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Előszó

A munka fő célja olyan félmikroméretű planáris ionszelektív elektródok kifejlesztése volt,

amelyek elő szövetekbe beültethetők és így azokkal a szövetekben lejátszódó káros ionos folyamatok

tanulmányozhatók. Ez a fejlesztés egy átfogó kutatás részét képezte, amelynek célja a halálozások

leggyakoribb okaként jelentkező szív- és érrendszeri betegségek gyógyításának előmozdítása volt. A

kutatás további céljául tűztük ki az így nyert tapasztalatok hordozható véranalizátorok fejlesztésében

való felhasználását. A kutatás fontosságát az adta, hogy a jelenlegi erős piaci versenyfeltételek és az

egészségügy általános anyagi problémái miatt az olcsó, könnyen kezelhető véranalizátor kifejlesztése

az ilyen irányú kutatást és gyártást folytató cégek talpon maradásának elengedhetetlen feltétele.

Az irodalom különböző problémákra hívja fel a figyelmet ionszelektív elektródok in vivo al-

kalmazásával kapcsolatosan: Elektródok alapvonalának és kalibrációs érzékenységének stabilitása

romlik az kondicionálási idő és vérrel való kontaktus ideje függvényében. A válaszidő fontos szere-

pet játszik gyorsan lezajló folyamatok tanulmányozása esetén. A membránkomponensek (lágyító,

ionofór, sóadalék, mátrix, ionofór) mennyiségének időbeli változása élettartamot meghatározó ténye-

zőként jelentkezik. Az elektródok biokompatibilitása az élő szervezetnek az idegen testtel (elektród-

dal) szembeni biológiai válaszreakcióit befolyásolja.

Bár a planáris szenzorok fejlesztése szerkezetéből kifolyólag más megoldandó problémákat is

felvet, mint például a membránok megfelelő tapadása a hordozófelületen, mégis választásunk erre a

típusra esett. Ennek oka az volt, hogy egy adott kis helyen sok szenzorból álló felület létrehozására ez

volt a legalkalmasabb elrendezés. Ezenkívül az ilyen típusú szenzorok mikroelektronikában haszná-

latos eljárásokkal hozhatók létre, ami a viszonylag egyszerű és olcsó gyárthatóság feltételének tesz

eleget.

Kísérleteimben a fent felsorolt lényeges szempontok mindegyikét érintettem a szenzorok op-

timálása szempontjából. Dolgozatom ilyen irányú kutatásaim eredményeit foglalja össze. A szenzo-

rok gyakorlati alkalmazhatóságát példákkal is bizonyítom.
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1. Irodalmi áttekintés

1.1. Ionofórt tartalmazó ionszelektív elektródok történeti háttere

Az ionofórt tartalmazó ionszelektív elektródok története több mint 30 évre tekint vissza. Ezen

idő alatt az ionszelektív elektródok felhasználása általánosan elterjedt, mint egyszerű, gyors és olcsó

analitikai méréstechnika. Az Amerikai Patológusok Szövetségének (College of American

Pathologists) 1980-ban végzett közvéleménykutatása kimutatta, hogy az analitikai laboratóriumok

22%-a potenciometriás módszert alkalmaz nátrium- és káliumion-tartalom meghatározására. 1996-

ban ez az érték már 96% volt. Ez azt jelenti, hogy alkáliionok meghatározására a lángfotometriás

módszert a laboratóriumoknak csak mindössze 4%-a használta 1, 2. Az Instrumentation Laboratory,

Inc. cégnek, amelynek kutatója vagyok, egyik fontos és elismert terméke volt a 70-es években az

IL943 lángfotometriás berendezés. Ennek gyártását mára teljesen beszüntették, miközben a cég nagy

mennyiségben ad el ionszelektív elektródokat alkalmazó asztali és hordozható véranalizátorokat 3. Az

ionszelektív elektródokat ma már széleskörűen alkalmazzák nemcsak a gyógyászatban, de ipari eljá-

rások kontrollálásánál és környezetvédelmi vizsgálatoknál is. Mindezekből érzékelhető, hogy az

ionszelektív elektródok az analitikai szenzorok egyik fontos ágát alkotják.

Az ionszelektív elektródok első megjelenési formái az üveg pH-elektródok voltak. Ezeknek

fontos alkotórésze a külső és belső felületén hidratált üvegmembrán, ami a hidrogénionokkal szem-

beni szelektív válaszért felelős. Az üvegmembrán megfelelő módosítások után más alkáli-, elsősor-

ban nátriumionokkal szembeni szelektivitást is mutathat. Az ionszelektív membránok egy másik faj-

táját képezik az ún. csapadékos elektródok, ahol � ahogy az a nevében is benne van � a szelektív

membránt az illető ion rosszul oldódó sójából képzett csapadékból állítják elő préseléssel. Erre példa

az ezüst-halogenid-csapadékos ionszelektív elektródok csoportja. Az ionszelektív elektródok kiala-

kításának egy új formáját képezték azon membránok, amelyek a szelektív hordozónak egy hidrofób

oldószerben való oldatából készültek. Eleinte például szűrőpapírban itatták fel az ionofór oldatát, ké-

sőbb azonban előtérbe kerültek a többé-kevésbé inert mátrixú, annak lágyítójában feloldott ionofórt

tartalmazó membrán elektródok. Irodalmi áttekintésemben ezen polimerhordozós membránok fonto-

sabb tulajdonságait, optimálásának főbb szempontjait kívánom áttekinteni.

Ahogyan arra már utaltam, az ionhordozót tartalmazó folyadékos membránokat a viszkózus

hidrofób lágyítóban feloldott szelektív ionofór tartalmazó polimermembrán alkotja. A membrán

egyik oldalán a mintaoldat, a másik oldalán a belső elektrolit oldat helyezkedik el (1.1-1. ábra).

                                                                                                            EME
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 Ag/AgCl)     Ag/AgCl

                belső töltő oldat                                                                                                                                          referencia elektrolit

                 elektród test                                                                                                                                                          elektród test

               ionszelektív membrán                                                                                                                                                 diafragma                
                                                                                               minta oldat

                                                                         IONSZELEKTÍV                 REFERENCIA
                                                                             ELEKTRÓD                       ELEKTRÓD

1.1-1. ábra Ionszelektív membrán elektródot és ezüst/ezüst-klorid referencia elektródot tartalmazó

potenciometriás mérőcella sematikus vázlata.

Ezen membrán lényeges alkotó eleme az ionofór (ionhordozó) és az ioncserélő tulajdonságú

sóadalék. Az ionofór szelektíven és reverzibilisen képes ionokat megkötni komplexet képezve azok-

kal. Az ionofór szerepe a hidrofób membránon keresztüli iontranszport biztosítása. A sóadalék az io-

nok belépését segíti a membránfázisba, azonfelül csökkenti a membránok elektromos ellenállását. Az

így kialakított membránok potenciálja a főion koncentrációjával logaritmikus arányosság szerint

változik, meglehetősen széles koncentráció-tartományban (10-1 – 10-6, ill. a jelenkori kutatások sze-

rint azon túl is 4). Az elektródok szelektivitása kapcsolatba hozható az elsődleges ion és az interferen-

ciát okozó ionok a membrán és a vizes fázis közötti ioncsere-reakciójának egyensúlyi állandójával.

Ezen egyensúlyi állandót elsősorban az ionok ionofórral alkotott komplexeinek membránon belüli

stabilitási állandói ill. azok viszonya határozza meg.

Az ionofórokat két fő csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy kiindulási állapotban elektromosan

semlegesek, vagy pedig töltöttek (1.1-2. ábra) 5. Az ionszelektív membránok ionofór típusától füg-

getlen közös jellemzője az, hogy az elsődleges ion vizes oldatában történő kondicionálás után a min-

taoldat koncentrációjának megváltozása nem vált ki a membrán belsejében jellemző mértékű ion-

transzportot.

         Mintaoldat
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I+

I+

I+

A-

A-

A-

A-

A-

A-

Elektromosan semleges ionofort tartalmazó

Elektromosan töltött ionofort tartalmazó
S

Ioncserélõt tartalmazó ISE

1.1-2. ábra A mintaoldat, az ionszelektív membrán és a belső töltőelektrolit között lejátszódó egyen-

súlyi reakciók sematikus vázlata azonos belső és külső elektrolit összetétel esetén. Felső ábra: elekt-

romosan semleges ionofór (L) és anionos helyek (R-); középső ábra: töltéssel rendelkező ionofór (L-),

és kationos helyek (R+); alsó ábra: kationcserélő (R-) 5.

Tekintettel a szelektív hordozónak az ionszelektív membrán tulajdonságai szempontjából

kulcsfontosságú szerepére, a következőkben az ionofórok kutatásának és felfedezésének történetét

kívánom vázlatosan áttekinteni. Az első ionszelektív elektródokban használatos semleges típusú

ionofórok az antibiotikumok csoportjából kerültek ki 6, 7. Moore és Pressman 8 1964-ben felfedezte,

hogy némely antibiotikum a mitokondriumon belül szelektív iontranszportot hoz létre. 1966-ban Si-

mon és Stefanac 6, 9, 10 bebizonyította, hogy ez a jelenség ezen antibitikum-molekulák és bizonyos io-

nok között lejátszódó szelektív komplexképződési reakciók eredménye. Ők alkották meg az első

elektromosan semleges ionofór alapú ionszelektív elektródokat, amelyekkel bizonyították, hogy ezen

antibiotikumok nemcsak az élő szervezetekben képesek szelektív komplexképződésre a megfelelő

ionokkal, hanem azon kívül is. Ezzel egyidőben Pedersen 11, 12 és Lehn 13, 14 makrociklikus

poliétereket és heterobiciklusos vegyületeket szintetizáltak, amelyek alkáli- és alkáliföldfém-ionok

komplexálására voltak képesek. A következő évek számos természetes és szintetikus kation és anion

szelektív ionofór felfedezését hozták 15, 16. Ahogy arra már utaltam, az ionszelektív membránok fej-

lesztésének egyik fontos állomása volt, amikor Shatkay és munkatársai 17, 18, valamint Ross 19 bemu-
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tatták a lágyított polimer membránok első csoportját. Az ebben az időszakban felfedezett, lipofil, or-

ganikus foszforsav alapú Ca2+ szelektív ionofór egyébként még ma is használatos 19. A poli(vinil-

klorid) mátrix (PVC) használata rövid időn belül széleskörűen elterjedt, és bár azóta számos más

polimermátrix is ismeretessé vált, PVC maradt még ma is a legszélesebb körben alkalmazott mátrix

ionszelektív elektródok készítésére 20, 21.

Az első, elektromosan semleges Ca2+-ion szelektív ionofór 19 felfedezését követő néhány éven

belül számos új elektromosan semleges alkáli, alkáli-földfém és néhány más kationszelektív ionofór

kifejlesztésére került sor 151, 22. Az anionszelektív ionofórok kutatása lassabban haladt. Az ionofór

alapú ionszelektív elektródok kutatásának ezen kezdeti időszakában felfedezett ionhordozók többsége

nem makrociklikus szerkezetű volt. A korona-éter típusú ionofórok lipofilicitása és szelektivitási tu-

lajdonságai 11, 12 ekkor még nem voltak megfelelőek azoknak az ionszelektív szenzorokon belüli fel-

használására.

1.2. Ionszelektív elektródok működésének elméleti alapjai

Az ionszelektív elektródok válaszmechanizmusának elmélete ma már többségében jól feltér-

képezett terület számos kutatócsoport úttörő jellegű munkájának köszönhetően (Eisenman, Pungor,

Buck, Morf, és mások, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30). Ugyanakkor a membránpotenciált meghatározó tényezők

súlya és szerepe számos tudományos vita tárgyát képezte és képezi 28, 31. A membránmátrix saját

kationcserélő tulajdonságának felismerése fontos lépés volt az ionszelektív membránok működési

mechanizmusának megértéséhez. Az elektromosan semleges ionofórt tartalmazó PVC membránok

kationválasza a membránban lévő anionos szennyezések ioncsere tulajdonságának köszönhető 29. Ez

a fontos felismerés bizonyítható volt azáltal, hogy a nagyszelektivitású, elektromosan semleges,

valinomycin ionofórt tartalmazó és különlegesen nagytisztaságú PVC membrán egyáltalán nem mu-

tatott permszelektivitást 32, 33.

Az ionszelektív elektródok vizsgálata az esetek többségében ún. árammentes állapotban törté-

nik (1.1-1. ábra). Ez azt jelenti, hogy a mérőelektród és a referencia elektród közötti potenciálkülönb-

séget úgy mérjük, hogy közben a mérőcella két pólusa között áram nem folyik. A mérőcella semati-

kusan a következő módon írható fel (ezüst/ ezüst-klorid referencia elektródot használva):

Ag | AgCl | KCl (tel.)|| 1 mol/l LiOAc || mintaoldat||ionszelektív membrán||belső elektrolit| AgCl | Ag

A cella két pólusa között mérhető elektromotoros erő (EME) az egyes részegységek potenci-

ál-különbségeinek összegeként írható fel. Ezek nagy része független a mintaoldat összetételétől, így a

mért potenciál egyszerűsített formában a következőképpen írható fel:

EME = Ekonst. + EJ
 + EM (1)
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ahol EM a membrán potenciál,

EJ az ún. folyadéksóhíd-pontenciál a minta- és a sóhídelektrolit közötti határfelü-

leten

EJ értéke vagy állandónak és kicsinek tekinthető, amennyiben a kísérleti körülményeket meg-

felelően választjuk meg, vagy pedig a Henderson-féle elmélet alapján becsülhető meg 34. Az 1.2-1.

táblázatban bemutatott elméletileg számított értékek jól reprezentálják, hogy amennyiben a

sóhídelektrolit kationjának és anionjának ionmozgékonysága megközelítőleg egyenlő, akkor ez a po-

tenciálérték kicsinek adódik, és alig változik a mintaoldat összetételével.

1.2-1. táblázat

Henderson-féle egyenlet alapján számított folyadéksóhíd-potenciál értékek különböző minta-

és sóhídoldat összetételek esetén 5.

Folyadék-sóhídpotenciál
különböző sóhidak esetén (mV)

Minta 1 mol/l
KNO3

1 mol/l
LiOAc

1 mol/l
NaCl

3 mol/l
KCl

10-3 mol/l
KCl

10-1 mol/l HCl -7,2 -12,4 -17,4 -4,5 -93,9
10-3 mol/l HCl 3,7 -2,6 -28,4 -1,3 -25,2
10-1 mol/l NaCl 3,0 0,8 -11,5 -0,1 22,4
10-3 mol/l NaCl 4,7 -2,5 -33,0 -1,4 3,8
10-1 mol/l CaCl2 4,8 4,1 -6,2 -1,0 45,1
10-3 mol/l CaCl2 4,4 -2,2 -29,9 -1,2 10,4
10-1 mol/l NaOH 6,8 7,0 -4,4 1,9 76,2
10-3 mol/l NaOH 4,5 -2,1 -30,3 -1,2 17,0

A folyadéksóhíd-potenciál által okozott hiba tehát jelentősen eltorzíthatja az ionszelektív

elektród által meghatározandó koncentráció-értékeket. Ez a tény azt bizonyítja, hogy a referencia

elektród lényeges szerepet játszik a mérőcellák elektromotoros erejének meghatározásában, és így a

megfelelően kialakított referencia elektród épp olyan fontos, mint a megfelelően optimalizált mérő

elektród 35. A következőkben a membrán-potenciált befolyásoló tényezőket fogom részletesen átte-

kinteni.

1.3. Membrán határfelületi potenciál

Az EM-mel jelölt membránpotenciált a kutatók gyakran további három részre bontják fel: a

membrán mindkét, oldattal érintkező oldalán fellépő határfelületi potenciálra, valamint a membránon
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belüli diffúziós potenciálra 26, 36. A membrán belső töltőoldattal érintkező oldalán fellépő határfelületi

potenciál a mintaoldattól függetlennek tekinthető. Az ionok membránon belüli diffúziójának kérdése

tudományos viták tárgya volt 31. Egyes vélemények szerint az ionos adalék nélküli membránok perm-

szelektivitása lett volna bizonyíték a membránon belüli diffúzió tényére. Mára azonban a kutatók

számos igazolást találtak arra, hogy a membránon belüli diffúzió az esetek túlnyomó többségében

gyakorlatilag elhanyagolható tényező 28, ,37, 38, és az ionos adalék nélküli PVC membránok permsze-

lektivitása a polimerben jelenlévő ionos szennyezéseknek tulajdonítható 33, 32,. Ezekből az következik,

hogy az ionszelektív membrán külső, mintaoldattal érintkező határfelületi potenciálját leíró modell

alkalmas az ionofór tartalmú polimermembránok válaszának leírására. A modell a membránon belüli

aktivitások helyett koncentrációkkal számol az egyszerűség kedvéért. Így egyszerű tömegegyenlőségi

és töltés-megmaradási egyenletek írhatók fel a membránra. Ezt a megközelítést használták Morf és

más kutatók a membránhoz adandó optimális lipofilionos hely mennyiségének meghatározásához 39,

40. Ez az eszmefuttatás és az IR 41, NMR 42, 43, UV/Vis 37, valamint az impedancia mérések 44 ered-

ményei jó összhangban voltak egymással, bizonyítva azt a feltevést, hogy amelyik koncentrációnál az

I+-ion szelektív membránokban lipofil anionok (X-) által okozott interferencia jelentkezik, annál a

koncentrációnál az I+X- ionpároknak a membránfázisba történő jelentős extrakciója lép fel.

A fentiek értelmében tehát a membránon belüli diffúziót elhanyagolva EM
 a következőképpen

írható fel:

EM � Ekonst + EHF (2)

ahol EHF : a határfelületi potenciál a membrán és mintaoldat határán.

A határfelületi potenciál termodinamikai megfontolások alapján fejezhető ki. A mintaoldat és

a membránfázis elektrokémiai potenciálja a határfelületen meglévő, gyorsan beálló egyensúly felté-

telezésével egyenlővé tehető. Ebből az egyenletből EHF a következőképpen fejezhető ki 45:

EHF = �� = - [�o(memb) - �o(aq)]/zF + RT/zF ln[aI (aq) / aI (memb)] (3)

ahol �
o

: a standard kémiai potenciál,

� : a kémiai potenciál,

aI : I.-ion aktivitása,

z : az ionok töltése,

F : Faraday állandó,

R : egyetemes gázállandó,

T : abszolút hőmérséklet Kelvin fokban,

� : elektromos potenciál.
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Az egyenlet értelmében, amennyiben aI[membrán] nem változik lényegesen a mintaoldat ösz-

szetételével, akkor a membrán határfelületi potenciálja a mintaoldat ionaktivitásainak egyszerű függ-

vénye lesz. Ugyanakkor az ionoknak a töltéssel nem rendelkező lipofil ionofórral való komplexkép-

ződése hatással van aI(membrán) értékére, és így a határfelületi potenciálra is. Ezen megállapítás kí-

sérleti eredményekkel is igazolható 32. PVC membrán ionofór tartalmát 10-szeresére növelve a

membrán potenciálja ~59 mV-tal nő. Ez azzal magyarázható, hogy az ionofór erős komplexképzése

miatt a membrán szabad ionkoncentrációja elhanyagolható a komplex koncentrációjához képest. Eb-

ből következően a komplexek mennyisége nagyjából megegyezik a membrán anionos helyeinek szá-

mával, és az ionofór feleslege nem befolyásolja a létrejött komplexek számát. Így a hordozó fölös

mennyisége fordítottan arányos a membrán szabad kationjainak mennyiségével. A kísérletben a ku-

tatók szilárd belső érintkezőt használtak belső töltő oldat helyett, mert ez utóbbi esetben az ionakti-

vitás változása a membrán belső oldalának határfelületi potenciálját is megváltoztatta volna 32.

A 2. és 3. egyenletek kombinálásával, ha aI(membrán) értékét állandónak tekintjük, és az ösz-

szes, mintaoldattól független potenciáltagok összegét Eo-val jelöljük, akkor a jól ismert Nernst-féle

egyenlethez jutunk:

EM = Eo + RT/zF [ln aI(aq)] (4)

Fontos kiemelnünk, hogy a Nernst-féle elektródválasz teljesüléséhez a membrán belsejének

összetétele nem változhat a mintaoldat összetételének változásával. Ez alól csak a membrán

legeslegkülső, egészen vékony rétege a kivétel, ahol az elektroneutralitás feltétele nem teljesül, és így

a komplex, az ionofór és az ionos helyek koncentrációja a mintaoldattól függ 46. A membrán belső

összetételének állandósága azonban több további feltétel meglétét követeli meg:

a) A membránnak ioncsere tulajdonságokkal kell rendelkeznie. A mintaoldat ionjai csak a

megfelelő ellenionnal együtt léphetnek be a membránba az extrakciós egyensúlynak meg-

felelően. Ugyanakkor aI[membrán] nagyságát legfőképpen a lipofil ioncserélő határozza

meg, így a membránba a kationokkal együtt belépő anionok koncentrációja nem játszik

lényeges szerepet annak nagyságának meghatározásában. Ez az a jelenség, amit permsze-

lektivitásnak szoktak nevezni a tudományos irodalomban. Mindez azt jelenti, hogy ha a

lipofil ioncserélő mennyisége kicsi a belépő kísérő anionok számához képest, akkor a

membrán elsődleges ionjainak koncentrációja (aI[membrán]) a mintaoldatban levő elsőd-

leges ionok koncentrációjával arányosan fog változni, és így a Nernst-féle elektródválasz

nem jön létre 30, 32, 33.

b) A membránfázisnak elegendően hidrofóbnak kell lennie ahhoz, hogy az a) pontban emlí-
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tett, a főionok extrakcióját kísérő, ellenion extrakció ne legyen túlságosan nagymértékű.

Ez különösen nagy koncentrációjú mintaoldatok esetén jelentkezhet.

c) Amennyiben az ioncsere-reakció más, az elsődleges ionnal azonos töltésű, interferenciát

okozó ionokat is a membránba juttat, akkor a szabad ionokra vonatkozó aI[membrán] ion-

aktivitás értéke csökken, és így a vegyes ionválasz a Nernst-inél kisebb potenciálválaszt

okoz 47. Ez a hiba erősen szelektív lipofil ionofórok alkalmazásával küszöbölhető ki,

amelyek szelektíven csak az elsődleges ionnal képeznek komplexet. Amennyiben azonban

az ionofór túlságosan erősen kötődik a mérendő ionhoz, akkor az ionpárok a membránfá-

zisba történő együttes extrakciója megnöveli aI[membrán] értékét, és így a membrán

permszelektivitása (lásd az a) pontot) megszűnik. Ez a hiba leginkább a mintaoldat magas

koncentrációja és a lipofilion tartalma esetén következhet be. Ez a jelenség Donnan-hiba

néven ismert 162.

d) Egy másik lehetséges problémaforrás, amikor a mintaoldat más, elektromosan semleges

interferenciát okozó anyagokat tartalmaz, amelyek a membránfázisba extrahálódhatnak.

