Przedmiotem wynalazku jest biosensor do specyficznego oznaczania ludzkiego antygenu rakowo -płodowego
CEA w płynach ustrojowych i homogenatach tkankowych techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów
w wersji Imaging, który zawiera płytkę szklaną (1) pokrytą warstwą złota (3) na podłożu chromu (2) oraz
siatkę polimeru tworzącą pęk miejsc aktywnych zawierających warstwę recep torową. Warstwę receptorową
stanowi monoklonalne mysie przeciwciało (5) specyficzne na CEA połączone kowalencyjnie z linkerem (4),
w postaci cysteaminy, łączącym receptor z warstwą złota (3) pokrywającą płytkę szklaną (1) na podłożu z
chromu (2).

Zalety rozwiązania/Przewaga rynkowa
Przedmiotem wynalazku jest biosensor do specyficznego oznaczania ludzkiego antygenu rakowo-płodowego (CEA) w
płynach ustrojowych i homogenatach tkankowych techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging,
który zawiera płytkę szklaną pokrytą warstwą złota na podłożu chromu oraz siatkę polimeru tworzącą pęk miejsc
aktywnych zawierających warstwę receptorową. Warstwę receptorową stanowi monoklonalne mysie przeciwciało
specyficzne na CEA połączone kowalencyjnie z linkerem, w postaci cysteaminy, łączącym receptor z warstwą złota
pokrywającą płytkę szklaną na podłożu z chromu.
1. Biosensor jest specyficzny w tym sensie, że wychwytuje tylko marker CEA spośród setek innych substancji obecnych
w płynach ustrojowych.
2. Biosensor współpracujący z pomiarem SPRi zapewnia pomiary w zakresie stężeń dostosowanym do poziomu
występującego w krwi i innych płynach ustrojowych.
3. Odpowiedź biosensora jest liniowa, co jest istotne dla dokładnego wyznaczenia wyniku.
4. Biosensor zapewnia dobrą precyzję i dokładność pomiaru.
Potencjalni klienci
Producenci aparatury i wyposażenia do badań klinicznych i diagnostycznych.
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