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Elektrochemija yra daug žadantis ateities metodas
greitai vėžio diagnostikai [1]. Elektrochemiškai aktyvios
medžiagos gali būti taikomos reaktyvių deguonies formų
(pvz. H2O2), kaip vieno pagrindinių metabolitų vėžinėse
ląstelėse, tyrimams. Platina pasižymi itin dideliu jautriu
vandenilio peroksidui ir gali būti naudojama žemų kon-
centracijųH2O2 detekcijai [2]. Vis dėl to, jutiklių gamyba
žemų koncentracijų metabolitų detekcijai yra vis dar ne-
mažas iššūkis, reikalaujantis didelio jautrio mikro-/nano-
struktūrų.

Platinos mikroelektrodas kaip lustinis jutiklis buvo
pagamintas, naudojant mikro kontaktinio anspaudavimo
(angl. micro contact printing µCP) metodą. Savitvarkių
molekulių sluoksnis kaip rezistas buvo padengtas ant šva-
raus 20 nm storio aukso naudojant PDMS struktūrizuotą
spaudą. 40 µm pločio aukso linijos buvo išėsdintos nau-
dojant cheminio ėsdinimo metodą. Jutiklis vandenilio pe-
roksidui buvo suformuotas, po to kai nanostruktūrizuota
platina buvo padengta ant ėsdintų aukso struktūrų elekt-
rocheminio nusodinimo metodu.

Skenuojantis elektronų mikroskopas (SEM) su Rent-
geno spindulių dispersinės analizės (EDX) ir atominių jė-
gų mikroskopas buvo naudojamas morfologiniams struk-
tūrų tyrimams.

Nanostruktūrizuotos platinos elektrodo charasteris-
tikoms ir jautriui vandenilio peroksidui analizuoti buvo
naudojami elektrocheminiai metodai: ciklinė voltampe-
rometrija ir chrono amperometrija. Šiame darbe mes pa-
rodėme, kad suformuota homogeniška, nanostruktūrizuo-
ta platina dėl didelio elektrochemiškai aktyvaus pavir-
šiaus ploto yra daug žadanti vandenilio peroksido detek-
cijai, kuris gali būti taikomas ląstelių tyrimuose. Gauti
rezultatai bus diskutuojami prezentacijos metu.

1 pav. A- SEM mikrografa, po platinos nusodinimo ant
kas antros 40 µm pločio periodinės ėsdino aukso

struktūros, B- EDX mikrografa, raudona-aukso zona,
žalia- nusodintos platinos zona.
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