Erre jó példa, amikor a mintaoldat ionjait töltés nélküli, felületi feszültséget csökkentő

anyag komplexbe viszi. A töltéssel rendelkező komplexek belépése a membránfázisba

megváltoztatja aI[membrán] értékét, és így az elektród potenciálját 48. Magasabb

szénatomszámú alkoholok valinomycin ionofór tartalmú membránokba való extrakciója

jelentős potenciál változást okoz, valószínűleg azáltal, hogy megváltoztatja a valinomycin

– káliumion komplex képződésének egyensúlyi állandóját 49.

A membrán permszelektivitása tehát a membrán ioncsere és hidrofób tulajdonságának kö-

szönhető, amely megakadályozza, hogy az ellenionok túlzott mértékben a membránfázisba beléphes-

senek. A membrán ionszelektivitását az ionofór a mérendő ionnal való szelektív komplexképzése

biztosítja. Az 1.3-1. ábrán az ionofórok töltésük alapján megkülönböztetett főbb típusait ábrázoltam

sematikus formában.
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A- I+       I+         R-

R
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A- I+       IL+  L   R-
�

A- I+       IL  L-   R-
�

Disszociált ion-cserélõ

Elektromosan semleges ionofor

Elektromosan töltött ionofor

1.3-1. ábra Ionofórok töltésük alapján való csoportosításának sematikus ábrázolása.

Az ionofórok többsége elektromosan semleges. Ez azt jelenti, hogy a mérendő ionnal képzett

komplexük olyan töltéssel rendelkezik, mint a mérendő ion. A membránnak ezért ezzel a töltéssel

ellentétes töltésű lipofilionokat kell, hogy tartalmazzon a permszelektivitás biztosítása érdekében.

Kation szelektív membránok esetében alkáli-tetrafenil-borát származék, anion szelektív szenzorok

esetében pedig tetraalkil-ammonium-só a leggyakrabban használt adalék. Mivel a PVC mátrix maga

is kationcserélő tulajdonságú szennyeződéseket tartalmaz, így ezen membránok ionos adalék nélkül

is jól működhetnek. Az ionofórok másik csoportja töltéssel rendelkezik, és a mérendő ionnal való

komplexképződés után válik semleges töltésűvé. Erre a jó példa a fém-porfirin, valamint kobiranát tí-

pusú ionofórok csoportja, amelyek anionokat kötnek meg szelektíven. Töltéssel rendelkező ionofórok

esetében a permszelektivitás ionos adalék hozzáadása nélkül is teljesül 50, 51. Néhány nemrégiben fel-

fedezett ionofór nem igazán illik egyik fenti kategóriába sem. Némelyek viselkedése független a

membránhoz adott kismennyiségű anionos és kationos adalékoktól. Erre a típusra példa a klasszikus

Ca2+ ionofór, a bisz[4-(1,1,3,3-tetrametil-butil)fenil]foszfát 52, valamint más anion szelektív hordozók
53 csoportja.



11

1.4. Ionszelektív membránok szelektivitásának elméleti háttere és meghatározása

A szelektivitás a szenzorok egyik legfontosabb tulajdonsága, mivel kulcsfontosságú tényező a

mérendő ion koncentrációjának pontos meghatározása szempontjából komplikált összetételű minták

esetében. A szelektivitás különösen fontos vér- és szérumminták összetételének meghatározásánál,

mivel ezekben az esetekben már 0,1 mV-nál nagyobb mérési hiba is a megengedettnél nagyobb mér-

tékű koncentráció meghatározási hibát okoz 172. A szelektivitást befolyásoló tényezők ismerete abban

segíti a kutatókat, hogy optimalizálják a membránok összetételét a megfelelő mátrix, lágyító,

sóadalék kiválasztása és azok mennyiségének meghatározása által 39, 204.

Régebben a kutatók minden szelektivitási kérdést a félempirikus Nikolszkij-Eisenman-féle

egyenlettel próbáltak megközelíteni 54. Újabban a fázishatárfelületi potenciál modell alapján a kuta-

tóknak a lágyított polimermembránok kevert ionos válaszát más, pontosabb módon is sikerült leírniuk
47. Ez az új megközelítés segít más, korábban javasolt szelektivitás meghatározási módszerek (példá-

ul a Christian-féle egyenlőpotenciál módszere) értelmezésében is 55.

1.4.1.  A Nikolszkij -Eisenman-féle megközelítés

1.4.1.1. Szelektivitási tényező különoldatos módszerrel való meghatározásának elméleti
alapja

Ideális esetben az elektród potenciometriás válasza a Nernst-egyenlettel írható le a mintaoldat

mérendő ionjának aktivitása függvényében (lásd. 5. egyenletet).

))(ln( Ia
Fz

RTEE I
I

o
I �� (5)

ahol aI(I) : az I-ion aktivitása a csak I-iont tartalmazó mintában.

Az állandó potenciálú tagokat EI
o tartalmazza. Zavaróionok jelenlétében a Nikolszkij-

Eisenman elmélet 19, 56 a Nernst-egyenletet egy olyan összefüggéssel helyettesíti, ahol az egyes ionok

aktivitását az ún. szelektivitási együtthatókkal súlyozza:

])()(ln[ / JI zz
J

pot
IJI

I

o
I IJaKIJa

Fz
RTEE ��� (6)

ahol aI(I J) és aJ(I J) : I- és J-ionok aktivitása a kevert mintában,

zI és zJ : I- ill. J-ion töltése.

Az aI(I) ionaktivitás és a kevert minta aI(I J) ionaktivitása között a következő összefüggés ír-

ható fel azonos nagyságú potenciálválasz esetén az 5. és 6. egyenletek egyenlővé tételével:
JI zz

J
pot
IJII IJaKIJaIa /)()()( �� (7)
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Mindez azt jelenti, hogy nagymértékben szelektív elektródok esetében KIJ
pot nagyon kicsi, és

így aI(I) értéke aI(IJ)-hez közelít. Interferencia esetén a kevert minta kisebb aI(IJ) aktivitása esetén

kapunk azonos nagyságú potenciálválaszt, mint a zavaróion nélküli oldat aI(I) aktivitása esetén.

A Nikolszkij-féle szelektivitási együttható meghatározása leggyakrabban az ún. külön-oldatos

módszerrel történik, ahol a főiont ill. az interferencia-iont külön-külön tartalmazó oldatokban mért

potenciál értékeket hasonlítjuk össze. Ha a két potenciál értéke megegyezik, akkor a 7. egyenlet a kö-

vetkező egyszerűsítéssel írható fel: aI(I J) = 0, és így aJ(I J) = aJ (J). Tehát KIJ
pot értékére a következő

egyenlettel számítható ki ebben az esetben:

JI zz
J

Ipot
IJ Ja

IaK /)(
)(

� (8)

1.4.1.2. Szelektivitási tényező rögzített interferencia módszerrel történő meghatározá-

sának elméleti alapja

A szelektivitási állandó meghatározásának egy másik lehetősége az ún. rögzített interferencia

módszer. Ebben az esetben az elsődleges ion kalibrációs görbéjét a zavaróion állandó háttér-

koncentrációja mellett határozzuk meg. A kalibrációs görbe két külön szakasza az elsődleges ill. a

zavaróion potenciál meghatározó szerepének eredménye. Ezen szakaszok alapján a szelektivitási

együttható kiszámítható. Ha a 8. egyenletbe behelyettesítjük az 5. egyenlet szerinti Nernst-egyenletet

mind az elsődleges (EI
o), mind a zavaróionra (EI

o), akkor a következő koncentráció független kifeje-

zéshez jutunk:

� �� �RTFzEEK I
o
I

o
J

pot
IJ /exp �� (9)

Ezen egyenlet azt mutatja, hogy a különoldatos módszerrel meghatározott KIJ
pot értéke egy

adott ionszelektív elektródra állandó érték. Mindaddig, amíg az elsődleges és a zavaróion elektród-

válasza a Nernst-egyenlet szerinti, addig KIJ
pot értéke független a mintaoldat koncentrációjától, és így

egy adott ionszelektív szenzorra jellemző érték.

A Nikolszkij-Eisenman-féle egyenlet egyik fő hibája, hogy az elsődleges és a zavaróion eltérő

töltése esetén a szelektivitási tényező meghatározása nem egyértelmű. Ebben az esetben „I” és „J”

ionok felcserélésével különböző eredményre jutunk, azaz a kevert ionos elektródválasz attól függene,

hogy melyiket választjuk elsődleges és melyiket zavaróionnak.
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1.4.2. Kevert ionos válasz szelektivitási tényezője eltérő töltésszámú ionok esetében

Bakker és kutatótársai a mintaoldat és a membrán határfelületi potenciál és fázishatárátlépési-

egyensúly elmélete alapján egy új megközelítést javasolnak a Nikolszkij-Eisenman-egyenlet fentebb

említett ellentmondásának feloldására 47, amely a következő egyenlettel írható le:

)()()()()( )/(1/ IJaIaKIJaIa J
zz

I
zzpot

IJII
IJIJ �

��  (10)

Ez az egyenlet a Nikolszkij-Eisenman elméletből levezetett 7. egyenletet hivatott helyettesíte-

ni. Ez az újabb megközelítés az esetek nagy többségében helytálló. Az elmélet azt feltételezi, hogy a

tömegekre és töltésekre felírt egyenlőségek nem változnak az idő függvényében a membrán inhomo-

genitásai és a membránon belüli összkoncentrációk gradiensei által. Horvai 57, aki ettől eltérő úton

közelítette meg a lágyított polimer membránok kevert ionválaszának elméleti leírását, a fentiekkel

azonos eredményre jutott. Egyébként amennyiben az ionok töltése megegyezik, akkor a 10. egyenlet

a Nikolszkij-Eisenman-féle egyenlettel azonos megoldást szolgáltat:

aI(I) = aI(IJ) + KIJ
pot aJ(IJ) (11)

A szelektivitás új megközelítése a Nikolszkij-féle KIJ
pot szelektivitási tényező helyett az ún.

szelektivitási faktort (KIJ
Psel) vezeti be:

))()(ln( IJaKIJa
Fz

RTEE J
Psel
IJI

I

o
II ��� (12)

Amennyiben az elsődleges és a zavaróionok töltése eltérő, akkor a szelektivitási faktor a

Nikolszkij-féle szelektivitási tényezőtől eltérően nem az elektród állandó értékű jellemzője. Ennek az

az oka, hogy az egyes ionokhoz tartozó kalibrációs görbék meredeksége eltérő, azaz a kalibrációs

egyenesek nem párhuzamosak egymással. Ez azonban gyakran meghiusítja az egyes szerzők által

mért értékek összevethetőségét, és ezért a Nikolszkij-féle koefficienst, teoretikus hibája ellenére to-

vábbra is széleskörűen alkalmazzák.

1.5. Membránszelektivitás optimálásának kérdése

A következőkben a membrán szelektivitását befolyásoló főbb tényezőket kívánom röviden

áttekinteni. Ennek a gyakorlati jelentőségét az adja, hogy az elektródok felhasználási területe alapján

különböző mértékű szelektivitásra van szükség. Például a 1.5-1. táblázat vérminták 1%-os maximális

hibával történő analízise által megkívánt Nikolszkij-féle szelektivitási együtthatókat mutatja be 5.
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1.5-1. táblázat

Minimálisan megkívánt Nikolszkij-féle szelektivitási együtthatók értékei higítatlan vérminták maxi-

málisan 1%-os hibával történő K+, Na+, Mg2+, Ca2+ analízise esetén.

Szenzor Na+ K+ Mg2+ Ca2+

Szel. tényező
-logKIJ

pot

Na+ 0 3,6 4,0 3,6
K+ 1,4 0 2,3 0,5
Mg2+ 0,6 2,9 0 2,0
Ca2+ 1,3 3,0 2,2 0

Az ionofór komplexképződési állandóit és az elektroneutralítást figyelembe véve a

Nikolszkij-féle szelektivitási koefficiens a komplexképződési állandóknak, az ionok töltésszámának,

valamint a negatív helyek és a ligandumok összkoncentrációjának függvényeként írható fel 5. A ku-

tatók az alábbi 13. összefüggés felállításánál több egyszerűsítést is alkalmaztak. Egyrészt feltételez-

ték, hogy mindegyik ion egyféle sztöchiometria szerint erős komplexet képez az ionofórral, másrészt

elhanyagolták az ionpárképződést. Mindezek azt jelentik, hogy bár az összefüggés nem írja le ponto-

san a folyamatokat, mégis fontos segítséget nyújt a membránok optimális összetételének meghatáro-

zásához.

� �
� �

JI
J

I
nI

JI

nJ

zz
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T
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A közelítő feltevések ellenére az egyenlet helytállósága bizonyítható volt membránfázis ionos

szennyezéseinek meghatározásával 58. Az egyenlet fontos tanulsága, hogy a szelektivitási tényező

nemcsak a komplexképződési állandóktól és a minta ionjainak lipofilicitásától függ, hanem ionos

helyek és az ionofór összkoncentrációjától is. Ez azt jelenti, hogy ionos helyek hozzáadása a memb-

ránfázishoz jelentősen befolyásolja a szelektivitást 40. Ha feltételezzük, hogy egy adott ion csak egy-

féle sztöchiometriával képez komplexet az ionofórral, akkor az anionos helyek optimális koncentrá-

ciója kiszámítható. Ez a gondolatmenet hasznosnak bizonyult például Mg2+-ion szelektív elektródok

optimális összetételének meghatározásánál. Optimális Ca2+-ion szelektivitás volt elérhető azáltal,

hogy a hexadentát típusú ionofórt a kutatók 1:1 arányú komplex képzésére kényszeríttették a két po-

zitív töltésű kationnal, pedig a Ca2+ -ion hajlamos magasabb koordinációs számú komplexek képzésé-

re is. Ez az ionofórhoz képest nagymennyiségű anionos hely hozzáadásával volt lehetséges, mert
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ezáltal az ionofórnak csak kis része maradt nem komplexált formában. Mindazonáltal az ilyen memb-

ránok kevert ionos válaszának leírása még mindig nehéz feladat maradt 59, 60. A kétféle ionnak memb-

ránba történő folyamatos extrakciója a membránon belül a nem komplexált ionofór koncentráció gra-

diensét hozza létre, ami a határfelületi réteget ionofórban elszegényíti a membrán belső elektrolittal

érintkező oldalán 59. Ez pedig az ilyen összetételű elektród alapvonalának folytonos változását, insta-

bilitását okozza.

Amennyiben az elsődleges ion és a zavaróion azonos töltésszámmal rendelkezik és azonos

sztöchiometriájú komplexet képez az ionofórral, akkor a 13. egyenlet egyszerűbb alakra hozható. Ez

azt jelenti, hogy a Nikolszkij-féle szelektivitási együttható egyensúlyi állandóvá válik, és értéke füg-

getlen lesz az ionofór és az ionos helyek összkoncentrációjától:

nI

nJ

IL

JL
IJ

pot
IJ KK

�

�
� (14)

Továbbá a szelektivitási együttható a komplex stabilitási állandójának arányával válik egye-

nesen arányossá. Ez több esetben igazolható volt kísérleti eredményekkel is 61, 62. Nehézséget jelent

azonban, hogy a legtöbb ionofór esetében poláris oldószerben a komplexképződési állandók általában

kicsiny értékek 63, 64, és így hasznosabb eredményeket szolgáltat a komplexképződési állandó meg-

határozása magában a membránfázisban 60.

A gyakorlatban tehát a membránok szelektivitása optimalizálható az ionofór és a sóadalék, ill.

a lágyító polaritásának finoman hangolt változtatásával. Erre jó példa lehet, hogy Na+-ion szelektív

elektród Ca2+-ion szelektivitása optimalizálható volt a negatív helyek számához képest nagy felesleg-

ben alkalmazott ionofórral és apoláris lágyító (dioktil-szebacát) használatával 65, 66. Az optimálásnál

figyelembe kell venni, hogy a mátrix maga is ionos helyeket tartalmaz 58 és, hogy az ionofór oldható-

sága a lágyítóban korlátozott.

1.6. Szelektivitási állandó meghatározásának főbb gyakorlati módszerei

Amint arra már a szelektivitási állandó termodinamikai hátterének felvázolásánál utaltam, a

Nikolszkij-féle szelektivitási tényezőnek az IUPAC 1976-os ajánlásának megfelelően két meghatáro-

zási eljárása van. Az egyik az ún. különoldatos módszer és másik az ún. rögzített interferencia mód-

szer 67. Az előbbi a logKIJ
pot értékét a sókat külön–külön tartalmazó oldatokban meghatározott elekt-

ródpotenciálokból számítja ki a 15. egyenlet szerint.
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ahol E(I) és E(J) : az I és a J iont külön-külön tartalmazó oldatban mért

  elektromotoros erő,

aI és aJ : az I és J ion aktivitása a mintaoldatokban,

zI és zJ : az I és J ion töltése a mintaoldatokban.

A rögzített interferencia módszerrel való szelektivitási tényező meghatározásának a lényege

az, hogy a főion kalibrációs görbéjét meghatározzuk a zavaróiont állandó koncentrációban tartalmazó

oldatokban. A szelektivitási tényező kiszámítása ekkor a 16. képlet szerint történik.

�
�
�

�
�
�
�

�
�

JI zz
J

Ipot
IJ BGa

DLa
K /)(

)(
loglog (16)

ahol aI(DL) : a kalibrációs görbe alapján meghatározott kimutatási határ

  a zavaróion jelenlétében,

aJ(BG) : a zavaróion állandó háttér-koncentrációját jelenti.

Ezen szelektivitási koefficiens-meghatározási módszerek minden ionra Nernst-féle elektród-

választ tételeznek fel 68, 69. A gyakorlatban ez a feltétel csak az elsődleges ionra teljesül. A zavaróio-

nok esetében mért elektródválasz erősen eltér ettől 68. Ennek többféle oka lehetséges. Az egyik az,

hogy erősen szelektív elektródok esetében a mért választ az elektród kimutatási határa befolyásolja.

Valószínű, hogy többségében az elsődleges ionok lépnek ki a membrán külső határfelületéből, és így

azok határozzák meg a kimutatási határt. Az ilyen körülmények között meghatározott Nikolszkij-féle

szelektivitási együttható túlságosan nagynak adódik az igazi ioncserénél fellépő szelektivitáshoz ké-

pest. A Nernst-i elektródválasztól való eltérés másik oka lehet a mérendő ionok protonálódása,

komplex vagy ionpár képződése, ami a tényleges szabad ionkoncentrációt befolyásolja. Ezen hatások

azonban figyelembe vehetők az egyensúlyi állandók ismeretében 24.

Egy további, a szelektivitási együttható pontos meghatározását akadályozó tényező lehet az

elektrolit anionjainak extrakciója a membránfázisba, ami a permszelektivitás csökkenését eredmé-

nyezi (Donnan-féle hiba) 162, 70.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Nikolszkij-féle szelektivitási együttható meghatá-

rozásához a kalibrációs görbék Nernst-szerinti szakaszát kell felhasználni a helyes eredmények eléré-

se céljából. Amennyiben ilyen szakasz nincs, akkor a szelektivitási tényező a kísérleti körülmények

erős függvénye lesz, ami az egyes kutatók által meghatározott mérési eredmények összevethetőségét

kérdőjelezik meg.

Az újabb kutatások különféle módszereket javasolnak a probléma kiküszöbölésére. Az egyik

ilyen eljárás az ún. egyenlő-potenciál módszere, amelyet Gadzekpo és Christian javasoltak korábban
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55, 71. Ennek lényege, hogy a referencia oldathoz adnak ismert mennyiségű elsődleges iont, és megmé-

rik az elektródpotenciált. Ezután azonos referencia oldathoz zavaróiont adnak hozzá addig, amíg az

elektród-potenciál azonos nem lesz a kísérlet első részében mért értékkel. Az empirikus szelektivitási

együttható (kIJ
MPM) az elsődleges és a zavaróion kísérletek során való aktivitás (koncentráció) növe-

kedésének arányából számítható ki 72. Ez az érték azonban a kísérleti körülmények függvénye 73.

Mindazonáltal a módszer előnye, hogy nem feltételezi a Nernst-féle elektródválasz meglétét sem az

elsődleges, sem pedig a zavaróionra. Ezért a IUPAC is támogatja ezen módszer használatát 68.

Egy másik, Bakker által javasolt módszer lényege, hogy a membránokat kezdettől csak a za-

varóion oldatában kondicionálják 74, 75. Így az erősen kizárt zavaróionok jelenlétében is Nernst-féle

elektródválasz mérhető. A kalibrációs görbe felvétele után az elektródot az elsődleges iont tartalmazó

oldatba helyezik, ahol az új egyensúly gyorsan beáll. A membrán zavaróionjai gyorsan az elsődleges

ionra cserélődnek ki. Így ismét Nernst-féle kalibrációs görbe mérhető. Ez a módszer egy pontosabb

szelektivitási együttható meghatározási módszert tesz lehetővé.

1.7. Ionszelektív elektródok kimutatási határa

Minden ionszelektív elektródnak két, alsó és felső kimutatási határa van. Lényegében mindkét

kimutatási határ azt jelenti, hogy a két határ által közrefogott tartományon kívüli szakaszokon az

elektród elveszti az elsődleges ionnal szembeni Nernst-egyenlet szerinti érzékenységét. Az IUPAC

1976-ban kiadott ajánlása alapján 67 a kimutatási határ az a koncentráció-érték, ahol a két kalibrációs

görbeszakasz érintőjének meghosszabbítása (extrapolációs egyenese) találkozik (1.7-1. ábra).

log a

EM
E

Alsó kimutatási
 határ

Felsõ kimutatási
határ

1.7-1. ábra Alsó és felső kimutatási határ definíciója a IUPAC ajánlása alapján 67.
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Igaz a kutatók ettől eltérő definíciókat is javasoltak 75, de mindmáig a IUPAC ajánlása maradt

a legelterjedtebb és legalkalmasabb definíció ionszelektív elektródok kimutatási határát illetően.

Az alsó kimutatási határ létezésének két legvalószínűbb oka közül az egyik a Nernst-féle

elektródválasz megszűnése alacsony elsődleges ionkoncentrációk esetében, a másik a zavaróionok

interferenciája. Az első jelenségre a legvalószínűbb magyarázat az, hogy a membránból az elsődleges

ionok folyamatos kilépése a határfelületen nullától eltérő elsődleges ionkoncentrációt hoz létre. Így a

határfelületi ionaktivitás nagyobb lesz, mint a membrán belsejében, és az elektródpotenciál független

lesz a mintaoldat ionaktivitásától. Ez a tény kísérletekkel is igazolható volt 32. Az ionszelektív elekt-

ródok alsó kimutatási határa 10-6 mol/l körül van normális körülmények között. Ahogyan azt a kuta-

tók bizonyították, az elsődleges ionpufferek használatával ezen kimutatási határ értéke nagyságren-

dekkel csökkenthető. Például pH-elektródok esetében 10-12 mol/l, Ca2+-elektródok esetében 10-9 mol/l

kimutatási határ volt elérhető ezzel a módszerrel, 4, 76, 138 Ennek gyakorlati előnye van például sejte-

ken belüli, rendkívülien alacsony szabad kalciumion-koncentráció meghatározásá-nál 77.

Az elektródok kimutatási határának másik korlátozó tényezője a zavaróionok által okozott

interferencia. A kimutatási határ ekkor a Nikolszkij-féle szelektivitási együttható és a zavaróion kon-

centráció függvényeként írható fel:

aI(DL) = KIJ
pot aJ

zi/zj (17)

Ez az összefüggés képezi a szelektivitási együttható állandó interferencia módszerével történő meg-

határozásának az alapját 54, 67.

A felső kimutatási határ létezésének az oka kationszelektív membránok esetében az elsődle-

ges ion és az interferenciát okozó anion együttes extrakciója a mintaoldatból a membrán-fázisba,

amely így a membrán permszelektivitásának csökkenéséhez vezet. Ez a jelenség az ún. Donnan-féle

hiba 70,  78. Ennek a folyamatnak a mintaoldat anionjának nagyobb lipofilicitása kedvez. A mintaoldat

növekvő koncentrációjával egyre növekvő mennyiségű anion és azzal együtt elsődleges kation lép be

a membránba, ahol az ionofórral komplexet képez. Ez a folyamat ahhoz vezet, hogy végül az összes

szabad ionofór komplexbe lép, és így a membrán kation-ionofór-komplexeket, lipofil anionos helye-

ket és a mintából belépő anionokat tartalmaz. Így a membrán disszociált anioncserélőként viselkedik

(anion permszelektivitást mutatva), tehát az elektród anionos választ mutat. Ez a jelenség az esetek

többségében ionofór alapú ionszelektív elektródok esetén jelentkezik, és a felső kimutatási határ a

kationos és anionos válasz érintőjének metszeteként definiálható. A lipofil kationcserélőt tartalmazó

ionszelektív elektródok esetében más jelenség figyelhető meg. Ekkor a membránba extrahált anionok

koncentrációja folyamatosan nő a mintaoldat koncentrációjának növelésével, mert nincs olyan

ionofór jelen, amelynek a komplexe anioncserélőként viselkedne. Ez az ionaktivitástól független ha-
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tárfelületi potenciált eredményez, mivel ez esetben a szerves fázishatár ionaktivitása nagyjából ará-

nyos a vizes fázis ionaktivitásával.

1.8. Ionszelektív elektródok válaszideje

Sok kutató foglalkozott az ionszelektív elektródok válaszidejével, tekintettel annak fontossá-

gára a felhasználás szempontjából. Az eredeti IUPAC által ajánlott definíciók szerint a válaszidő az

az időtartam, amely a mérő és a referencia elektródnak az adott mintaoldattal történő első érintkezése

és azon idő között telik el, amikor a mérőcella potenciálja 1 mV-nál jobban megközelíti az állandó-

sult értéket 67, vagy végső változás 90%-át eléri 79. Újabban ezt a definíciót kiterjesztették azokra az

esetekre is, amikor az elektródpotenciál folytonosan változik. Ez esetben a definícióban szereplő vég-

ső időpillanat az, amikor az EME - idő függvény meredeksége (�E/�t) egyenlővé válik egy előre

meghatározott értékkel 69, 80. Fontos azonban megemlíteni, hogy egyes esetekben nem az elektród

válaszidejét, hanem a mérőrendszer válaszidejét határozzuk meg. Ez különösen nagy impedanciájú és

gyors működésű ionszelektív elektródok (például félmikroelektródok) esetében fordulhat elő 81.

Az elektródok válaszidejének valószínű korlátjaként a következő három folyamatot sorolhat-

juk fel:

a) membrán határfelületi ioncsere;

b) diffúzió kontrollált egyensúlybeállás a mintaoldat és a membrán határfelületének ezzel

érintkező oldala között;

c) diffúzió kontrollált egyensúlybeállás a membrán főtömege és a membrán határfelületének

membrán belseje felöli oldala között.

Ez utóbbi csak lágyító nélküli (például szilikongumi mátrixú) membránok esetében bizonyult

lényeges tényezőnek 82, a többi esetben ez a folyamat gyorsnak mutatkozott. A minta ionkoncentráci-

ójának megváltozásakor a határfelületi potenciál azonnali eltolódása figyelhető meg. Ezután időt vesz

igénybe a felületi réteg és a membrán vagy oldat főtömege közötti lassú kiegyenlítődési egyensúly

beállása.

Amennyiben a membrán egyensúlyban van az elsődleges iont tartalmazó oldattal, akkor a

koncentráció-változás Nernst-féle elektródválaszt okoz, és a membránon belüli koncentráció-

változások, és így a diffúzió az esetek többségében elhanyagolható. Ekkor az álló vizes rétegen ke-

resztüli diffúzió lesz a leglassúbb, tehát a válaszidőt meghatározó folyamat. Ez a folyamat pontos és

közelítő egyenletekkel egyaránt leírható 24, 83, 84. Az egyenletek egyik fontos tanulsága, hogy a vá-

laszidő mindig hosszabb (100-szor 10-szeres aktivitás változás esetén) a koncentrációcsökkenés irá-
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nyában, mint fordítva. A másik pedig az, hogy az oldat keverése csökkenti a válaszidőt.

Egyes esetekben a mintaoldat összetételének változása a membrán felületi rétegében okoz

összetétel-változást, és így belső diffúziót, ami azt jelenti, hogy a membránon belüli folyamatok vál-

nak korlátozó tényezővé. Ez például akkor következhet be, amikor a minta összetétele közel van a

kimutatási határhoz, és így a zavaróionok részlegesen kicserélődnek a membránfázis elsődleges ion-

jaival. Más esetben a szelektivitási mérés során cserélődnek ki az elsődleges ionok a zavaróionokra a

membránfázisban. Harmadik eset a Donnan-féle hiba jelensége a felső kimutatási határ elérésekor,

amit a minta anionjainak a membránfázisba történő együttes extrakciója okoz. Amennyiben a memb-

ránkomponensek lipofilicitása nem elég nagy, akkor azok kioldódhatnak a membránból, és így az új

állandósult állapot beállása időt vesz igénybe.

A fenti két fő mechanizmus közötti megkülönböztetésében a válaszidő-görbék analízise segít-

het 85, 86. Fordított gyökös összefüggés szerinti időfüggvény a második esetre jellemző, míg a felületi

rétegen keresztüli diffúzió exponenciális görbét eredményez 78.

1.9. Ionszelektív elektródok élettartamát befolyásoló tényezők

Közismert tény, hogy a lágyító, az ionofór, a rögzítetlen ionos helyek kioldódhatnak a

polimermembránból a mintaoldatba, és elsősorban ez a tény határozza meg az ionszelektív elektródok

élettartamát. A kioldódás következtében a membránok összetétele lassan változik, és ennek követ-

keztében az elektródválasz, a szelektivitás vagy mindkettő romlása következik be. Belső oldattal ren-

delkező ionszelektív elektródok esetében, miután a kioldódás a membrán mindkét oldalán bekövetke-

zik, a mért potenciál nem változik időben csak a szelektivitás csökken. Ezzel szemben szilárd belső

érintkezős elektródok esetében az elektródpotenciál folytonos változása is bekövetkezik a membrán

alkotóinak a membrán külső oldattal érintkező oldalán való aszimmetrikus kioldódása miatt. Klasszi-

kus összetételű elektródok esetében az élettartamot az határozza meg, hogy az ionofór mennyisége

mikor csökken a membrán negatív helyeinek koncentrációja alá. Amikor a membrán nem tartalmaz

ionos adalékot, így a negatív helyek csak a membránmátrix szennyeződéseiből származnak, akkor

körülbelül 100-szoros koncentráció csökkenés után jelentkezik a szelektivitás és meredekség jellem-

ző mértékű romlása 136. Kísérleti eredmények bizonyították, hogy valinomycin alapú káliumion-

szenzorok 10 éves folyamatos kondicionálás után is funkcióképesek maradhatnak 87. Amennyiben a

membrán hozzáadott ionos helyeket is tartalmaz, akkor az elektródok élettartama ennél lényegesen

rövidebb a kioldódás sebességétől függően.

Amennyiben a mintaoldat lipofil tulajdonságú, mint például vér- és szérumminták esetében,

akkor a membránalkotók kioldódásának sebessége gyorsabb. Ezt a folyamatot az aktív komponen-
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seknek a membránmátrix polimervázához való kémiai hozzákötésével lehet megakadályozni 88, 89, 90,

91. A membránkomponensek bomlása is csökkentheti az ionszelektív elektródok élettartamát.

Tetrafenil-borát sók például fény vagy savas közeg hatására bomlanak 88, 92, 93.

Az ionszelektív membránok élettartamának egy másik korlátja lehet, hogy a membrán fizikai

sérülése vagy pedig a belső és mintaoldat más módon való érintkezése rövidre zárja az elektródot, és

azt azonnal működésképtelenné teszi.

1.10. Ionszelektív elektródok alkotóelemeinek főbb tulajdonságai

1.10.1. Ionofórok jellemző tulajdonságai

Ahogyan azt az előbbi részekben már bemutattam, az ionofórok kritikus szerepet játszanak az

ionszelektív elektródok működésében. Az ionofórok legfontosabb jellemzője a mérendő ionnal szem-

beni szelektív komplexképzésük. Kutatók számos ionofór-ligandum komplex termodinamikai tulaj-

donságait tanulmányozták poláris oldószerekben 61, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Az így meghatározott komplex-

képződési állandók több nagyságrenddel alacsonyabbak voltak, mint amit az ionszelektív membrá-

nokban mértek. Ez a kevésbé poláris membránfázis gyenge szolvatálási tulajdonságainak tulajdonít-

ható. Kutatók voltametriás módszereket is alkalmaztak az ionofórok poláris vízzel telített oldószerek-

ben (például nitrobenzinben) való komplexképzési állandóinak meghatározására. A nitrobenzin elő-

nye, hogy polaritása és a komplexálásra képes csoportjainak hiánya miatt tulajdonságaiban hasonló a

membránok lágyítójaként gyakran használt o-nitrofenil-oktil-éteréhez (o-NPOE). Újabban számos

ionofór komplexképződési állandóját határozták meg a membránfázisban optódok készítésén keresz-

tül 60 (1.10-1. táblázat.).
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1.10-1. táblázat

Kationszelektív ionofórok optódok felhasználásával meghatározott komplexképződési állandói

(log�IL) 60.

Ion Ionofór Komplex
sztöchiometria

Lágyító log �IL

K+ valinomycin 1 DOS 9,3
Na+ valinomycin 1 DOS 6,4
K+ BME-44 1 DOS 7,9
Na+ BME-44 1 DOS 5,5
Na+ ETH 4120 2 BBPA 7,5
Ca2+ ETH 129 3 DOS 23,8
Ca2+ ETH 1001 2 DOS 19,7

Az ionofóroknak a megfelelő ionnal való komplexképzése gyakran az ionofór szerkezetének

átrendeződését vonja maga után. Jelenleg már sok ionofór ismeretes a különböző ionszelektív elekt-

ródok számára, de limitált azon ionofórok száma, amelyek alkalmasak vér- és szérumminták ionkon-

centrációinak meghatározására, tekintettel a biológiai minták komplikált és nagyszámú zavaróiont

tartalmazó összetételére.

1.10.2. Lágyítóként alkalmas szerves anyagok tulajdonságai

A polimer ionszelektív membránok leggyakrabban 33% polimer és 66% lágyító összetételűek
21, 100. Az ilyen magas lágyítótartalom előnye, hogy a membránkomponensek relatíve magas mozgé-

konyságát teszi lehetővé. A 13C-NMR adatok bizonyították, hogy a membránok lágyító tartalma erő-

sen viszkózus állapotban van 42, 101. Ez a megállapítás jó összhangban van 8.7×10-8 cm2s-1 diffúziós

együtthatóval, amelyet 78% dikrezil-butil-foszfát tartalmú PVC membránokban mértek 102. Ameny-

nyiben a lágyítótartalom 66%-ról 20%-ra csökken (például ETH1001 Ca2+ szelektív membránok

esetében), akkor a membrán ellenállása öt nagyságrenddel nő meg a csökkent ionmozgékonyság kö-

vetkeztében 103. Az ellenállás növekedésében a membránkomponensek lecsökkent oldhatósága is sze-

repet játszhat.

Az oldószerrel szemben támasztott fontos követelmény, hogy kompatibilis legyen a

polimermátrix-szal, azaz lágyítóként viselkedjen. A lágyító fontos a membránok szelektivitásának be-

folyásolása szempontjából is. Például a poláris o-NPOE lágyító helyett apoláris DOS használata

nagyságrendekkel csökkenti az ETH 1001 ionofór tartalmú Ca2+-ion szelektív membránok szelekti-
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vitását 104, 105. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy poláris lágyító általában a kettős töltésű ionok-

nak kedvez az egyes töltésűekkel szemben 106, 107.

A lágyító polaritása a lineáris mérési tartományra, valamint az ionpárképződésre is hatással

van. Komplexbe vitt ionok és a lipofil ellenionok közötti ionpárképződés elhanyagolható poláris ol-

dószerekben, de jelentősebb mértékű lehet apoláris lágyítók alkalmazása esetén 108.

Egy másik fontos szempont a lágyító megválasztása szempontjából az ionszelektív elektród

felhasználási területe. Vérben ill. szérumban a töltéssel rendelkező molekulák (főként fehérjék) felü-

leti adhéziója folytonos potenciálváltozást okoz. Poláris oldószer esetén ez a hatás jelentősebb mérté-

kű. Így például egyes kutatók ilyen célra alkalmas Ca2+ -ion szelektív membrán készítéséhez apoláris

lágyító használatát javasolták annak ellenére, hogy ebben az esetben az egyértékű ionokkal szembeni

szelektivitás lecsökkent 105. Biológiai minták mérése esetén gondot okozhat, hogy még az erősen

lipofil lágyító is kioldódhat a membránból, és gyulladásos reakciókat válthat ki élő szövetekben 131.

Ez a hatás nagy molekulasúlyú lágyító használatával, 109 vagy a lágyító fotopolime-rizálásával 110 kü-

szöbölhető ki.

1.10.3. Ionos adalékok megválasztása

Korábban már rámutattam a membrán ionos helyeinek fontosságára a permszelektivitás bizto-

sítása szempontjából. Bár a különböző polimermátrixok maguk is tartalmaznak negatív ionos szeny-

nyezéseket, lipofil sók hozzáadásával a membránok választulajdonságai tovább optimalizálhatók.

Kezdetben tetrafenil-borát sók kationszelektív membránokhoz való hozzáadásával azok lipofil anion

tartalmú sók (pl. tiocianát) által okozott interferenciáját kívánták csökkenteni 70, 78. Ugyanakkor a

membránok ellenállása is jelentősen lecsökkent a lipofil sók hozzáadásával, ami félmikroelektródok

esetében különösen fontos szempont 81. Mivel a lipofil sók maguk is ioncserélő tulajdonsággal ren-

delkeznek, így azok membránon belüli koncentrációjának optimális beállítása fontos feladat. Két

lipofilion sójának hozzáadása esetén a membránok ellenállása csökken, azonban az ilyen típusú sók

nem viselkednek ioncserélőként, így azok az ionofór mennyiségéhez képest feleslegben is alkalmaz-

hatók 111, 137.

Az ionos helyek mennyisége a szelektivitásra is hatással van. Az ionos adalék és ionofór

membránon belüli arányának gondos megválasztásával az elsődleges ion iránti szelektivitás fokoz-

ható. Töltéssel rendelkező ionofór tartalmú membránok esetében az ionos helyek jelenléte a membrán

Donnan-féle kizárásának nem feltétele. Ugyanakkor lipofilionos sóadalék hozzáadása a membránhoz

mégis hasznos lehet 204, 112. Az ionos helyek kioldódása a membránfázisból megaka-dályozható azok

kovalens hozzákötésével a membránmátrixhoz. Erre példa szulfonált PVC polimermátrix használata
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88. Ugyanakkor az ionos adalékok megnövelt lipofilicitást mutatnak az ionofór jelenlétében, így azok

kovalens kötése a mátrixhoz általában nem válik szükségessé. Egyes miniatűr, élő szervezetbe beül-

tethető ionszelektív elektródok esetében azonban, ahol az ionos helyek kismértékű kioldódása is toxi-

kus hatást okozhat, szükségessé válhat azok kovalens hozzákötése a mátrixhoz.

1.10.4. Ionszelektív elektródok mátrixának főbb típusai

1.10.4.1. Karboxilos PVC használata ionszelektív elektródok mátrixaként

A különböző, membránok készítésére alkalmas mátrixok között fontos szerepet kap a karboxil

funkciós csoportot tartalmazó PVC polimerek használata. Felhasználásuk több mint tíz éves múltra

tekint vissza 196, 44. Anzai és munkatársai pH mérésére alkalmas szenzort készítettek belőle o-

nitrofeniloktiléter (o-NPOE) lágyító és tridodecilamin (TDDA) ionofór felhasználásával 113. A kísér-

leti eredményeik csökkent lineáris tartományt mutattak (pH 4-10, 50 mV/pH meredekség mellett).

Mindazonáltal ez az elektródválasz elegendőnek bizonyult a penicillin hidrolízise által okozott pH

változás nyomon követésére, amit az elektród felületén adszorbeált, immobilizált penicillináz enzim

detektálására használtak. Mint azt a kísérleteinkkel majd bizonyítjuk, az ionofór mennyisége nem

volt elegendő optimális pH válasz kiváltásához. A lágyító típusa és polaritása erősen befolyásolja a

lineáris tartomány terjedelmét: o-NPOE esetén ez lényegesen nagyobb és még a kalibrációs görbe

meredeksége is jobban közelít az elméletileg várhatóhoz, mint az alacsony dielektromos állandójú

dioktil-szebacát (DOS) használata esetén 170. Ugyanakkor PVC-COOH mátrix és DOS lágyító hasz-

nálata esetén a pH válasz jobban kiterjed a savas pH tartomány irányában, mint ugyanazon ionofórt

tartalmazó nagy molekulasúlyú PVC (PVC-HMW) mátrixú membrán esetén. Ahogyan azt a kísérleti

részben bemutatom, ez a savas irányban megnövelt lineáris tartomány a R-COOH csoportok ionvála-

szával magyarázható 170.

Karboxil csoportot tartalmazó PVC szintetikusan előállított, kereskedelemben kapható ter-

mék. Körülbelül 1,8% (m/m) COOH csoportot tartalmaz, sűrűsége 1,390 g/ml. A karboxil csoportok-

nak köszönhetően előnyös adhéziós tulajdonságokkal rendelkezik 171. Ioncserélő kapacitá-sának

meghatározása koncentrált LiOH oldat felhasználásával történt, amelynek hatására a protonok Li+-

ionra történő cseréje következett be 171. A Li+-ionok visszaoldása után a koncentrációt atom-

adszorpciós módszerrel határozták meg. A mért ioncsere-kapacitás alapján az R-COOH koncentráció

276 mmol/kg polimernek adódott, ami kevesebb, mint a korábban számított 400 mmol/kg érték 152.

Különböző PVC-COOH mátrixú és 3-5 dielektromos állandójú észter típusú lágyítót tartalmazó (pél-

dául DOS) membránok analízise alapján az R-COOH koncentráció kb. 0,3 mmol/kg-nak adódott.
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Elektromosan semleges ionofórt (valinomycint) is tartalmazó lágyított membránok K+-ion tartalmá-

nak meghatározása alapján számított R-COOH koncentráció is csak 1,48 mmol/kg-nak adódott.

Az R-COOH negatív helyek számát illető különböző eredmények további ellentmondásokat

mutattak az ún. Donnan-féle kizárási elméletet felhasználó becslések alapján, melyek célja szintén a

negatív helyek koncentrációjának meghatározása volt lágyított PVC-COOH és PVC-HMW

membránok KSCN oldatban történő kondicionálásából nyert adatok alapján 44. Mindkét fajta

membrán DOS lágyítót és valinomycin ionofórt tartalmazott. Tekintettel arra, hogy a maximális

elektródválaszhoz tartozó koncentráció-érték arányos a negatív helyek koncentrációjával, az ebből

számított koncentráció-érték 5 - 15 mmol/kg-nak adódott a PVC-COOH esetében és 0,1 - 0,3

mmol/kg-nak adódott PVC-HMW esetében.

Ahogyan azt a kísérleti eredményeim ismertetésénél bizonyítom, a PVC-COOH mátrix és a

elektromosan semleges ionofórt tartalmazó PVC membránok ioncsere-mérési adatainak összevetésé-

vel, valamint az aminált PVC (PVC-NH2)-vel kapcsolatos mérési eredmények alapján, a PVC-COOH

membránokra vonatkozó számos korábban ismertetett 131, 132 ellentmondás magyaráz-ható meg:

a) PVC-COOH tetrahidrofurános (THF) oldataiban 114 és lágyított membránok esetében 134,

146 mért, a PVC-HMW membránokhoz képest relatíve alacsony főtömeg ellenállási ada-

tok;

b) PVC-COOH membránok vezetőképességének változásai a membránokhoz adott különbö-

ző bázikusságú aminok hatására 115;

c) Hidratációs idő, lineáris tartomány, szelektivitás változása az R-COO- csoportok saját ion-

csere-kapacitásának köszönhetően elektromosan semleges hordozót tartalmazó

kationszelektív membránok esetében 20;

d) PVC-COOH membránok változó szelektivitása a felhasznált lágyító dielektromos állan-

dójától függően adott ionofór tartalom esetén;

e) Fordított irányú elektródválasz PVC-COOH mátrixú anioncserélő membránok esetében;

f) Zavaróion okozta interferencia váratlan fellépése tetraalkil-ammónium só hozzáadásakor

PVC-COOH mátrixú anioncserélő-rendszer esetén.

1.10.4.2. Ionszelektív elektródok mátrixaként használatos más polimerek

Meyerhoff és munkatársai 116, 117, 118, valamint más szerzők 119,további lehetséges polimer

anyagokat javasoltak ionszelektív membránok mátrixaként való felhasználásra. Ezen anyagok egy ré-

sze azonban a megnövelt adhéziós tulajdonság ellenére a nagy molekulasúlyú PVC-nél lényegesen

rosszabb potenciometriás tulajdonságokat mutattak. Karboxiles PVC (PVC-COOH) valamint aminált
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PVC (PVC-NH2) mutatkozott alkalmasnak planáris ionszelektív elektródok és bioszenzorok készíté-

sére mikroelektronikai technikák felhasználásával 131, 120, 121, 119, 122, 203. Egy másik publi-kációban

Meyerhoff és munkatársai 117, 118  bemutatták, hogy poliuretán (PU) és hidroxilos PVC (PVC-OH)

vagy pedig PU-terpoli(vinil-klorid) / vinil-acetát / vinil-alkohol kopolimer elegye kedvező adhéziós

és biokompatibilitási tulajdonságokat mutat. Ugyanezen szerzők azonban úgy találták, hogy PU mát-

rixú káliumszelektív elektródok meredekségi adatai és más potenciometriás tulajdonságai elmaradnak

a PVC membránokéhoz képest 117. Mint azt a kísérleti eredményeink ismertetésénél bemutatom, a

fentiekkel ellentétben úgy találtuk, hogy PU alapú (Tecoflex) Ca2+ és K+-ion szelektív szenzorok na-

gyon jó potenciometriás tulajdonságokat mutatnak hagyományos összetétel és csökkentett

lágyítótartalom esetén egyaránt 131, 123. Ugyanakkor a csökkentett lágyítótartalom előnyö-sen megnö-

veli a felületi adhéziót, csökkenti az anion-interferencia mértékét, megnöveli a szenzorok élettartamát

és javítja a biokompatibilitást 131.

1.11. Ionszelektív membránok bevonására a biokompatibilitás növelése szempontjából

alkalmas polimerek

Biokompatibilis anyagok használata a membránok alkotóelemeiként, valamint az elektró-

doknak a biokompatibilis anyaggal történő bevonása rendkívül fontos azok in vivo felhasználása

szempontjából. Az élő szervezetbe beültetett eszközök meghibásodása sok esetben visszavezethető a

bevonásra használt anyag tulajdonságaira 124. Biológiailag kompatibilis polimerek (például epoxy-

gyanták, szilikonok, poliuretánok, politetrafluoretilén, poliimid, stb.) széles körben használatosak az

elektronikai iparban, mint védőrétegek, bevonó anyagok, nedvesség szigetelők.

Ismert tény, hogy a potenciometriás elektródok élettartama az azokat alkotó membránok sta-

bilitásától függ. A szelektíven érzékelő membrán méretének csökkentésével az alkotóelemek kioldó-

dása (ionofór, lágyító, lipofil sóadalék) válik az egyik legfontosabb megoldandó problémává hosszú

élettartamú miniatűr elektródok tervezésénél. A membránkomponensek kioldódása befolyásolja az

elektródok potenciometriás tulajdonságait, mint például a szelektivitást, a lineáris tartományt, a

membránellenállást. Így a membránalkotók optimális koncentráció-tartományát az elektród egész

tervezett élettartama alatt fenn kell tartani valamilyen módon 192. Az orvosi műszerek beültetésénél

jelentkező legjelentősebb probléma a szervezet ellenreakciója, és a behelyezésekor fellépő elfertőző-

dés veszélye. Mindkét folyamat azonos eredetű és így azonos molekuláris mechanizmus által vezérelt
192. Az első lépés az idegen anyag, mint például a szelektív elektródmembrán, kontaktusa a testned-

vekkel, amely proteinek, vérlemezkék, sejtek vékony rétegben való adszorpcióját váltja ki. Az ad-

szorbeált fehérje-réteg összetétele és specifikus aktivitása az idegen anyag felületének kémiai és fizi-
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kai tulajdonságaitól, a testnedv fehérje-összetételétől és az inkubációs időtől függ. Bár az ionszelektív

elektród korlátozott ideig működőképes maradhat ezen körülmények között, de a felületre tapadó

idegen anyagok végső soron teljesen inaktiválják a szenzort.

Fizikokémiai és biológiai felületmódosítások, amelyeknek célja a nem-specifikus adszorpció

és sejtadhézió csökkentése, fontos lehet annak megakadályozásában, hogy a biológiai részecskék el-

zárják a szenzor felületét a beültetés után. Másrészről a szelektív membrán felületének módosítása a

biokompatibilitás növelése céljából negatívan befolyásolhatja a szenzor potenciometriás válaszát.

Ezen elektródfelületi módosítások általában az elektród biokompatibilis polimerréteggel való bevoná-

sát jelentették. Cellulóz-acetát 125, 126, 127, poli(hidroxietilmetakrilát)-poli(metilmetakrilát) kopolimer,

polivinilalkohol 186 és alginát-poli-lizin-alginát 128 alkalmazását vizsgálták különböző kutatócsopor-

tok. Ezen anyagok bevonatai csökkent fehérje adszorpciót eredményeztek különböző szenzorok fe-

lületén azok biológiai mintákkal való kontaktusa során. Bilbruck és munkatársai 129 kimutatták, hogy

polimerszálak poli-HEMA-val történő bevonása csökkentette a felületen megtapadó baktériumok

számát.
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2. Kísérleti rész

2.1. Reagensek és oldatok beszerzési adatai

A felhasznált vegyszerek analitikai tisztaságúak voltak. A membránokat alkotó vegyszerek

többségét a Fluka cégtől (Ronkonkoma, NY) vásároltuk: ETH 5294 (Chromoionophore I, CH1, No.

27086); 2-nitrofenil-oktil-éter (o-NPOE, No. 27086); bisz(2-etil-hexil)szebacát (DOS, No. 84818);

kálium-tetrakis (4-klórfenil)-borát (KTpClPB, No. 60591).

Karboxil funkciós csoportokat tartalmazó PVC (PVC-COOH, 1,8 % (m/m) R–COOH cso-

portok, No. 81395) és az amin funkciós csoportokat tartalmazó PVC (PVC-NH2 0,7 % (m/m) nitro-

gén tartalom, No. 82545) szintén a Fluka cég termékei. Ez utóbbi (PVC-NH2) Kusy és munkatársai

által szintetizált termék 130, amelyet jelenleg a Fluka cég forgalmaz. Az alifás poliuretán típusú

membránmátrix alapanyagát (Tecoflex 85A) a Thermedics, Inc.-től (Woburn, MA) vásároltuk.

Az elektródok biokompatibilitását növelő bevonatok készítéséhez a következő anyagokat

használtuk: Nafion-t, ami perfluorozott ioncserélő, 5 %-os (m/m) oldata rövid szénláncú alkoholok és

10% víz elegyében feloldva (Aldrich, No. 27,470-4) Nátrium-alginát (Aldrich, No. 18,094-7) 3%-os

vizes oldatát és poli(hidroxietil-metakrilát) (poli-HEMA, MT = 300000, Scientific Polymer Products,

No. 414) 5%-os metanolos oldatát.

A kísérletek során ioncserélt (Barnstead NAN-O-Pure II) vizet használtunk.

2.2. Elektródfelület mikroelektronikai módszerekkel történő kialakítása

Az elektródfelület előállítása mikroelektronikai iparban használt ún. vékony- és vastagréteg

technológiák kombinálásával történt flexibilis poliimid (Kapton, DuPont) hordozón. Ez az eljárás

kismértében különbözött attól függően, hogy milyen elektródfelület kialakítása volt a cél 131, 132. Az

előállítás lényege, hogy a Kapton hordozóra az egyes rétegek felvitele lépésenként történt. A 2.2-1.

ábra a felület kialakításának egyes lépéseit mutatja be vázlatos formában. Az 2.2-1. ábra mind a ke-

resztmetszeti, mind a felülnézeti képet tartalmazza az egyszerűbb követhetőség érdekében, és a több

lehetséges elektród elrendezés közül egyet mutat be leegyszerűsített formában. A kísérletek során

használt tényleges elektród elrendezést azok leírásánál ismertetem. A fotólitográfiás eljárás során 3

különböző fotósablont használtunk, melyeket a 2.2-2. ábra mutat be. Az eljárás első lépése a 200 �m

vastagságú és 800x800 mm nagyságú Kapton film oldószerrel történő megtisztítása volt. A Kapton

film hordozó keretben történő rögzítése után először 200 Å vastag króm majd 2000 Å vastag arany-

réteg felvitele következett gőzfázisból történő kondenzáció útján. (2.2-1a. ábra). A krómréteg szerepe

a tapadás biztosítása az arany film és a Kapton hordozó között. Fotólitográfiás eljárással történt az
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elektródok és érintkezők kialakítása az aranyrétegből. Először az 1,5 �m vastag ún. pozitív fotokémi-

ai védőréteg (JSR, Inc., 1x700 10CP) centrifugálással történő felvitele következett az aranyrétegre.

Következő lépés a fotóérzékeny anyag 356 nm hullámhosszúságú UV fénnyel történő megvilágítása

volt (2.2-1c. ábra). A sablon a kialakítandó elektródok alakjával egyezett meg. A sablon meggátolta

az UV fénnyel való besugárzást azokon a területeken, ahol az aranyréteget meg akartuk őrizni. A kö-

vetkező lépésben a filmet belemerítettük az előhívó oldatba (JRS, Inc., PD526), amely leoldotta a

fotóérzékeny anyagot azokról a helyekről, amelyeket az UV fény besugárzott. (2.2-1d. ábra). Ezután

következett az eltávolítandó aranyréteg, majd krómréteg leoldása a fedetlen területekről 1:4:40 ará-

nyú jód: kálium jodid: desztillált víz elegyével. Végül a fotóérzékeny anyag eltávolítására került sor

N-metil-pirolidon segítségével. Így jutottunk a 2.2-1e. ábrához hasonló aranyfilm mintázathoz a

Kapton hordozó felületen.

(a)

(b)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(c )

2.2-1. ábra Planáris elektródok mikroelektronikai módszerekkel történő kialakításának lépései

(az egyes lépések részletes leírását a szöveg tartalmazza).

Ezután 30 �m vastag, UV fénnyel polimerizálható imid típusú monomert vittünk fel centrifu-

gálásos eljárással az előző lépések során kialakított felületre. Száradás után a felületet ismét besugá-



30

roztuk 360 nm hullámhosszúságú UV fénnyel a megfelelően beigazított fotómaszkon keresztül (2.2-

1f. ábra). Így alakítottuk ki az elektród helyeket és az elektromos érintkezőket. A fotóérzékeny

poliimid réteg ún. centrifugálásos előhívása 4-butirolakton és xilén 6:4 arányú elegyével történt. Ezt

követte xilénes kimosási lépés, amelynek során az UV fénynek ki nem tett területekről távolítottuk el

az imid típusú monomert (2.2-1g. ábra). Az így elkészült elektródfelületet előre beprogramozott hő-

mérséklet-profilú kemencében utókezelésnek vetettük alá.

A szenzorok belső referencia elemét képező ezüst/ezüst-klorid réteg kialakítása elektrokémia

módszerrel történt. A kb. 2 �m vastagságú ezüstréteget 1%-os (m/m) K(Ag(CN)2) oldatból válasz-

tottuk le 2 mA/mm2 áramsűrűség mellett 10 perc alatt. Az ezüstréteg kb. 25%-át azután ezüst-

kloriddá oxidáltuk 0.1 M HCl vagy 0.1 M NaCl oldatban 2 mA/mm2 áramsűrűség mellett 5.5 perc

alatt oxidáló polaritású áram felhasználásával. A felület kloridozás előtti elektrokémiai előkezelése 2

mA/mm2 áramsűrűség mellett, 30 s időtartamú redukáló polaritású áram felhasználásával történt azo-

nos oldatban. Az elkészült elektródokat desztillált vízzel leöblítettük és további felhasználásig levegő

atmoszférában fénytől elzárva tároltuk.

A poli-HEMA (poli(hidroxi-etil-metakrilát)) polimer felvitele kétféle módon történt. Az egyik

esetben a poli-HEMA réteget a monomerből kiinduló fotópolimerizációs eljárással alakítottuk ki. A

2-hidroxi-etil-metakrilát monomer 4% (m/m) fotóiniciátort (2,2- dimetil-2-fenil-laktofenon) tartalma-

zó oldatát centrifugálással vittük fel az előbb leírtak szerint előállított Kapton hordozós elektród-

felületre. A réteg szelektív fotópolimerizációja 365 nm hullámhosszúságú UV fénnyel történt a meg-

felelő fotómaszk felhasználásával (2.2-1i. és 2.2-2c. ábrák). A HEMA monomer polimerizációja így

csak azokon a helyeken következett be, amelyek ki voltak téve az UV fény hatásának. A polimerizá-

latlan HEMA monomer leoldása metanolos leöblítéssel történt. Így az ezüst/ezüst-klorid elektródok

felett egy kb. 50 �m vastag poli-HEMA korong alakult ki (2.2-1j. ábra).

A másik eljárás szerint az előre polimerizált (Aldrich, poli-HEMA, M = 300000) poli-HEMA

4%-os metanolos oldatát cseppentettük fel az ezüst/ezüst-klorid elektród felületére, majd 3 órát szo-

bahőmérsékleten száradni hagytuk.

Az elkészült elektródfelületet a felhasználásától függően feldaraboltuk és az elektromos érint-

kezést biztosító kábelhez csatlakoztattuk. Az ún. karácsonyfa alakú elektródokat hőre lágyuló speciá-

lis kábelhez csatlakoztattuk tekintettel arra, hogy az egymáshoz közel levő 9 elektródot nagyon hajlé-

kony és könnyű vezetékkel kellett a voltmérőhöz csatlakoztatni.
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A kísérletek túlnyomó többségében 500 �m átmérőjű elektródhelyeket használtunk. Egyes

esetekben az elektródok átmérője 250 �m volt. Ekkor azonban a megnövekedett elektród-ellenállás

miatt a jel/zaj viszony jelentősen romlott. Ez különösen in vivo kísérletek esetén okozott problémát.

Az előállítás kitermelése az optimalizált készítési eljárással kb. 85%-os volt. Ez azt jelenti,

hogy a szenzorok mintegy 80% volt alkalmas ionszelektív elektródok készítésére.

(a )

(b )

(c )

2.2-2. ábra A mikroelektronikai eljárás során felhasznált fotósablonok vázlatos képe.

2.3.  Ionszelektív elektródok kialakítása a Kapton elektródok felületén

A fentiebb ismertetett módon előállított Kapton elektródokra különböző ionszelektív memb-

ránokat vittünk fel a felhasználástól függően. Az elektródok kialakítása csak a felvitt membrán ösz-

szetételében különbözött, az egyes lépések és azok sorrendje minden esetben azonos volt.

Első lépésként a szenzorok felületén a fentiek során leírt módon előállított, UV fénnyel poli-

merizált vékonyrétegű poli(hidroxi-etil-metakrilát)-ot (poli-HEMA-t) 2 órán keresztül pufferolt és a

megfelelő kationokat tartalmazó oldatban (pH = 7 Tris puffer, 10-2 mol/l KCl, 10-1 mol/l NaCl,  10-3

mol/l CaCl2) kondicionáltuk. Ezután az elektródokat kismennyiségű ioncserélt vízzel leöblítettük,

majd levegőn, szobahőmérsékleten 15 percig száradni hagytuk. Az így előkészített elektródok felü-

letére a megfelelő ionszelektív membránkoktélból 0,5 �l-es mikropipetta (Eppendorf) segítségével

0,25 �l-nyit vittünk fel két rétegben. A második réteget az első száradása után (10 - 15 perc eltelté-

vel) cseppentettük fel. A membránkoktélok pontos összetételét az egyes fejezetekben ismertetem
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részletesen. Az így elkészített elektródokat minimum 24 órás szobahőmérsékleten történő száradás-

nak vetettük alá a további felhasználás előtt.

A membránok felvitele során a kitermelés kb. 75-80%-os volt. Ennek oka főként az, hogy a

membránkoktél precíz felcseppentése ilyen kis méretben elég nehéz feladat. Egyes esetekben a poli-

HEMA réteg volt túlságosan vastag és így a membrán nem fedte be azt teljesen. A hibás elektródok

semmilyen vagy csak egészen elenyésző potenciometriás választ mutattak.

2.4. Ionszelektív membránok és makroelektródok készítése

Az ionszelektív membránokat az irodalomból ismert klasszikus módon készítettük 133. Az

egyes membránok pontos összetételét a kísérleti eredmények ismertetésénél részletezem. Az ionofór

nélküli membránok összetétele mindenben megegyezett a hozzájuk hasonló ionszelektív membráno-

kéval azzal a kivétellel, hogy nem tartalmaztak ionofórt. A membránokból minimálisan 24 órás szá-

radás után 6 mm átmérőjű korongokat vágtunk ki és azokat IS-560 Philips elektródtestbe (Möller

Glassblaserei, Zürich, Svájc) szereltük be és különféle elektrokémia vizsgálatoknak vetettük alá. Az

elektródok belső oldataként többségében pH = 7 Tris puffer-oldatot használtunk, amely 10-2 mol/l

KCl tartalmazott. Az ettől eltérő összetételű belső oldatokat az eredmények ismertetésénél tüntettem

fel.

2.5. Potenciometriás mérések

A potenciometriás méréseket légkondicionált laboratóriumban végeztük, melynek hőmérsék-

lete 22,5�0,5 ºC között volt. A mérésekhez Orion mV/pH (Model 720A) mérőberendezést használ-

tunk. Az automatikus adatgyűjtést a mV/pH mérőhöz kapcsolt IBM kompatibilis PC-vel (486DX2-

66) végeztük. Az adatgyűjtő szoftvert C. Mundt , a North Carolina State University PhD hallgatója

fejlesztette ki a LabView for Windows (National Instruments, Inc.) programozási nyelv felhasználá-

sával. Referencia elektródként Orion (Model 90-02) kettős-sóhidas ezüst/ezüst-klorid elektródot al-

kalmaztunk. Külső sóhídként 1.0 mol/l koncentrációjú lítium-acetát oldatot használtunk. Az in vivo

kísérletek során az ún. karácsonyfa szenzorfelület kilencedik, poli-HEMA-val fedett ezüst/ezüst-

klorid elektród helyét használtuk referencia elektródként.

2.6. Szelektivitási tényező meghatározása

A szelektivitási tényezők meghatározására kétféle módszert alkalmaztunk. Egyrészt az ún.

kevert-oldatos módszert, melyhez állandó pH-jú és ionerősségű puffer-oldatokat használtunk 134.
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Más-részt  az ún. külön-oldatos módszert alkalmaztuk 0,1 mol/l koncentrációjú oldatok felhasználá-

sával. Az aktivitási koefficienseket a kiterjesztett Debye-Hückel elmélet alapján számítottuk ki, és a

mért potenciálértékeket a Henderson-egyenlet alapján korrigáltuk a folyadék határfelületi potenciál

változásainak figyelembevételével 135.

2.7. Membránok ellenállásának (impedanciájának) meghatározása

Az egyik általunk használt módszer az ún. feszültség-ejtéses eljárás volt. Ennek lényege, hogy

először meghatározzuk a terheletlen elektrokémiai cellában létrejövő feszültségkülönbséget. Ezután a

cellát ismert nagyságú ellenállással terheljük, és ismét leolvassuk a kapocsfeszültség értéket 136, 137. A

teszt során pH=7 Tris puffer-oldatot használtunk, amely 4.0 mmol/l K+, 140 mmol/l Na+ és 3 mmol/l

Ca2+-iont tartalmazott. A cellát 10 s időtartamra a megfelelően megválasztott (az elektród várható el-

lenállásához hasonló értékű) sönt ellenállással terheltük. Az elektród (cella) ellenállását a 18. képlet

szerint számítottuk ki.

RE = (U0 /U K-1)×RS  (18)

ahol RE : elektród (galváncella) belső ellenállása;

U0 : üresjárati cella feszültség;

UK  : terheléses kapocsfeszültség;

RS  : sönt ellenállása.

A másik eljárás szerint a komplex impedancia meghatározása arra alkalmas berendezéssel

történik. Ennek a módszernek előnye, hogy nemcsak a membránok bruttó ellenállását tudjuk így

meghatározni, hanem egyes esetekben a membránon belüli vagy pedig felületi folyamatokról is in-

formációt nyerhetünk. A komplex impedancia spektrum meghatározása Solatron 1250 frekvencia

analizátorral és az azzal összekapcsolt Solatron 1186 elektrokémiai interfésszel történt. A berendezé-

sek vezérlése és az adatok kiértékelése Hewlett-Packard 85B számítógéppel történt. A cellára kap-

csolt szinuszos feszültség amplitúdója minden esetben 0,25 V, a mérési frekvencia tartomány pedig

65000 Hz – 0,1 Hz volt. A méréseket Philips elektródtestbe (lásd fentebb) befogott 0,5 cm2 átmérőjű

membránokon végeztük. Külső referencia elektródként nagyfelületű (min. 1,6 cm2) Ag/AgCl elektró-

dot vagy pedig Orion (Model 90-02) kettős-sóhidas referencia elektródot használtunk.

Az impedancia görbe kiértékelése azon az elméleten alapult, hogy a membránon belül lezajló

folyamatok által meghatározott impedancia görbe, amelyet félkörök alkotnak a Nyquist-diagramon,

párhuzamos RC áramkörök sorba kapcsolásával írható le 168 (2.7-1. ábra). Az egyes RC körök kapa-

citásai és ellenállás értékei (időállandói) az adott folyamatra jellemző értékek. A gyakorlat azt mu-
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tatja, hogy amennyiben az egyes folyamatokhoz tartozó ellenállás értékek aránya 10-szeresnél na-

gyobb, ill. amennyiben az időállandók aránya 10-szeresnél kisebb, akkor az egyes folyamatoknak

megfelelő félkörök átlapolnak egymással és elkülönítésük majdnem lehetetlen még matematikai

módszerek felhasználása esetén is. A fenti szempontok figyelembevételével az egyes elektródok im-

pedancia görbéjén jelentkező, elkülönülő félkörökre görbét illesztettünk a legkisebb hibanégyzetek

módszerét felhasználó számítógépes kiértékelő program felhasználásával. A program az egyes fo-

lyamatokhoz tartozó ellenállásértékeket, kapacitások nagyságát és a folyamatok időállandóit számí-

totta ki.

RRe

 R
Im

R1, C1 R2, C2 R3, C3 W

R1 R2

C2

R3

C3C1

2.7-1. ábra Ionszelektív membránok elméleti impedancia görbéje és annak megfeleltethető áramkör

sematikus ábrázolása. Az első félkör általában a membrán főtömeg ellenállásának, a további félkörök

a határfelületi folyamatoknak feleltethetők meg. Az alacsonyfrekvenciás tartományban jelentkező

45o-os meredekségű egyenest ionok membránon belüli diffúziója eredményezi. Az kondicionáló oldat

ellenállása általában elhanyagolható a membránok ellenállásához képest.

����� Puffer-oldatok készítése

H+-ion kalibrációs, valamint szelektivitási mérésekhez a következő puffer-oldatokat használ-

tuk 138:

a) citrát-borát puffer 60 mmol/l Li+-ion háttérrel,

b) Tris puffer 140 mmol/l Na+-ion háttérrel,

c) Tris puffer 200 mmol/l K+-ion háttérrel.

A puffer-oldatok pH-ját Orion hidrogénion-szelektív üvegelektród jelenlétében (Orion, Model

91-57) HCl hozzáadásával állítottuk be a kívánt értékre az alapoldatokból kiindulva.
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A kalibráláshoz szükséges alapoldatokat szilárd, szárított klorid só és pH 7.0 Tris puffer fel-

használásával készítettük. A mérőoldatokat a 10-1 mol/l koncentrációjú alapoldatból készítettük egy-

mást követő hígítással (10-1 - 10-6 mol/l koncentráció tartományban). A szelektivitási értékek megha-

tározásához különböző (Ca2+, Na+, Li+, NH4
+, K+, H+) ionok 0,1 mol/l koncentrációjú oldatait készí-

tettük el szilárd, szárított klorid sókból kiindulva.

2.9. In vivo mérésekkel kapcsolatos vizsgálatok

2.9.1. Biokompatibilitási kísérletek: ún. cella-beültetéses eljárás

Marchant és társai által kidolgozott in vivo cella-beültetéses módszert 139, alkalmaztuk a bio-

kémiai ellenreakciók tanulmányozására. Cilinder formájú, rozsdamentes acéldrótból készült rácsos

cellát használtunk a beültetéshez, amely 2,5 cm hosszúságú és 1,0 cm átmérőjű volt. Mindegyik

membránból 1 cm2 felületű darabot helyeztünk egy-egy cellába külön-külön. A cellákat beültetés

előtt etilén-oxiddal sterilizáltuk. A mintákat tartalmazó cellákat a bőr alá ültettük be 3 hónapos nős-

tény Sprague Dawley patkányok hátába a panniculus carnosus magasságában 180.

Steril technikákat alkalmaztunk a kísérletek során. Ellenőrzőmintaként üres cellák beültetésé-

re került sor. A beültetési és kivételi eljárás módja megfelelt az Institutional Animal Care Committee

of Case Western Reserve University elvárásainak.

A gyulladás által előidézett váladékot, amely a cellában gyűlt össze a beültetést követően, 4,

7, és 14 nap elteltével külön-külön fecskendőben gyűjtöttük össze. A váladék egy-egy cseppje kite-

nyésztésre került agy- és szívszövet alapú infúziós agar-agar táptalajon az esetleges elfertőződés elle-

nőrzésére, de egyik alkalommal sem jelentkezett elfertőződésre utaló tenyészet. A teljes leukocita

szám meghatározása hemacitométerrel történt 10 �l váladék és 40 �l foszfát pufferes izotóniás sóol-

dat elegyéből. A teljes leukocita szám alapján számított mennyiségű, 20000 sejtet tartalmazó váladé-

kot a Rosewell Park Memorial Institute (RPMI) médiumával elegyítettük 200 �l össztérfogatra. Az

oldatból Cytospin2 (Shadon, Inc., Pittsburgh, PA, USA) berendezéssel 700 fordulat/perc sebességnél,

10 perces időtartamú centrifugálást használva keneteket készítettünk. A keneteket módosított Wright

színezékkel (Sigma Diagnostic, ST.Louis, MO, USA) festettük meg, és ezután meghatároztuk a

makrofág, a mononukleáris leukocita (PMN) és a leukocita számot. A gyulladásos válaszreakció egy

olyan patológiai folyamatláncolat, amit a szövetek és erek vegyi, fizikai vagy biológiai úton történő

megsértése vált ki. Analízise gyakran a különböző citológiai és hisztológiai vizsgálatokon keresztül

történik. PMN-ek olyan karakterisztikus sejttípusok, amelyek gyakran megtalálhatók normális gyul-
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ladásos válaszreakciók akut fázisában. Ez az akut fázis a beültetéssel veszi kezdetét és általában 3 - 4

napig tart. Makrofágok és limfociták a krónikus szakasz jellemző sejttípusai. Ez a szakasz a beültetés

után 3 - 4 nappal kezdődik és néhány héttől néhány hónapig tartó folyamat lehet 140. Ezután lecentri-

fugáltuk a váladékot és a folyadékot további kiértékelés céljaira tároltuk. A kevésszámú párhuzamos

mérési adat miatt T-tesztet használtunk a szignifikáns adatok kiválasztására az adatpárok közül. A

statisztikai kiértékelés során 95%-os konfidencia szintet alkalmaztunk (p<0,05).

2.9.2. Bevonattal ellátott membránok felületén fellépő sejtadhézió mértékének megha-

tározási módja

A fentiekben leírt módon 141, 143 a 3 hónapos Sprague-Dawley kísérleti patkányok hátába be-

ültetett cellákat 1, 3, 7 és 14 nap után eltávolítottuk abból a célból, hogy az elektródok biostabi-litását

és a felületen megtapadó sejtek számát tanulmányozzuk. A megfelelő időtartamok elteltével a bevont

felületű és a bevonatlan elektródokat tartalmazó cellákat eltávolítottuk a patkányok testéből. Az elekt-

ródokat kivettük a cellákból, foszfát pufferes oldattal leöblítettük és Wright festékkel megfestettük. A

szenzormintákat szobahőmérsékleten megszárítottuk, majd az alumínium minta-tartóba befogtuk és

utána elektromosságot vezető ezüst festékkel leföldeltük. A mintatartókat Polaron 5100 párologtatá-

sos bevonóban 200 Ǻ vastag arany/palládium bevonattal láttuk el. A mintákat ETEC Autoscan vagy

Cambridge S-200 pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk meg 30 kV gyorsító feszültség és 0o-os

dőlésszög alkalmazása mellett. A képeket Polaroid filmen rögzítettük. A minták másik részét 1%-os

Triton X-100 mosószerrel 20 percig tisztítottuk ultrahangos berendezésben, majd ugyanazon oldatban

vattás pálcikával gyengéden megdörzsöltük a minták felületét. Az elektród mintákat ezután desztillált

vízben hétszer, majd 70%-os etanollal háromszor lemostuk a Triton X-100 teljes eltávolítása céljából.

Az így előkészített minták felületét optikai fénymikroszkóppal (Olympus SZH sztereo-

fotómikroszkóp) vizsgáltuk meg. A képeket 15x nagyítás mellett T-Max filmen is rögzítettük.

2.9.3.  Élő szövetben végzett (in vivo) mérések

A kísérletek során használt sertések súlya 28 - 38 kg volt 142, 143. A szérum pH-ját és a K+-ion

koncentrációját a szívkoszorúér elzárása előtt és után vérgáz (Instrumentation Laboratory, Inc.; BGE

Model 1300) és ion analizátor segítségével (AVL Ion Analyzer Model 984) határoztuk meg. Az

sejtközötti H+- és K+-ion koncentrációkat minden egyes elektród esetében külön-külön határoztuk

meg. A számításhoz az elektródok kalibrációs meredekségét, a szérum kiindulási pH-ját ill. K+-ion

koncentrációját valamint a mesterségesen előidézett ischaemia során bekövetkezett elektródpotenciál

változás mértékét használtuk fel. Az mesterségesen előidézett ischaemia ún. TQ szegmentjét az EKG
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görbe alapján detektáltuk. Ennek ideje kb. 6 - 8 perc volt. Az elektródpotenciál értékeket az elektró-

dok beültetése után 45 perccel kezdtük el rögzíteni. Adatgyűjtő rendszerként egy saját (University of

North Carolina at Chapel Hill, Department of Biomedical Engineering) tervezésű 128 csatornás be-

rendezést használtunk. A rendszer vezérlését az AT-MIO-16F5 AD digitális computer kártya

(National Instruments, Inc.) 144 végezte, amelyhez való szoftver a LabWindows CVI programnyelv

(National Instruments, Inc.) 145 felhasználásával készült és a futtatása WindowsNT rendszer alatt tör-

tént IBM kompatibilis számítógépen. A mérésekhez használt elektródokkal szemben támasztott kö-

vetelményként a mérés hőmérsékletén elméletileg számított meredekségtől való maximálisan 10%-os

eltérést engedtünk meg. Csak azon elektródok által szolgáltatott koncentráció-értékeket vettük figye-

lembe, amelyek a fenti követelménynek megfeleltek.

2.9.4. Elektródok analitikai stabilitásának tanulmányozása vérrel való hosszú idejű

kontaktus során

Egészséges marhákból származó, heparinnal stabilizált vérmintákat használtunk a vizsgálatok

céljaira. A vérnek a bevonattal ellátott elektródokra gyakorolt hatásának tanulmányozása céljából a

szenzorokat hűtőszekrényben, a vérmintában tároltuk meghatározott időtartamig. Az elektródok ana-

litikai jellemzőit (lineáris tartomány, kalibrációs görbe meredeksége, szelektivitás), valamint a

membránok ellenállás értékeit időről - időre megvizsgáltuk.

2.9.5. Vérszérum minták pH és K+ koncentrációjának meghatározása

Egészséges sertésből származó vérszérum mintákat analizáltunk az általunk készített planáris

pH és K+ szenzorokkal és az Instrumentation Laboratory, Inc. véranalizátorával (Blood Gas Analyzer

Model 1300), valamint az AVL cég véranalizátorával (AVL Ion Analyzer Model 984). A mérendő

mintákat állandó hőmérsékleten tartottuk, és folyamatosan kevertettük mágneses keverővel. A vér-

minták ismeretlen pH-ját és K+-ion koncentrációját háromféle összetételű vizes oldatban történő ka-

libráció alapján számítottuk ki. A pH kalibrációhoz 6,0 , 7,0 és 8,0 pH-jú kalibráló oldatokat, a K+-

ion kalibrációhoz 0,001 , 0,07 és 0,01 mol/l K+-ion koncentrációjú pH=7 Tris puffer-oldatokat hasz-

náltunk. A vizes oldatokban történő kalibráció alapján meghatározott ismeretlen kálium-

koncentráció-értékeket összehasonlítottuk azokkal, amelyeket vérmintákban való kalibráció alapján

számítottunk. A mért pH értékeket az Orion üvegelektróddal (Model 91-57) mért értékekkel is össze-

hasonlítottuk.

2.9.6. Membránok vízfelvételének meghatározása
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A különböző összetételű membránok egyensúlyi víztartalmának (EVT%) meghatározása gra-

vimetriás módszerrel történt. A kb. 300 mg súlyú membránokat szobahőmérsékleten, 25-35% pára-

tartalmú atmoszférában súlyállandóságig szárítottuk. Azért nem alkalmaztunk hőkezelést, mert ez a

lágyítóként használt anyag párolgását okozta volna, ami a membrán összetételének megváltozását

jelentette volna. A membránokat ezután 50 mmol/l koncentrációjú Tris puffer-oldatba, vagy pedig

ioncserélt vízbe helyeztük. A membránokat 30 percenként csipesszel kivettük az oldatból, szűrőpapír-

ral leitattuk, majd súlyukat azonnal megmértük. Ezután a membránokat visszatettük a kondicionáló

oldatba. Az eljárást súlyállandóságig ismételtük. Mivel a mérés pontosságánál gondot jelentett az ol-

datcseppek leitatásának mértéke, ezért a kísérleteket minden esetben 3 különböző membránnal meg-

ismételtük és a bemutatott eredmények ezek átlagából lettek számítva.

2.9.7. Membránok felületi tapadásának meghatározása

A különböző típusú membránok felületi tapadási tulajdonságait az ún. lehúzási erőt meghatá-

rozó berendezéssel végeztük. A berendezés a University of North Carolina Department of Chemistry

fejlesztése. Ennek a lényege, hogy egy 2x2 cm-es vizsgálandó hordózóra a kérdéses membránt kb.

300 �m vastag rétegben vittük fel. Megfelelő száradási idő eltelte után a membrán egyik szélét kissé

elválasztottuk a felülettől, és a merőberendezésbe befogtuk. Elindítása után a berendezés azt az erőt

mérte, ami a membránnak a felületről való lehúzásához szükséges. A mért értéket a digitális kijelző-

ről olvastuk le.

2.9.8. Vycor porózus üveg diafragma előkezelésének módja

A felhasználás előtt a referencia elektródokban diafragmaként használt Vycor üveget a követ-

kező előkezelési eljárásnak vetettük alá. A porózus üvegrúd darabkákat először 80oC-on 50%-os

(m/m) HNO3 oldatban 1 órán keresztül kondicionáltuk folyamatos kevertetés mellett. Ezután az

üvegdarabkákat folyó ioncserélt vízben gondosan leöblítettük, majd ioncserélt vízben 8 órán keresz-

tül folyamatos keverés mellett áztattuk a savnyomok eltávolítása céljából. Az Vycor darabokat ezután

80oC hőmérsékleten súlyállandóságig szárítottuk, majd felhasználásig deszikkátorban tároltuk. Az így

előkezelt üvegdarabkák teljesen színtelenek voltak.
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3. Eredmények értékelése

A kísérleteink fő célja olyan ionszelektív félmikroszenzor-felületek megtervezése és kidolgo-

zása volt, amelyek biológiai minták elemzésére valamint in vivo mérésekre alkalmasak. Az elektró-

doknak a szívizomba való beültetésével a mesterségesen előidézett ischaemia során fellépő ionkon-

centráció-változásokat követhettük nyomon. Ilyen célokra alkalmas elektródok kifejlesztésével a kar-

diológusok régi vágya teljesült: flexibilis sokelektródos felületek megvalósítása, amelyek segítségé-

vel betekintést nyerhetnek a szívizomzatban lezajló ion- és potenciál-változásokba. Az elektródok ki-

dolgozásánál a planáris szerkezetet választottuk, mivel így kis felületen sok elektród volt kialakítható.

A szenzorok készítésénél a mikroelektronikában és félvezető iparban használatos technológiákat al-

kalmaztunk. Ennek az előnye a kisméretű elektródok nagy pontosságú és olcsó kialakítása volt. A

poliimid (Kapton) hordozó a flexibilitás, valamint a gazdaságosság feltételének tett eleget. A fejlesz-

tés során különféle nehézségekkel kellett megküzdenünk. Ez magában foglalta a membránok össze-

tételének optimálását, a membránok adhéziójának megnövelését a poliimid réteggel bevont Kapton

felületen, az elektródok biokompatibilitásának megnövelését, stb. Tekintettel arra, hogy a beültetést

követően az elektródok újrakalibrálása rendkívül nehezen kivitelezhető folyamat, a szenzorok időbeli

stabilitása elengedhetetlen követelményként jelentkezett 146, 147. A kísérletek során nyert tapasztalatok

kiterjeszthetők voltak különböző biológiai minták mérésére alkalmas elektród felületek kifejlesztésé-

re is. A következőkben a szenzorok optimálásának egyes lépéseit és a szenzorok működési alapelv-

ének jobb megértését célzó kutatásaimat szeretném részletesen ismertetni.

3.1. Karboxil funkciós csoportot tartalmazó PVC mátrixú ionszelektív membránok

elektroanalitikai viselkedése

Megvizsgáltuk karboxil funkciós csoporttal (PVC-COOH) módosított PVC polimermátrixú

ionszelektív szenzorok elektroanalitikai és biokompatibilitási tulajdonságait. Fő szempontunk a szen-

zorok ionszelektív elektródfelületekben való felhasználhatósága volt biológiai kutatások céljára. A

kutatásunk eredményeképpen H+- és K+-ion szelektív elektród kialakításához optimális membránösz-

szetételt javasoltunk. A PVC-COOH mátrixú membránok előnye a Kapton felületen való fokozott

adhéziójuk, ami az elektródok élettartamát növeli meg. Az optimálási lépések során sikerült bizonyí-

tanunk a PVC-COOH mátrix ioncsere tulajdonságát.
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3.1.1. PVC-COOH mátrixú membránok kation válaszával kapcsolatos elméleti megfon-

tolások áttekintése

A membránösszetétel optimálását célzó kísérleti eredményeink alapján valószínűsíthető volt,

hogy a PVC-COOH mátrix karboxil csoportjai jellemző mértékben disszociálhatnak megfelelő kö-

rülmények között. Kísérleteink célja ennek a feltételezésnek az igazolása, bizonyítása volt. Először

PVC-COOH membránoknak a H+-, Na+-, Ca2+-, K+-ionokkal szemben tanúsított természetes elekt-

ródválaszát kívántuk tanulmányozni. Ezért semmilyen negatív helyet tartalmazó adalékanyagot sem

adtunk a membránok összetételéhez és az így készített membránok potenciometriás viselkedését ta-

nulmányoztuk. Következő lépésben különböző adalékok hatását vizsgáltuk meg a membránok

potenciometriás válaszára, nevezetesen:

a) Erősebb sav (dinonilnaftalinszulfonsav, DNNS) adalék hatását, ami kationcserélőként viselkedik;

b) Kationos helyek hozzáadását (TDA+Br-), amelyek anioncserélőként viselkednek.

Az így kapott kísérleti eredmények érdekes, új megvilágításba helyezték a PVC-COOH mátrixú

membránok elektrokémiai viselkedését.

Kutatók számára nehéz problémának látszott annak magyarázata, hogy a PVC-COOH memb-

ránok miért nem mutattak normális, PVC-HMW mátrixhoz hasonló pH választ 150, 152. Ha feltételez-

zük az R–COOH csoportok nagyon kismértékű disszociációját, ami azt jelenti, hogy a R-COOH cso-

portok protonjai kicserélődhetnek a kondicionáló oldat protonjaival, akkor ennek alapján a pH-válasz

elméleti alapjai körvonalazhatók. Mindaddig, amíg a protonok csereáram-sűrűsége elég nagy ahhoz,

hogy a folyamat elektrokémiailag reverzibilis legyen, a határfelületi Nernst-Donnan potenciál kü-

lönbség, amely a felületi töltésből, valamint a határfelületeken a dipólusok elrendeződéséből szárma-

zik, kifejezhető a protonok mindegyik egymással határos fázisban fellépő elektrokémiai potenciáljai-

nak egyenlővé tételével, és az egyenlet ��-re történő megoldásával 148. Ha a membrán-fázis homogén

és a protonok megoszlási hányadosa (ami a protonok két fázis közötti energiakülönbségét fejezi ki)

azonos mindegyik határfelületen, akkor a teljes membránpotenciál-különbségnek Nernst szerintinek

kell lennie. Még abban az esetben is, ha a membrán negatív helyeinek eloszlása nem homogén, az

elektródválasz Nernst szerinti lehet.

A helyzetet bonyolíthatja ionpárok képződése a membrán főtömegén belül, amit a lágyított

membrán alacsony dielektromos állandója okozhat. Az ioncserélő helyeken a következő egyensúlyi

reakció játszódik le:
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H+
m + hely–

m(RCOO-) � H+hely–
m(RCOOH) (19)

ahol hely–
m a mobilis negatív helyeket jelöli. A folyamat egyensúlyi állandója Kf. A memb-

ránpotenciál különbsége a kötött és szabad protonok koncentrációjának függvényeként írható le.

Mindazonáltal Nernst szerinti válasz várható mindaddig, amíg Kf értéke nem válik végtelen nagysá-

gúvá. Ekkor ugyanis a membrán már szigetelőnek (végtelen ellenállásúnak) tekinthető. Amennyiben

más egyértékű ionok is jelen vannak az oldatban, és azok beléphetnek a membránba, akkor a ion dif-

fúziós potenciál különbsége egy olyan egzakt differenciál egyenlet integráljaként írható fel 149, amely

a Nikolszkij-egyenletnek azonos töltésű ionok esetén felírható jól ismert, egyszerűsített formáját adja.

A kutatók ritkán mutatnak rá arra a tényre, hogy a negatív hely és az ellenion-koncentráció

egyenlőségének feltételezése az ionpárképződéstől függetlenül érvényes marad a membránon belül.

Amennyiben azonban vízfelvétel vagy pedig felületi fehérje adszorpció jelensége lép fel aszimmetri-

kusan, azaz csak az egyik határfelületen, akkor megtörténhet, hogy ez ún. aszimmetrikus potenciál-

különbséget eredményez, amely akkor mérhető, ha az ionok koncentrációja azonos a külső és belső

kondicionáló oldatban, de különböző a membrán külső és belső határfelületeinél. A fentiek értelmé-

ben a protonszelektív, ionofórt nem tartalmazó, lágyított membrán pH-szenzorként fog viselkedni a

klasszikus ioncserélők elmélete szerint, függetlenül az egyes hibahelyek pontos számától, kivéve ak-

kor, ha a kation-interferencia túlságosan nagymértékűvé válik.

3.1.2. PVC-COOH membránok pH és más egyértékű kation válasza

Kísérleteink bizonyították, hogy az R-COOH csoportok disszociálnak a lágyított polimer-

membránok belsejében és ennek foka a lágyító polaritásától függ 146, 147. Kutatásaink során azt ta-

pasztaltuk, hogy a PVC-COOH mátrixú és vagy poláris (o-NPOE, ��o = 23,9), vagy pedig apoláris

(DOS, ��o = 3,9) lágyítót tartalmazó membránok közel elméleti (Nernst szerinti), 63,6 ill. 54,3

mV/pH meredekségű H+-ion választ mutattak a 2 - 5 pH tartományban (3.1-1.a ábra) hígított erős sav

oldatát használva a kalibrációhoz más egyértékű és kétértékű ionok kizárása mellett. Ezzel szemben

mindössze 6,3 mV/pH volt a kalibrációs görbe meredeksége, amikor a kalibráció 0,14 mol/l Na+ hát-

térion tartalmú Tris puffer-oldatokban történt. Ahogyan az várható volt, membrán „A” és „B” (3.1-1.

táblázat) Na+ (3.1-1b. ábra) és más egy- és kétértékű ionokkal szemben tanúsított elektródválaszt is

mutatott (3.1-2. táblázat).
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3.1-1. táblázat
A PVC-COOH mátrix disszociációját bizonyító kísérletek során használt membránok összetétele.

Membrán* Polimer Lágyító Ionofór / Ioncserélő Ionofór / Ioncserélő
Tartalom (%, m/m)

A PVC-COOH o-NPOE - -
B PVC-COOH DOS - -
C HMW-PVC o-NPOE - -
D HMW-PVC o-NPOE DNNS 2,5
E PVC-COOH o-NPOE DNNS 2,5
F PVC-COOH o-NPOE ETH 5294 0,3
G PVC-COOH o-NPOE ETH 5294 0,7
H PVC-COOH o-NPOE ETH 5294 1,3
I PVC-COOH o-NPOE ETH 5294 2,7
J PVC-HMW o-NPOE ETH 5294 0,3
K PVC-COOH o-NPOE VAL 0,1
L PVC-COOH o-NPOE VAL 0,3
M PVC-COOH o-NPOE VAL 0,6
N PVC-COOH o-NPOE VAL 1,0
O PVC-COOH o-NPOE VAL 1,3
P PVC-COOH o-NPOE VAL 0,6
Q HMW-PVC o-NPOE VAL 0,6
R PVC-COOH o-NPOE TDA-Br 0,3
S PVC-COOH o-NPOE TDA-Br 0,6
T PVC-COOH o-NPOE TDA-Br 0,9
U PVC-COOH o-NPOE TDA-Br 1,2
W PVC-COOH o-NPOE TDA-Br 1,8

* Mindegyik membrán 1 rész polimert és 2 rész lágyítót (m/m) tartalmazott.
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3.1-1. ábra o-NPOE (membrán „A”) és DOS (membrán „B”) lágyítót tartalmazó karboxil PVC

membránok pH (a. ábra) és Na+-ion (b. ábra) potenciometriás elektródválasza. A „b” ábrán az o-

NPOE lágyítót tartalmazó PVC-HMW membrán (membrán “C”) Na+-ion válaszát is bemutatjuk ösz-

szehasonlítás végett. HCl ill. NaCl tartalmú oldat sorozatokat használtunk a pH ill. Na+-ion kalibráci-

ókhoz.

3.1-2. táblázat
Két különböző lágyítót tartalmazó karboxil PVC mátrixú membránok Nikolszkij-féle szelektivitási

koefficienseinek értékei (-log KH,M
pot).

Membrán  (lágyító)
Ion (M

n+
) A  (o-NPOE) B  (DOS)

H
+ 0 0

Li
+

  1,56 1,08

Na
+

  1,32 0,79

NH4
+

  1,13 0,46

K
+

  1,13 0,33
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3.1-3. táblázat
ETH 5294 hidrogén ionofórt különböző koncentrációkban tartalmazó PVC-COOH membránok lineá-

ris pH tartománya és a kalibrációs görbe meredeksége.

Membrán F G H I
%(m/m) ionofór 0,3 0,7 1,3 27
mmol ionofór/100g membr. 0,5 1,2 2,2 4,6
pH tartomány 4-8 4-9 4-10 4-12
Meredekség (mV/pH) 20,8 36,4 45,9 51,0

Amint azt az 3.1-1b. ábra mutatja, a nátriumion kalibrációs görbe majdnem lineáris volt a 10-1

- 10-4 mol/l koncentrációs tartományban 55.7 (membrán „A”) és 58,0 mV/pNa (membrán „B”) mere-

dekség mellett. Mindkét esetben a kimutatási határ 6,3x10-5 mol/l-nek adódott. Ezzel szemben o-

NPOE lágyítót tartalmazó PVC-HMW membrán (membrán „C”) csak elenyészően kicsi Na+ választ

mutatott (3.1-1b. ábra). A 3.1-2. táblázatban bemutatott szelektivitási adatok alapján arra a következ-

tetésre jutottunk, hogy a PVC-COOH permszelektív ioncserélőként viselkedik, amely poláris lágyító

használata esetén csak kismértékű H+-ion szelektivitást mutat. Az egyértékű, a periódusos rendszer

I/a csoportjába tartozó kationok által okozott interferencia olyan nagy mértékű, hogy a pH választ a

kutatók nem ismerték fel 150. Apoláris lágyító használata esetén Ca2+-ion válasz csak kismértékű volt,

ami azt mutatja, hogy az ilyen membrán kétértékű ionokra csak gyenge választ mutat.

3.1.3. PVC-COOH membránok pH válaszának módosítása bázikus H+ ionofór hozzá-

adásával

A szakirodalomból ismert tény, hogy a szelektív ionhordozó kis mennyiségének a lágyított

polimer membránhoz való hozzáadása a kérdéses ion szelektív válaszát segítheti elő 151. Ez az általá-

nos szabály inert mátrixokra vonatkozik, mint például PVC-HMW. A 0,3% (m/m) mennyiségű ETH

5294 pH ionofórnak PVC-HMW mátrixú és o-NPOE lágyítót tartalmazó membránhoz való hozzá-

adása (ami 0,5 mmol/100 g membrán koncentrációnak felel meg) közel Nernst-i elektródválaszt vál-

tott ki pH 4 - 12 tartományban 54,6 mV/pH meredekség mellett (membrán „J”). A hordozó koncent-

rációjának növelésével a pH válasz közelített az ideálishoz, mivel a mátrix negatív helyeinek növek-

vő többsége vált az ionofór H+-ion komplexe által elektromosan kompenzálttá.

Alacsony ETH 5294 koncentráció esetén a PVC-COOH membránok (membrán „F”, „G” és

„H”) csak kismértékű permszelektivitást mutattak, elenyésző H+-ion szelektivitás mellett. Amikor a

protonhordozó membránon belüli koncentrációja elérte a 2,7% (m/m) értéket (4,6 mmol/100 g

membrán), a pH válasz kb. 94%-a volt hasonló összetételű PVC-HMW mátrixú membránokénak.

Ennél a hordozó koncentrációnál kb. 140 mmol/kg PVC-COOH van disszociált állapotban, ami 35%-



45

os disszociációs foknak felel meg. Feltételezhetjük, hogy az ionofór bázikus formája reagál a PVC-

COOH-val, és a hordozó H+-ion komplexét hozza létre. Ez összhangban van a korábban megfigyelt

vezetőképesség növekedési adatokkal 146, valamint szervetlen bázisokkal (pl. LiOH) történő reakció-

ból számított mérési eredményekkel, és azzal az ismert ténnyel, hogy az ionofór mennyiségének túl

kell szárnyalnia a negatív helyek számát Nernst-i elektródválasz eléréséhez.

Amíg a közönséges ioncserélő típusú membránok Hofmeister-sorozat szerinti szelektivitási

sorrendet mutatnak, addig ionofór hozzáadása az ilyen membránokhoz speciális, nem-Hofmeister-

szerinti szelektivitási sorrendet vált ki. Az optimális membránösszetétel meghatározása óvatos meg-

fontolásokat követel. A hagyományosan használt membránok 66% (m/m) lágyítóból, 33% (m/m)

PVC-ből és 1% (m/m) ionofórból állnak. A hozzáadandó negatív helyek szükséges mennyiségének

meghatározása becslés alapján történik. A magas lágyítótartalom általában csökkenthető, de ennek

mértéke egyeztetendő az ionofór és negatív helyeket bevivő sóadalék pontos mennyiségével. A rög-

zített negatív helyeket tartalmazó PVC-HMW membránokban az ioncserélő helyek koncentrációja

körülbelül 0,05 - 1,00 mmol/l 152. Az ionofór és a negatív helyek közötti mólarány egynél nagyobb

kell, hogy legyen. Enélkül az ionofór speciális szelektivitása nem érvényesül. Ehhez ugyanis minde-

gyik negatív helynek egy pozitív töltésű hordozó - ellenion komplex által elektrosztatikusan kompen-

záltnak kell lennie. A gyakorlatban a 2:1 ionofór/negatív hely arány az általánosan elfogadott opti-

mum, amely 50% -os szabad ionofór többletet jelent. Ahogy azt a következőkben bemutatni szándé-

kozom, a PVC-COOH mátrixú pH és K+-ion szelektív membránok esetén az ionofór szükséges (azaz

többletet biztosító) mennyiségének meghatározásához mind a hozzáadott lipofil anion tartalmú só

(például KTpClPB), mind az ionizálható R-COOH csoportok összmennyiségét figyelembe kell venni.

3.1.4. PVC-COOH mátrixú membránok K+-ion válaszának módosítása K+-ion szelektív

ionofór hozzáadásával

A 3.1-2. táblázat adatai azt mutatják, hogy a PVC-COOH ioncserélőként viselkedik szabad

K+-ionokkal szemben is, amennyiben az oldat H+-ion koncentrációját alacsony értéken tartjuk (lúgos

puffer alkalmazásával). Membrán „A” és „B” esetében mért szelektivitási koefficiensek (-logKH,M
pot)

értékei a PVC-COOH, mint ioncserélőnek a permszelektivitási tulajdonságáról szolgáltatnak infor-

mációt. Amikor a PVC-COOH membrán elektromosan semleges K+-ion szelektív hordozót is tartal-

mazott (például valinomycint), akkor a potenciometriás K+-ion válasz jelentősen javult, különösen a

meredekség és a lineáris tartomány szempontjából. Ez a javulás pH-elektródok esetében a hozzáadott

elektromosan semleges ionofór koncentrációjától, valamint a lágyító polaritásától is függött. A 0,15%

(m/m) valinomycin (0,13 mmol ionofór/100 g membrán) tartalmú membrán „K” rendkívül jó K+-ion
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választ mutatott, csak KCl sót tartalmazó oldatokban történő kalibráció esetén. A lineáris tartomány

10-1 -  10-4 mol/l-nek és a kalibrációs görbe meredeksége 56,0 mV/pK-nak adódott.

Ugyanezen szenzor 0,14 mol/l Na+-ion hátteret tartalmazó pufferolt KCl oldatokban történő

kalibrációja mindössze csak 6,5 mV/pK meredekséget mutatott (-logKK,Na
pot = 0,21). Az ionofór ezen

alacsony membránbeli koncentrációja esetén (0,135 mmol/100 g membrán) lényegesen nagyobb

számú negatív hely volt szabadon az R-COOH csoportok disszociációja miatt, mint ahány pozitív

komplex (KVal+) volt jelen a membránban. Ez esetben a K+-ionokkal szemben tanúsított

potenciometriás választ főként az ioncserélő csoportok (PVC-COO- H+) okozták és nem pedig az

ionofórral való szelektív komplexképződés. A hordozó membránon belüli koncentrációját megkétsze-

rezve (0,3% [m/m] Val, ami 0,27 mmol Val/100g membrán, membrán “L”) az elektródválasz nem

javult lényegesen. Ebben az esetben is csak 7,3 mV/pK meredekség volt mérhető (-logKK,Na
pot =

0,26). A valinomycin koncentrációjának további növelésével a K+-ion válasz jelentősen javult. Lé-

nyegében 1% (m/m)-nál nagyobb valinomycin koncentrációk esetén (0,9 mmol/100g  membrán) a

membránok K+-ion válasza Nernst-szerintinek adódott, és további hordozó hozzáadására már lénye-

gében nem változott. Feltételezhetjük, hogy ebben az esetben a KVal+ pozitív komplexek száma ele-

gendő volt a membránban, és így a membránválaszt az ionhordozó szerinti mechanizmus határozta

meg. Mindezen eredmények alátámasztják azt a gyakran idézett szabályt, hogy a hordozó/töltött hely

aránynak egynél nagyobbnak kell lennie ideális elektródválasz teljesüléséhez.

A PVC-COO- csoportok képződése kisebb mértékű volt a KVal+ komplexet tartalmazó

membránok esetén, mint amikor bázikus H+-ion hordozót adtunk a membránhoz. A KVal+ tartalmú

membránokban a szabad negatív helykoncentráció 27 mmol/kg PVC-COO--nak felel meg, ami a

PVC-COOH csoportok 6,75%-os disszociációfokát jelenti. Ez a különbség annak tulajdonítható,

hogy H+ szelektív membránok esetén a disszociációt a bázikus amin hordozó és a savas karakterű R-

COOH csoportok között végbemenő sav - bázis reakció segíti elő. A disszociáció mértéke azonban

függ a lágyító polaritásától is. Karboxil PVC mátrixú és azonos mennyiségű valinomycint (0,6%

(m/m)), de különböző polaritású lágyítót tartalmazó membránok esetén a K+-ion válasz különböző-

nek mutatkozott, ahogy azt a 3.1-2. ábra mutatja be. A DOS lágyítójú PVC-COOH membrán elekt-

ródválasza majdnem megegyezett az o-NPOE lágyítójú PVC-HMW membránéval (membrán „Q”;

54,6 mV/pK meredekség). Mindazonáltal az o-NPOE lágyítójú karboxiles PVC membrán K+ válasza

lényegesen rosszabbnak adódott (membrán “M”; 29,1 mV/pK). Ezek az eredmények azt bizonyítják,

hogy a lágyító polaritása befolyásolja a karboxil csoportok disszociációjának mértékét. Az o-NPOE

lágyítót tartalmazó PVC-COOH membránokban nagyobb mennyiségű negatív hely jött létre az R-

COOH csoportok disszociációjával, és így a K+-ion választ az egyszerű és nem-szelektív ioncsere-
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folyamat határozta meg. A DOS lágyítójú membránokban a disszociáció kisebb mértékű volt, és így a

K+ választ a szelektív hordozó által meghatározott folyamat határozta meg.
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3.1-2. ábra Azonos valinomycin koncentrációjú (0,6 m/m) PVC-COOH membránok potenciometriás

K+-ion válasza poláris (o-NPOE, membrán „M”) és apoláris (DOS, membrán „P”) lágyítótartalom

esetén. Azonos valinomycin tartalmú, o-NPOE-vel lágyított PVC-HMW membrán (membrán „Q”)

elektródválaszát is bemutatjuk összehasonlításképpen. (A kalibrációhoz használt oldatok csak KCl

sót tartalmaztak.)

Különböző ionofórt (bázikus ETH 5294-et és valinomycint), de azonos koncentrációkban

(1,2 mmol ionofór/100g membrán) tartalmazó karboxiles PVC membránok eltérő membrán belsőel-

lenállást mutattak pH 7,0 pufferolt, 0,14 mol/l Na+ és 10-2 mol/l K+-ion koncentrációjú oldatban.

Ahogy azt a 3.1-3. ábra mutatja, a bázikus ETH 5294 ionofórt tartalmazó membránok ellenállása kö-

rülbelül fele volt a valinomycint tartalmazó membránokénak fél órás kondicionálás után. Ez a jelen-

ség alátámasztja azon feltételezésünket, hogy a bázikus ionhordozó jelenléte elősegíti az R-COOH

csoportok disszociációját sav - bázis kölcsönhatáson keresztül 146. Ez a feltételezés segíti a K+-
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elektródoknak a Na+/K+ tartalmú oldatokban való hosszú válaszidejének megértését. Az egyensúlyi

elektródválasz azt igényli, hogy a Na+ és K+-ionok belépjenek a membránba és ott kicserélődjenek a

H+-ionokkal és a KVal+, K+- és Na+-ionok között megoszlást hozzanak létre. Az egyensúly beállásá-

nak sebességét KVal+ komplexek lassú diffúziója (diffúziókoefficiens: D � 10-8 cm2/s) határozza

meg. A jellemző időállandó a � = d2/4D képlettel számítható ki, ahol „d” a membrán vastagsága, ami

a vizsgált membránok esetében körülbelül 150 �m. Az így számított időállandó 1,5 órának adódott,

ami jó összhangban van a mért adatokkal. A pH-elektródok ellenállásának állandósága azt támasztja

alá, hogy az ionizációs folyamat már a membrán készítése során végbement, amint az várható volt.
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3.1-3. ábra Két különböző ionofórt és o-NPOE lágyítót tartalmazó karboxiles PVC membránok el-

lenállásának változása azonos ionofór tartalom esetén (1,2 mmol ionofór/100g membrán). CH1 az

ETH 5294 kromoionofórt, Val a valinomycin ionofórt jelenti.

3.1.5. Mobilis anionos helyeket tartalmazó PVC-COOH membránok kationokkal és

anionokkal szemben tanúsított elektródválasza

Mobilis anioncserélő helyek (pozitív töltésű helyek), mint például tridodecil-metil-

ammónium-klorid (TDMA-Cl) vagy pedig tetradecil-ammónium-bromid (TDA-Br) inert

polimermátrixhoz (például PVC-HMW) való hozzáadása anionos potenciometriás választ váltott ki.

Az anionok szelektivitási sorrendje megfelelt az ún. Hofmeister-sorozat rendjének. TDMA-Cl vagy

TDA-Br sónak lágyított PVC-COOH membránmátrixhoz történő hozzáadása esetén a



49

potenciometriás választ vagy a rögzített negatív helyek (PVC-COO-), vagy pedig a hozzáadott pozitív

helyek (R4N+) határozzák meg azok egymáshoz viszonyított koncentrációjától függően. Kísérleti

eredményeink azt mutatták, hogy amennyiben a R4N+-ionok koncentrációja nem volt elegendően

nagy ahhoz, hogy túllépje a PVC-COOH csoportok disszociációjából származó PVC-COO- csoportok

koncentrációját, akkor az elektródválasz kationos volt. A 3.1-4. ábra Na+-ion választ mutat be példa-

képpen. A membrán R4N+-ion tartalmának növelésével a kation válasz fokozatosan csökkent (3.1-4.

ábra, membrán “S” és “T”). 1,8 mmol TDA-Br/100g membrán (membrán “U”) összetétel esetén a

PVC-COOH mátrix negatív helyei elektromosan kompenzálódtak a kvaterner-ammónium-só pozitív

ionjai által, és így a membrán nem mutatott sem a Na+ sem a Cl--ionokkal szembeni elektródválaszt.

Ez 18 mmol/kg disszociált PVC-COOH-nak felel meg, ami kb. 4,5%-os disszociáció fokot jelent. A

membránok R4N+-ion tartalmát tovább növelve, az elektródválasz anionossá vált (3.1-4. ábra, memb-

rán “V” és “W”). Ebben az esetben a pozitív töltésű hordozó volt túlsúlyban a membránban, és így a

membrán anion szenzorként viselkedett. Az eredményekből világos, hogy az elektródválasz meghatá-

rozó tényezője a rögzített és a mobilis ionos helyek mennyiségének aránya. Ez az eset nagymértékben

hasonló a elektromosan semleges ionofór és rögzített ionos helyek közötti arány szerepéhez.

Fontos még megemlíteni, hogy kismennyiségű TDA-Br tartalmú PVC-COOH membránok

(0,3% TDA-Br, membrán „R”) a 3.1-2. táblázatban felsorolt kationokkal szemben megnövelt szelek-

tivitást mutattak az ionofórt nem tartalmazó (membrán „A”) membránokhoz képest (például     -

logH,K
pot = 1,62; -logH,Na

pot = 1,81; -logKH,NH4 = 1,58). Membrán „R” megnövelt H+-ion szelektivitást

is mutatott. Mindezen eredmények összhangban vannak Schaller és munkatársai által publikált el-

méleti megfontolásokkal 153. Azonban a membrán kvaterner ammónium-só koncentrációját (TDA-Br)

0,6%-ra növelve (membrán „S”), a belőle készített elektród már kisebb kalibrációs meredekséget és

csökkent H+-ion szelektivitást mutatott a fentiek értelmében.
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3.1-4. ábra Növekvő tetradecil-ammónium-bromid tartalmú karboxil PVC membránok

potenciometriás válaszai o-NPOE lágyító használata esetén: 0,3% (membrán “R”), 0,6% (“S”), 0,9%

(“T”), 1,2% (“U”), 1,5% (“V”) és 1,75% (“W”) TDA-Br tartalom esetén. A membránok azonosítását

lásd a 3.1-1. táblázatban. Az „S”, „T” és „W” görbéket -30, -10 ill. +70 mV-tal eltoltuk a jobb átlát-

hatóság kedvéért. (A kalibrációkhoz NaCl oldatokat használtunk.)

3.1.6. Erősen savas, ioncserélő tulajdonságú additív hatása a membránok H+ és más ka-

tion válaszára

Harrell és munkatársai kimutatták 153, hogy dinonilnaftalinszulfonsav (DNNS) tartalmú folya-

dékos ioncserélő membránok alkalmasak többszörösen (három- és négyszeresen) pozitív kationok

mérésére. A DNNS molekula (mobilis anionos hely) kationcserélőként viselkedik a Dowex-50 ion-

cserélő gyantához hasonló ioncsere tulajdonságokat mutatva 154. Ugyanezen molekula lipofil szerves

kation típusú gyógyszerek detektálására alkalmas membrán elektródok készítésére is használható 155,
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157, 156. A DNNS tartalmú lágyított PVC-HMW membránok mind pH, mind Na+-ion választ mutattak

(3.1-5a. és b. ábrák). A potenciometriás elektródválasz tovább volt javítható, ha a DNNS-t karboxiles

PVC mátrixú membránok adalékaként használtuk (membrán „E”; 3.1-5.a és b ábrák). Az így készített

membránok meredeksége megközelítette az elméletileg várható értéket: 59,2 mV/pH és 56,8

mV/pNa. Karboxiles PVC membránok esetén az elektródválaszt a PVC-COOH és a DNNS ioncse-

rélő együttesen befolyásolta. Ugyanakkor ezen membránok (például membrán „E”) szelektivitási tu-

lajdonságai nem elegendően jók ahhoz, hogy ionszelektív szenzorokat készítsünk belőlük. Membrán

„E” esetén a következő szelektivitási tényezők (-logKH,M
pot) voltak mérhetőek: 1,77 Li+-ionra, 1,38

Na+-ionra, 1,36 Ca2+-ionra, 0,52 NH4
+-ionra és 0,19 K+-ionra. Mindezen eredmények összhangban

vannak a membránpotenciált létrehozó ioncsere-folyamatokra vonatkozó elméleti megfontolásokkal

(lásd irodalmi részt). Mindazonáltal meglepő, hogy mind a gyenge sav tulajdonságú PVC-COOH,

mind az erős sav tulajdonságú DNNS (R-SO3H) erős egyértékű kation interferenciát mutatott.
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3.1-5. ábra A DNNS ioncserélőt tartalmazó lágyított PVC-HMW mátrix (membrán „D”) és PVC-

COOH mátrix (membrán „E”) potenciometriás pH (a. ábra) és pNa (b. ábra) válasza. A membránok

összetételét a 3.1-1. táblázat tartalmazza. (A pH kalibráló oldatokat 0,1 mol/l-es HCl oldatból, a Na+-

ion kalibráló oldatokat 0,1 mol/l-es NaCl oldatból készítettük sorozatos hígítással.)

3.1.7. A potenciometriás válasz befolyásolása mobilis vagy rögzített kationos/anionos
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helyek arányának változtatásával

A PVC-COOH membránok H+-ion válaszának a felismeréséhez szükséges volt arra, hogy

csak erős savak különböző mértékben hígított oldatait használjuk a kalibrációkhoz. A membránok

erőteljes kation válasza miatt a H+-ion válasz könnyen háttérbe szorulhat, ha az oldatok más kationo-

kat is tartalmaznak. A PVC-COOH karboxil csoportjainak disszociációjára vonatkozó feltételezésün-

ket a következő tények támasztják alá:

a) A membránok rögzített anionos helyeinek (R-COO-) meglétét kísérleteink bizonyítják;

b) Az egyszerű ioncserén alapuló válasz függ a membránok ionos helyeinek a koncentrációjától;

c) Az ionos helyek koncentrációját elsősorban a lágyító polaritása és az ionofór típusa határozza

meg.

Fontos bizonyíték még az is, hogy a megfelelő szelektivitás biztosításához a hordozó

összkoncentrációjának meg kell haladnia az ionos helyek összkoncentrációját. A rögzített negatív

helyek száma megbecsülhető abból a membránösszetételből, amelyiknél a szelektivitás számottevően

megváltozik, ami az ionofór és az ionos helyek körülbelüli koncentráció-egyenlőségének felel meg.

Az elméleti megfontolások kiterjesztésével a következő szabályt fogalmazhatjuk meg azokra

az esetekre, amikor pozitív töltésű anion cserélő helyeket adunk membránokhoz, amelyek rögzített

vagy mobilis negatív helyeket (amelyek kationcserélők) tartalmaznak:

Ahogy a pozitív és a negatív helyek aránya változik, úgy változik a membránválasz anionos-

ról a nemleges ionos válaszon keresztül kationosra.

Képletszerűen: (ionos hely+)/(ionos hely-) > 1 „anionos válasz”

(ionos hely+)/(ionos hely-) = 1 „nincs ionos válasz”

(ionos hely+)/(ionos hely-) < 1 „kationos válasz”

Ez a felismerés a korábban ismert tények magyarázatát is segítheti. Például szokásos gyakor-

lat hidrofób sók hozzáadása 157 az ionos helyeket nem vagy csak alacsony koncentrációban tartalma-

zó membránokhoz azok ellenállásának csökkentése céljából, ugyanakkor ez nem befolyásolja a

membránok szelektivitási tulajdonságait. A fentebb taglalt felismerés segít ennek magyarázatában.

Ugyanis bár a kismennyiségű hidrofób só a kationszelektív membrán esetében növeli a mobilis nega-

tív helyek számát, ugyanakkor a pozitív és negatív helyek arányának alapvető viszonya az egységhez

nem változik meg a korábbi (hidrofób só nélküli) állapothoz képest, tehát a korábbi szelektivitási tu-

lajdonság megmarad, miközben a membrán ellenállása lecsökken.
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3.1.8. A PVC-COOH membránok potenciometriás válaszát befolyásoló tényezők össze-

foglalása

A 3.1 fejezetben bemutattam kísérleti eredményeken és elméleti megfontolásokon keresztül a

lágyított karboxiles poli(vinil-klorid) mátrix felhasználásával készített ionszelektív membránok ion-

csere tulajdonságait. A PVC-COOH membránok ionszelektivitási tulajdonságait vizsgáltam azok ala-

csony és magas dielektromos állandójú lágyító tartalmától függően. A membránok többsége

kationszelektívnek bizonyult, ugyanakkor a szelektivitás növekedett a nagyobb méretű egyértékű ka-

tionok irányában. Azonos koncentrációjú, de különbözőfajta ionofór (a bázikus ETH 5294 és az

elektromosan semleges valinomycin) tartalmú karboxiles PVC membránok eltérő membránellenállási

értékeket mutattak azonos összetételű oldatban mérve. Ez megerősítette azt a feltételezést, hogy a bá-

zikus hordozó jelenléte elősegíti a PVC-COOH mátrix disszociációját sav - bázis kölcsönhatáson ke-

resztül.

Bemutattam, hogy mobilis ionos anioncserélő helyeknek (pozitív töltésű helyek), mint például

tetradecil-ammónium-bromidnak lágyított, karboxil csoportot tartalmazó PVC membránhoz való

hozzáadáa potenciometriás választ vált ki. Az elektródválaszt vagy a rögzített negatív helyek (PVC-

COO-), vagy pedig a hozzáadott mobilis pozitív helyek (R4N+) határozzák meg azok egymáshoz vi-

szonyított koncentrációjától függően. Ez a megállapítás analóg a semleges ionofór és az ionos helyek

arányának szabályával.
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3.2. Poliuretán mátrixú ionszelektív membránok elektrokémiai és biokompatibilitási

vizsgálata

Az előző fejezetben (3.1) a karboxil funkciós csoportot tartalmazó PVC mátrix alkalmasságát

bizonyítottam potenciometriás elektródok hordozójaként. Ugyanakkor a karboxiles PVC-n kívül más

membránmátrixok optimálását is célul tűztük ki. Ezzel az volt a szándékunk, hogy a legkülönfélébb

ionofórokhoz tartozó optimális membrán összetételt kísérletezzük ki. Ez azért fontos, mert a planáris

félmikroelektródok in vivo felhasználása szigorú követelményeket támaszt azok potenciometriás, fi-

zikai, biokompatibilitási és más tulajdonságaival szemben. Ezenkívül az elektródok felhasználásának

kiterjesztése más biológiai minták mérésére alkalmas berendezések részeként szintén a legmegfele-

lőbb membránösszetétel megtalálását igényelte. A kutatási céljaink elérésére való törekvésünk fordí-

totta a figyelmünket a poliuretán polimerek potenciometriás és biokompatibilitási tulajdonságainak

tanulmányozására.

3.2.1. Ionofór nélküli poliuretán membránok potenciometriás kation válasza a rögzített

ionos helyek következtében

Kísérleteinkhez a kereskedelmi forgalomban elérhető alifás poliuretánt (SG-80A) használ-

tunk, amit a Thermedics, Inc. állít elő. Ez a PU speciálisan orvosi felhasználásra készül. Előállítása

metilén-bisz(ciklohexil)-diizocianát (HMDI), poli(terametilén-glikol-éter) (PTMEG) és 1,4-butándiol

reakciójával történik 158. A poliuretánok gyártástechnológiájából kifolyólag a késztermék

izocianátokat, a folyamat során katalizátorként használt fémorganikus vegyületeket, valamint külön-

böző felületi feszültséget csökkentő anyagokat tartalmazhat nyomokban 159.

Ionofór nélküli membránok (1:2 súlyarányban alifás PU és lágyító) kationos potenciometriás

választ mutattak alkáli- és alkáliföldfém sók különböző aktivitású oldataiban. Hasonló viselkedést fi-

gyeltek meg funkciós csoportok nélküli PVC mátrix esetében 160. Módosított PVC (amino vagy

karboxil csoportokat tartalmazó) mátrixok esetén tapasztalható H+- és M+-ionokkal szemben tanúsí-

tott potenciometriás választ már részleteiben is ismertettem az előző fejezetben 150, 161, 162.

Meglepő, hogy a PU mátrix sokkal jobb szelektivitást mutat a H+-ionokat illetően Na+, K+,

Li+, NH4
+ és Ca2+ kationokkal szemben, mint a PVC-COOH 161. Ionofór nélküli PU/o-NPOE memb-

rán esetén a következő szelektivitási koefficiensek (-logKH,M
pot) voltak meghatározhatók: 2.08 Na+-

ionra, 1,95 K+-ionra, 2,19 Li+-ionra, 2,04 NH4
+-ionra és 2,47 Ca2+-ionra. A H+-ionokkal szembeni lé-

nyegesen jobb potenciometriás válasz (pH 3 - 5 lineáris tartományban 43.3 mV/pH meredekséggel) a

PU természetes körülmények között meglévő protonált helyeinek tulajdonítható. A sav hatására lét-
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rejövő protonálódás, mely az uretán konjugált bázisát hozza létre a disszociáció egyik fontos kiváltó

oka 163. Bizonyos feltételek között a disszociáció az uretán pozitív töltésű konjugált savából kilépő

izocianát által jön létre, amely egy protont donál az oldószer-molekulának (termonukleáris mecha-

nizmus):

            O    HA...H…O
            ║              ↕   ║
R1-NH-C-OR2  +  2AH 	 R1-N=C-O-R2 	 A+H2 + R1-N=C=O + R2-OH + A-

           |
       AH I. állapot

Az I. állapotban, párhuzamosan egyik oldószer molekula bázisként viselkedik proton felvéte-

lével, míg a másik savként viselkedik egy proton leadásával. Egy elektronpár elmozdulásával, az I.

állapotú molekulák nagyon kis része disszociálhat, amely azonban elegendő ahhoz, hogy negatív he-

lyeket hozzon létre a rendszer protonálódásához az ioncsere-folyamaton keresztül. Ez az a folyamat,

ami a H+-ion válaszért lehet felelős. A pH 
 3 esetén anion-interferencia (Donnan-féle hiba) figyel-

hető meg aminált PVC mátrix, vagy proton-hordozót tartalmazó membránok esetén 162. Ezt a nitrogén

vagy oxigén atomok protonálódása okozza, amelynek során NH+X- keletkezik a membránba belépő

HX savmolekulákból.

3.2.2. Alifás poliuretán mátrixú ionofór nélküli membránok vízfelvételi képessége

Kísérleteink igazolták, hogy alifás PU a többi polimerhez hasonlóan vizet képes felvenni 146,

164, 165, 166, 167. A vízfelvétel mértéke függött a lágyító polaritásától, valamint az oldattól, amelyben a

hidratálás történik. Magasabb egyensúlyi víztartalom (EVT%) értékeket figyelhettünk meg desztillált

vízben történő hidratálás során, amennyiben a membrán poláris lágyítót (o-NPOE, ��o = 23,9) tartal-

mazott. A DOS lágyító esetén (��o = 3,9) a vízfelvétel kisebb mértékű volt desztillált vízben, mint 10-

3 mol/l-es NaCl oldatban (3.2-1. táblázat). Érdekes volt, hogy apoláris lágyító, mint például a DOS

inkompatibilisnek mutatkozott az alifás poliuretánnal. A frissen készített membránok felülete olajos

tapintású volt, és a membrán kondicionálásakor lágyító oldódott ki a membránból. A kioldódott lá-

gyító DOS esetén vastagabb réteget képezett a membrán felületén, mint o-NPOE esetén. Ezt a megfi-

gyelést megerősítette az a tény, hogy a DOS tartalmú ionofór nélküli membránok impedancia-

analízise magas ellenállású felületi réteget mutatott (lásd részletesebben a következő fejezetben).

Ugyanezen membránok potenciometriás válasza instabilnak mutatkozott. Az ETH 5294 ionofór tar-

talmazó membránok is hasonló viselkedést mutattak. A magas felületi impedancia lényegesen csök-

kenthető volt lipofil kálium tetrakis(4-klorofenil)-borát hozzáadásával a membrán összetételéhez.
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3.2-1. táblázat

Ionofór nélküli PU membránok egyensúlyi víztartalma (EVT%) és lágyítótartalom vesztesége

(LTV%).

PU/o-NPOE
membrán

PU/DOS
membrán

EVT%
H2O-ban
10-3 mol/l NaCl-ban
10-1 mol/l NaCl-ban

2,0
0,9
0,3

0,4
2,2
-

LTV%
H2O-ban
10-3 mol/l NaCl-ban
10-1 mol/l NaCl-ban

0,06
0,18
0,22

5,1
1,3
-

3.2.3. Ionofór nélküli, alifás PU membránok impedancia analízise

Ionofór nélküli o-NPOE tartalmú membránok esetén egy második, ún. kinetikus félkör jelent-

kezett az impedancia-spektrumon a közepes frekvenciák tartományában. A magasabb frekvenciák

tartományában a főtömeg-ellenállásnak megfelelő félkör jelentkezett, míg az alacsony frekvenciák

tartományában az ún. Warburg-impedanciát figyelhettük meg. Ahogyan arra Buck 168 már korábban

is rámutatott, a második félkör két jól ismert ok miatt jelentkezhet:

a) Ionok lassú, potenciálfüggő átviteli sebessége a határfelületen keresztül;

b) Ionok lassú, potenciálfüggő átviteli sebessége magas ellenállású felületi (főtömeggel határos)

filmen keresztül.

A második félkör eltűnik, amikor a felületi ionátviteli sebesség gyorsabbá válik, mint a kondi-

cionáló oldatban meglévő ionátviteli sebesség. Mindkét folyamat egy felületi ellenállással (Rfelületi) és

azzal párhuzamosan kapcsolt kapacitással írható le, ami megközelítőleg helyettesíti a kettősréteg ha-

tását mindegyik membrán - elektrolit határfelületen.
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3.2-1. ábra Ionofór nélküli, o-NPOE lágyító tartalmú (1:2 polimer/lágyító arány) poliuretán memb-

ránok impedancia görbéi. A mérési tartomány 65000Hz – 0,1 Hz; a kondicionáló oldat szimmetrikus

0,1 mol/l NaCl volt mindegyik esetben. a) 2 óra kondicionálás után; b) 3 óra kondicionálás után; c) 4

óra kondicionálás után.

Tekintettel a PU/DOS membránok potenciálméréseinek nagymértékű zajosságára, ami a ma-

gas felületi impedanciának a következménye, behatóbb vizsgálatainkat a poláris, o-NPOE lágyító

tartalmú (1:2 polimer/lágyító arányú) membránokra összpontosítottuk. Érdekes tény, hogy a második
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félkör egyes esetekben majdnem vagy teljes egészében eltűnt (bizonyos szimmetrikus kondicionáló

oldat koncentrációk esetén), ugyanakkor a 45°-os egyenes, amely az ún. Warburg-impedanciának fe-

lel meg (ami a kondicionáló oldat ellenionjainak diffúziója által kontrollált áramot jelent), minden

esetben megfigyelhető volt (3.2-1a-c. ábrák). Mivel az ellenionok csak a negatív helyekkel együtt

fordulhatnak elő, ez a tulajdonság azt mutatja, hogy mobilis ionos helyek vannak jelen a membrán-

ban, valószínűleg elektromos töltéssel rendelkező szennyezésekből származóan. Ebből kifolyólag az

ionos helyek koncentrációja megváltozhat, és így azt diffúzió követheti. Azonban más lehetséges

magyarázatok is elképzelhetőek, nevezetesen:

a) Porózus felületi réteg, amelyen keresztül az oldat molekulái átdiffundálhatnak;

b) Szerves anyagú réteg, vagy pedig ionos hely nélküli felületi réteg, amely sókat extrahál az ol-

datból és azok azután a membrán belsejébe diffundálhatnak.

Ezen hipotézisek azonban kevésbé látszanak valószínűnek, mert ezen felületi rétegek az ese-

tek többségében inkább egy második impedanciás félkör kialakulását eredményeznék, semmint az ún.

Warburg-impedancia jelentkezését.

A főtömeg-ellenállás nagysága függött a kondicionáló oldat koncentrációjától. 48 órás kondi-

cionálás során (szimmetrikus 0,1 mol/l vagy 0,01 mol/l NaCl oldatban) a főtömeg-ellenállás fokoza-

tosan csökkent az idő előrehaladtával, ahogy azt a 3.2-2. ábra mutatja be. Savas közegben (0,1 mol/l

NaCl pH 2,0 puffer-oldatban) az ionofór nélküli membránok főtömeg-ellenállása kb. 25%-kal volt

alacsonyabb, mint semleges pH-jú oldatban. Ez a HX sav molekuláknak a membránfázisba történő

extrakciójával és a PU protonálódásával magyarázható, amely pozitív helyeket és X- anionokat hoz

létre, és így csökkenti a membránellenállást.

Aszimmetrikus kondicionáló oldatban (10-3 mol/l NaCl a belső és H2O a külső oldat), az im-

pedancia-spektrumok minden esetben két félkört mutattak: a főtömeg ellenállásnak megfelelőt és a

felületi ellenállásnak megfelelőt. Az előbbi értéke nagyjából állandó volt (3,2 M�), míg az utóbbi

értéke fokozatosan növekedett 25 M�-ra a 48 órás kondicionálás során (3.2-3. ábra). Ez a jelenség

ionos helyeknek a felületi rétegből való kioldódásával volt magyarázható.
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3.2-2. ábra Ionofór nélküli, PU/o-NPOE membránok főtömeg-ellenállásának változása 48 órás

szimmetrikus, két különböző koncentrációjú NaCl oldatban történő kondicionálás során.
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3.2-3. ábra PU/o-NPOE membránok főtömeg ellenállásának és felületi ellenállásának időbeli válto-

zása aszimmetrikus kondicionáló oldatban történő kondicionálás során (10-3 mol/l NaCl belső, H2O

külső elektrolit).
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3.2.4. Proton ionofórt tartalmazó PU membránok impedancia tulajdonságai

ETH 5294 (hidrogénion-szelektív ionofór; Ch1) hozzáadása a membránok összetételéhez az

kondicionálás kezdetén mérhető ellenállást kb. felére csökkentette. Ez az érték lényegében állandó

maradt a 48 órás kondicionálás során. A második félkör az kondicionálás első 3 órájában jelentősnek

mutatkozott, de azután fokozatosan csökkent. 24 óra után a felületi ellenállás teljesen eltűnt, és az ún.

Warburg-impedanciának adta át a helyét az alacsony frekvenciás tartományban (3.2-4. ábra). Ezekből

a megfigyelésekből arra a következtetésre juthatunk, hogy az ionofór és ionok komplexeinek

(Ch1H+) jelenléte visszatartja a meglévő mobilis ionos helyeket. Mivel az ionofór - ion komplexek

sokkal inkább hidrofób tulajdonságú molekulák, ezért jelenlétük kedvezményezett a membránon be-

lül. Ionofór nélküli membránokból a protonált ionos helyeknek a kondicionáló oldatba történő kiol-

dódása azért történhet, mert azok membránbeli megoszlási hányadosa alacsonyabb értékű. Ennek fé-

nyében azon hipotézisünk, hogy ionofór nélküli membránokból protonált mobilis negatív helyek ki-

oldódhatnak, helytállónak tűnik.
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3.2-4. ábra PU/o-NPOE/ETH5294 összetételű membránok főtömeg és felületi ellenállásának válto-

zása a kondicionálás során; szimmetrikus 0,1 mol/l NaCl kondicionáló oldatban.

PU alapú ETH 5294 proton ionofórt (Ch1) tartalmazó membrán lineáris pH választ mutatott a

4 - 10 pH tartományban, de a mért potenciál értékek nem voltak elég stabilak a gyakorlati felhaszná-

láshoz. Ezenfelül az elektródok normálpotenciálja folytonosan változott az alkálikus pH tartomány-

ban. KTpClPB-nak a membránokhoz való fokozatos hozzáadása három fontos előnnyel járt:
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- megnövelte a potenciálmérések stabilitását;

- csökkentette a membránok ellenállását;

- csökkentette az anion-interferencia mértékét.

Ahogy azt a 3.2-5. ábra mutatja, hagyományos összetételű membránokból (polimer, lágyító,

ionofór, lipofil sóadalék) készült elektródok lineáris pH választ mutattak a 4 – 11 közötti tartomány-

ban, közel elméleti meredekséggel. Ezen membránok impedancia-spektruma o-NPOE lágyító esetén

csak egy kicsi főtömeg-ellenállási félkört mutatott (140 k�), és egy viszonylag nagy értékű felületi

ellenállásnak megfelelőt (5 M�) 2 - 3 órás, szimmetrikus 0,1 mol/l NaCl oldatban történő kondicio-

nálás után. A membrán lágyítójának a membrán felületközeli rétegeiből történő kioldódása ebben az

esetben is ionos hely nélküli, nagy ellenállású réteget képezett, amely második, kinetikus félkört oko-

zott az impedancia-diagramokon. Ionofór nélküli PU membránok esetén a második, kinetikus félkör

mérete függött az alkalmazott lágyító polaritásától, valamint a kondicionáló oldat koncentrációjától.

Hasonló viselkedés volt megfigyelhető hagyományos összetételű PU mátrixú, DOS lágyító tartalmú

membránok esetében is. Ebben az esetben a főtömeg-ellenállás lényegesen nagyobbnak adódott (kb.

7 M�) és a felületi ellenállás folyamatosan növekedett a kondicionálás során, amíg 12,9 M� értéket

ért el 24 óra alatt.
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3.2-5. ábra ETH 5294 (Ch1) ionofór és KTpClPB lipofil sóadalék tartalmú, PU mátrixú pH szelektív

membránok potenciometriás válasza. Összehasonlításképpen a hagyományos üvegelektród válasz-

görbéjét is feltüntettük az ábrán.
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3.2-2. táblázat

Alifás PU mátrixú és két különböző lágyító tartalmú pH szelektív membránok analitikai viselkedése.

(ETH 5294 proton ionofór, KTpClPB sóadalék alkalmazása esetén.)

Paraméter PU/o-NPOE
membrán

PU/DOS
membrán

Lineáris. pH tartomány 4 – 11 4 – 11
Tengelymetszet (mV) 464,7�9,8 475,5�10,2
Meredekség (mV/pH) 58,1 57,8
Főtömeg ellenállás (M�)
(pH 7 Tris, 24 óra után)

0,125 13,1

Szelektivitási együttható
(-logKH,M

pot)
Li+

Na+

K+

10,7
10,6
10,6

10,2
10,4
10,4

Pot. reprodukálhatóság (mV) 0,3 1,2
Pot. érték változása (mV/óra) 0,05 0,12

A 3.2-2. táblázat további adatokat mutat az alifás PU mátrixú pH-elektródok kedvező analiti-

kai viselkedéséről. Mind a potenciál reprodukálhatósági, mind az alapvonal stabilitási adatok alapján

o-NPOE lágyító alkalmasabbnak bizonyult DOS-szel szemben. Mint azt a későbbiek során bemutat-

juk, megvizsgáltuk alifás PU alapú membránok biológiai célokra használható planáris

félmikroelektródokhoz való felhasználhatóságának lehetőségét is.

3.2.5. A poliuretán mátrix tulajdonságait vizsgáló kísérletek összefoglalása

Kísérleteinkkel sikerült bizonyítanunk, hogy az alifás poliuretán rögzített, valamint mobilis

ionos helyeket tartalmaz, és ez felelős az ilyen mátrixú lágyított polimermembránok H+ és más egy-

értékű (M+) ionokkal szembeni potenciometriás válaszáért. A lágyított, ionofór nélküli PU membrá-

nok potenciometriás válasza jobb volt H+-ionnal szemben, mint más alkáli- és alkáliföldfém ionokkal

szemben. A viszonylag széles tartományú, ugyanakkor az elméletinél kisebb meredekségű pH válasz

ionofór nélküli PU membránok esetén a PU protonokkal szembeni ioncsere tulajdonságának tulajdo-

nítható. Savas közegben azonban a sav anionjai is a membránfázisba extrahálódnak, és így az elmé-

letileg várhatónál (Nernst-inél) kisebb meredekségű pH válasz volt mérhető. A pH ionofórt és lipofil

sóadalékot tartalmazó PU membránok elméleti meredekségű potenciálválaszt, jó mérési reprodukál-

hatóságot és egészen kismértékű alapvonal „kúszást” mutattak. Mind az ionofór nélküli, mind a „ha-
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gyományos” összetételű (ionofórt és sóadalékot tartalmazó) membránok impedancia-spektruma egy

alacsony frekvenciás felületi folyamatoknak megfelelő ún. kinetikus félkört mutatott, és sok esetben

egy ún. Warburg-impedanciát is, amit akkor tapasztalhatunk, ha az áramot a membránfázisba diffun-

dáló különböző ionos részek határozzák meg. Az elméleti megfontolások azt mutatják, hogy a

mobilis ionos helyek különböző mértékű extrakciója ionofór - ion komplexeknek a komplexben nem

lévő ionokhoz képesti hidrofobicitásától, valamint a lágyító dielektromos állandójától függ.

3.3. Csökkentett kondicionálási időt igénylő ionszelektív szenzorok biológiai közegben

tanúsított stabilitása és véranalízisben való felhasználhatósága

Mint az azt korábban ismertettem, kedvező potenciometriás tulajdonságokkal rendelkező

planáris félmikroelektród készíthető ETH 5294 pH ionofór és PVC-HMW 138, 169, amino csoport tar-

talmú PVC, vagy karboxil csoportokat tartalmazó PVC mátrix felhasználásával 142, 146, 170. Kálium

elektródok készítéséhez valinomycin ionofórt használtunk. A planáris szenzorokkal kapcsolatos ku-

tatásaink azt mutatták, hogy a Kapton hordozón kialakított elektródok készítéséhez mindkét fentebb

említett ionofór esetén PVC-COOH az alkalmas mátrix 146. Ezen polimernek a poliimid bevonatú

Kapton felületén való rendkívül jó a tapadási tulajdonsága és működési paraméterei nagymértékben

megközelítik az aminált PVC esetében tapasztaltakat 131. Továbbá a PVC-NH2 alkalmatlan kálium-,

nátrium- és kalciumelektródok mátrixaként való felhasználásra a H+-ion érzékenységéből kifolyólag.

A planáris félmikroelektródok összetételének optimalizálása után fontos követelményként je-

lentkezett az elektródok hidratálási idejének lecsökkentése. Célunk az volt, hogy a megfelelően tárolt

elektródok lehetőség szerint pár perces kondicionálás után alkalmasak legyenek in vivo felhasználás-

ra, vagy biológiai minták analízisére. Ugyanakkor olyan módszert kellett találnunk, amely nem be-

folyásolta negatívan az elektródok élettartamát. Az elektródok folyamatos kondicionálása például

eleget tesz az első feltételnek, ugyanakkor a membránkomponensek kioldódása miatt a puffer-

oldatban tárolt elektródok élettartama jelentősen lecsökkenhet.

Másik fontos szempont volt a planáris félmikroelektródok működési stabilitásának ellenőrzése

vérmintákkal való érintkezés során. Ahogyan arra az irodalmi részben is utaltam, a vér lipofil tulaj-

donságú alkotóinak hatására az elektródok élettartama lecsökkent a membrán komponensek kioldó-

dása miatt. Ez a szenzorok instabilitásának növekedését, a potenciometriás tulajdonságainak romlását

vonta maga után.

Ebben a fejezetben a félmikroelektródok kondicionálási idejének lecsökkentésére és a vérben

mutatott stabilitás vizsgálatára irányuló kísérleti eredményeimet kívánom áttekinteni.



64

3.3.1. Membránok vízfelvételének elméleti alapjai és a 100%-os páratartalmú atmosz-

férában való tárolás előnyei

Pozitív vagy negatív töltésű ionos csoportokat tartalmazó polimerek esetében vízfelvétellel

kell számolni a fellépő ozmózisnyomás következtében 171, 172. Ez a folyamat hidrofób kolloid „víz-

cseppek” kialakulásának kedvez 173, 174, 175 a membrán hidrolízise következtében, vagy az ion - dipó-

lus klaszterek képződésén keresztül 176, 177. Ilyen típusú inhomogenitások (hidrofil vagy hidrofób ré-

giók) keletkezésének valószínűsége lényegesen nagyobb módosított PVC mátrixok esetén, amelyek-

nél az ionos helyek koncentrációja nagyobb (pl. PVC-COOH vagy PVC-NH2 ), mint a nagyon ala-

csony ioncsere-kapacitású PVC-HMV esetén 170. A folyamat a membrán felületén kezdődik az ol-

dattal való érintkezés következményeként, és onnan halad előre a membrán belseje felé, amíg el nem

éri a belső poli-HEMA réteget.

Közismert tény, hogy az ionszelektív polimermembránok oldattal érintkező határfelületi réte-

ge különbözik a belső régióitól 178, 179. A lágyított PVC membránok felületi rétege nagyobb víztartal-

mú, mint a belsőbb részei, és ennek mértéke erősen függ a membrán összetételét alkotó adalékoktól
164. A kísérleti eredmények és az elektródok válaszát leíró elméletek rámutatnak arra, hogy az alap-

vonal (Eo) folyamatos változása („kúszása”) következik be, amennyiben a víz aktivitása nem éri el az

egyensúlyi értéket. Ez azt jelenti, hogy a víz membránon belüli koncentrációja helyről helyre válto-

zik. Az is ismert tény, hogy proteinek felületi adszorpciója is interferenciát okoz azáltal, hogy módo-

sítja a határfelületi potenciálkülönbséget dipólusokból álló határfelületi réteget hozva létre, vagy pe-

dig új fázis létrehozásával, ami hosszú időállandójú transzportfolyamat akadályaként jelentkezik 142.

Korábban bemutattuk, hogy állandó elsődleges ion koncentrációjú poli-HEMA réteget he-

lyezve az ionszelektív polimermembrán és a belső Ag/AgCl referencia elektród közé, nagy stabilitású

planáris félmikroelektródot hozhatunk létre, amelynek a potenciál alapvonal változása kisebb, mint

0,1 mV/óra 131. Sajnálatos módon azonban ezen érték elérése minimálisan 24 órás kondicionálást igé-

nyel az elsődleges iont tartalmazó puffer-oldatban. Az elektródot kivéve a kondicionáló oldatból akár

csak rövid (például fél órás) időtartamra, a polimermembrán gyorsan elveszti víztartalmának jelentős

részét. Ahhoz, hogy az elektródot használni lehessen analitikai mérések céljaira, ismételt hosszú idejű

hidratálás szükséges. Ugyanakkor az elektródokat folyamatosan vizes puffer-oldatban tárolva három

hónapos használati idővel számolhatunk csak 142.

Kutatásunk egyik célja az elektródok szükséges hidratálási idejének a csökkentése, a másik az

elektródoknak in vivo felhasználási élettartamának a kiterjesztése volt. Az elektródok vízgőzzel telí-

tett (100 %-os páratartalmú) atmoszférában való különböző időtartamú tárolása azt mutatta, hogy pH-

elektródok esetében kb. két hónap után, káliumelektródok esetén kb. három hónap után a membránok
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víztartalmának aktivitása és így összetétele egyensúlyba jutott. Azt feltételeztük, hogy a hidratálási

idő különbsége a membránok különböző polaritásának tulajdonítható: a pH-szelektív elektród poláris

lágyítót (o-NPOE, ��o = 23,9), míg a káliumion-szelektív membrán az apoláris DOS lágyítót tartal-

mazott (��o = 3,9). További különbség, hogy a pH membrán lipofil amint is tartalmazott, amely részt

vehet sav - bázis kölcsönhatásokban a PVC-COOH mátrix –COOH csoportjaival. A pH-membránok

lényegesen több ionos helyet tartalmaznak, mint a káliumion szelektív membránok, melyek

valinomycint és DOS-t tartalmaznak. Ez utóbbi esetben a víz bediffundálása a membrán főtömegébe

és onnan a poli-HEMA rétegbe hosszabb időt vehet igénybe.

3.3-1. táblázat

A biokompatibilitási és kondicionálási idő csökkentési kísérletek során tanulmányozott membránok

összetétele*

Mem-
brán

Polimer Lágyító
Polimer/
lágyító
aránya
(m/m)

Ionofór Lipofil
sóadalék

Megjegy-
zések

A PVC-HMW o-NPOE 1:2 ETH 1001 KTpClPB Ca2+ szel.
B Tecoflex o-NPOE 1:2 ETH 1001 KTpClPB Ca2+ szel.
C Tecoflex o-NPOE 2:1 ETH 1001 KTpClPB Ca2+ szel.
D Tecoflex -- -- ETH 1001 KTpClPB Ca2+ szel.
E PVC-COOH DOS 1:2 -- -- Ionofór nél-

küli
F PVC-COOH o-NPOE 1:2 -- -- Ionofór nél-

küli
G PVC-HMW DOS 1:2 -- -- Ionofór nél-

küli
H PVC-COOH o-NPOE 1:2 TDDA KTpClPB pH szel.**

I PVC-COOH DOS 1:2 Valinom. KTpClPB K+ szel.
* A felhasznált rövidítések értelmezését lásd a szövegben
** Hasonló összetételű, de ETH 5294 ionofór tartalmú membránt használtunk a potenciometriás

pH mérésekhez

Azt feltételeztük, hogy hasonló folyamat játszódik le csak különböző időtartam alatt, amikor a

pH és K+-ion szelektív planáris félmikroelektródok kondicionálása (hidratálása) történt puffer vagy

más vizes oldatokban (3.3-1a. ábra). Ha az elektródokat először legalább 24 órát kondicionáltuk (hid-

ratáltuk) puffer vagy más vizes oldatban és utána 100% páratartalmú atmoszférában tároltuk, akkor

az elektródok azonnal kalibrálhatók és használhatók voltak további kondicionálás nélkül. Az így tá-

rolt elektródok potenciálstabilitása rendkívül jónak bizonyult. Az alapvonal változás kisebb volt mint
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0,1 mV/óra (3.3-1b. ábra). Az elektródok 100% nedvesség tartalmú atmoszférában való tárolása két

fő előnnyel jár:

a) A szenzorok felhasználásra készek további hidratálási művelet nélkül;

b) Az elektródok tárolási élettartama megnövekszik, mert a mérések között nem tároljuk az

elektródot vizes oldatban és így a membránalkotók (ionofór, lipofil só, lágyító) kioldódásának

mértéke jelentősen csökken.
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3.3-1. ábra Potenciál - idő tranziens görbék két különböző, Kapton hordozón kialakított félmikro-

elektród első hidratálása során (a. ábra), és ugyanezen elektródok oldatbeli potenciálstabilitása 100 %

nedvességtartalmú atmoszférában való tárolása után (b. ábra). �: pH-elektród, amely PVC-COOH/o-

NPOE/ETH5294 összetételű; : K+-elektród, amely PVC-COOH/DOS/valinomycin összetételű.

Kondicionáló oldatok: pH 7,0 Tris puffer a pH-elektródok esetében és 10-2 mol/l KCl pH 7,0 Tris

pufferben K+-elektródok esetében.

3.3.2. Membrán felületi sejtadhézió és a membrán alkotók biológiai kompatibilitásának

vizsgálata

Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatokat használtunk a membránok felületének

vizsgálatához abból a célból, hogy meghatároztuk a sejtadhézió mértékét és aktivitását a beültetési

idő függvényében. Először „A”, „B”, „C” és „D” jelű membránok (1ásd 3.3-1. táblázat) 14 napig

tartó beültetését követő SEM felvételeit értékeltük ki. Membrán „A” kisebb számú megtapadt

makrofág és idegen óriás sejtet (FBGC-k) mutatott a felületén a Tecoflex alapú („B”, „C”, „D”)

membránokkal összehasonlítva. Ezen kutatás során membrán „B” mutatta a legnagyobb felületre ta-

padt makrofág és FBGC sűrűséget az összes membrán között. Kristályhoz hasonló klaszterek és

sejttörmelék volt megfigyelhető az FBGC-k szélein membrán „B” felületén. A lágyító mennyiségé-

nek csökkentésével (membrán „C”) a megtapadt makrofágok és FBGC-k koncentrációjának csökkent

sűrűsége volt megfigyelhető a membrán „B”-vel összehasonlítva. A lágyítótartalom további csök-

kentésével (membrán „D”, lágyítótartalom nélküli Tecoflex) megnövekedett, megtapadt makrofág és

FBGC sűrűség volt megfigyelhető.

Az SEM analízis a makrofágeloszlás morfológiájában is különbségeket mutatott membrán „A,

B, C és D” felületén. Mindegyik minta esetében a legtöbb makrofág elnyújtott citoplazma kiterjedést

mutatott excentrikus sejtmag elrendeződéssel és kezdődő fonalakkal, ami a sejtadhéziót és aktiválást

jelezte. FBGC-k mindegyik membrán („A-D”) esetében hasonló morfológiát mutattak: extenzív ki-

terjedést, határozott citoplazma határokat, sejtek közötti kapcsolódást és excentrikusan elhelyezkedő

sejtmag csoportokat.

Membrán „A-I” esetében tapasztalt váladék leukocita analízisének eredményét összehasonlí-

tottuk a korábbi kísérleteinkben tapasztalt eredményekkel 180. Membrán „B”, „C” és „D” esetében

pozitív korreláció mutatkozott a növekvő lágyítótartalom és a növekvő összes leukocitaszám,

polimorfonukleáris leukocitaszám (PMNs), a makrofág-koncentráció és a limfocita váladékbeli kon-
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centrációja között. Az eredmények azt sugallják, hogy a mátrixból kidiffundáló lágyító jelenléte a

membránfelületen megnövekedett gyulladási ellenreakciókat eredményezhet. A SEM felvételeink

kristályokhoz hasonló szerkezetű klaszterek jelenlétét mutatták a megtapadó FBGC-k szélein a

membrán „B” esetében, amelynek a lágyító tartalma a legmagasabb volt. Az eredmények a lágyító

és/vagy lipofil sóadalékok kioldódását valószínűsítik, amennyiben a membrán lágyítótartalma jelen-

tős. Ez a megfigyelésünk jó összhangban volt más kísérleti kutatások megállapításaival 181.

Membrán „E”, „F”, „H” és „I” SEM felvételein jelentős mértékű gázképződési jelenség volt

megfigyelhető. Ugyanakkor a felvételek alapján membrán „E”-n, „F”-en és „H”-án kiterjedtebb

mértékű FBCG adhézió volt megfigyelhető, mint a PVC-HMW alapú membrán „G” esetében.

Sajnálatos módon membrán „A” nem alkalmas planáris félmikroelektródok készítésére, mert

a PVC-HMW adhéziójának mértéke a poliimid szigetelésű Kapton felületen meglehetősen gyenge
131. Másrészről Tecoflex poliuretán mátrix nem alkalmas pH-elektródok készítésére, annak analitikai

tulajdonságaiból kifolyólag. Továbbá a lágyítótartalom csökkentése sem mindig járható út 146, mivel

ezáltal a szenzorok analitikai tulajdonságai erősen elromolhatnak, miközben az ellenállása túlságosan

megnőhet.

In vivo mérések céljaira a PVC-COOH mátrixot találtuk legalkalmasabbnak tekintettel arra,

hogy ez a polimer mutatta a legjobb adhéziós tulajdonságokat a poliimid felületen,valamint kellően

rugalmas és rendkívül kedvező elektroanalitikai tulajdonságokat mutatott 142, 146. Ahogyan azt későb-

biekben bemutatni kívánom a PVC-COOH mátrixú félmikroelektródokat polimerréteggel bevonva

azok biokompatibilitása lényegesen javítható.

3.3.3. Planáris pH és K elektródok analitikai tulajdonságainak változásai vérmintában

való kondicionálás után

A planáris pH-, K+-, Na+- és Ca2+-elektródok pufferolt vizes oldatokban tanúsított kedvező

analitikai tulajdonságai nem garantálják azok akut vagy krónikus in vivo felhasználhatóságát 132. Is-

mert tény, hogy a szenzorok élettartama megrövidül azok plazma, vérszérum, vagy vérben történő

használata esetén 182. Az élő szövetekkel való kölcsönhatások következményei még bonyolultabbak

az élő szervezet gyulladásos ellenreakciói következtében 142. Fehérje és más szálas szerkezetű sejtes

elemek bevonhatják az elektródok felületét és elszigetelhetik azokat teljesen a testnedvektől. Ebben a

részben azokat az eredményeinket szeretném ismertetni, melyek a pH és K+ szelektív bevonatnélküli

félmikroelektródjaink analitikai tulajdonságainak változását követik nyomon vérrel való különböző

ideig tartó kontaktus során. Ezen analitikai jellemzők:

a) Kalibrációs görbe meredeksége, potenciálmérések reprodukálhatósága;
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b)  Membránok ellenállásának változása.

Kísérleteinkhez 0,5 mm átmérőjű Kapton alapú félmikroelektródokat használtunk. Ahogyan

azt a 3.3-2. és 3.3-3. táblázatok mutatják, a pH és a K+-elektródok analitikai tulajdonságai nem vál-

toztak lényegesen 3 napig tartó vérrel való érintkezés során.

3.3-2. táblázat

Planáris pH félmikroelektródok analitikai paramétereinek változása vérmintákkal való kontaktus so-

rán.

Kísérleti körülmé-
nyek

Kalibrációs. görbe
meredekségének

változása (%)

Membrán fő-tömeg
ellenállásának válto-

zása (%)

Potenciálmérések
reprodukciója

pH 7 esetén (mV)

Meghibásodott
elektródok ará-

nya (%)
30 db minta után

+0,5 2,8 0,6 0
15 órás vérrel való
kontaktus után < 0,2 4,2 0,9 0
3 napos vérrel való
kontaktus után -0,7 9,7 0,7 0
9 napos vérrel való
kontaktus után -2,9 13,8 1,5 16,6
14 napos vérrel
való kontaktus
után

-7,0 16,5 2,2 50

Kísérlet során vizsgált elektródok száma: 6.

Mindegyik adat az összes működőképes elektród esetében mért érték átlaga.

A %-os változásokat a vérrel való érintkezés előtt mért értékhez viszonyítottuk.
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3.3-3. táblázat

Planáris K+ félmikroelektródok analitikai paramétereinek változása vérmintákkal való kontaktus so-

rán.

Kísérleti körülmé-
nyek

Kalibrációs gör-
be meredekségé-

nek változása
(%)

Membrán főtömeg
ellenállásának

változása
(%)

Potenciál mérések
reprodukálhatósága.

pK 3 esetén
(mV)

Meghibásodott
elektródok ará-

nya
(%)

30 darab minta után < 0,1 9,4 0,9 0
15 órás vérrel való
kontaktus után -2,4 43,3 0,3 0
3 napos vérrel való
kontaktus után -0,9 57,5 0,7 16,6
9 napos vérrel való
kontaktus után -1,2 59,2 0,5 16,6
14 napos vérrel való
kontaktus után -2,2 62,5 0,7 16,6

Kísérlet során vizsgált elektródok száma: 6.

Mindegyik adat az összes működőképes elektród esetében mért érték átlaga.

A %-os változásokat a vérrel való kontaktus előtt mért értékhez viszonyítottuk.

A membránellenállások növekedése a membránalkotók kioldódásának következménye. Ki-

lenc napi vérrel való kontaktus után a kalibrációs görbe meredeksége pH-elektródok esetében közel

3%-kal, K+-elektródok esetében pedig 1,2 %-kal csökkent. Mindkét típusú elektród esetében a memb-

ránok ellenállása fokozatosan növekedett és a potenciál reprodukálhatóság fokozatosan romlott a vér-

rel való kontaktus ideje alatt.

14 napi vérrel való kölcsönhatás után a pH-elektródok fele hibásodott meg (például a memb-

rán levált az elektródfelületről, vagy pedig a membránalkotók oldódtak ki a membránokból). Az

elektródok működőképes fele is csökkent analitikai teljesítményt mutatott (lásd 3.3-2. táblázatot).

Azonos időtartam alatt a K+-elektródok viselkedése hasonló volt (lásd 3.3-3. táblázatot). Ezen kísér-

leti eredmények ismételten bizonyították, hogy az elektródok vérben való élettartamának meghosz-

szabbítása azok védőréteggel való bevonását teszik szükségessé (lásd a következő fejezetben). Az

analitikai teljesítmény változásai összhangban voltak a pásztázó elektronmik-roszkópos felvételek

alapján tapasztalt sejtadhéziós megfigyelésekkel.

3.3.4. Vérszérum minták pH és K+-ion tartalmának meghatározása planáris

félmikroelektródokkal

Vérminták iontartalmának meghatározásához használt elektródok kalibrálásának kérdése ré-
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góta vita tárgya a kutatók között. Különféle véranalizátort gyártó cégek más és más kalibráló oldato-

kat és minőségellenőrző anyagokat javasolnak. Ezek összetétele nagymértékben eltérő lehet, és sok

mindent magában foglal a vizes puffer-oldatoktól a vérszérum albumin tartalmú oldatokig 183. Elmé-

letileg az lenne a megfelelő, ha a kalibráló oldat a mintákhoz nagyon hasonló összetételű lenne. Eb-

ben az esetben minimalizálni lehetne a folyadék-határfelületi potenciál, az ionaktivitás, protein-

térfogat és más egyéb tényezőknek a potenciometriás mérést befolyásoló hatását 184. Ennek megvaló-

sítása azonban nehézségekbe ütközik, ezért jelenleg nem létezik egységes eljárás a potenciometriás

elektródok kalibrálására, és ez az egyes analitikai laboratóriumok és műszerek által mutatott eredmé-

nyek különbözőségét okozza azonos mintaösszetétel esetén.

Kísérleteinkben hat különböző vérszérumminta pH-ját és káliumion-koncentrációját határoz-

tuk meg kétféle módon. Az egyik esetben az elektródokat vizes puffer-oldatokban ill. ismert összeté-

telű K+-ion tartalmú oldatokban kalibráltuk a mérés előtt. A másik esetben az elektródokat ismert pH-

jú és K+-ion tartalmú szérummintákban kalibráltuk a mérés előtt. Az eredményeket összehasonlítot-

tuk egymással, valamint üvegelektróddal (pH) ill. AVL véranalizátorral (K+) mért értékekkel (3.3-4.

és 3.3-5. táblázat). AVL analizátor speciális, a gyártó cég által szállított kalibráló oldatokat, és álta-

lunk nem ismert korrekciós mechanizmusokat alkalmaz a minták elemzéséhez. Kísérleti eredménye-

ink bizonyították, hogy a planáris Kapton alapú félmikroelektródok alkalmasak vérminták pH és K+

koncentrációnak a meghatározására.

3.3-4. táblázat

Vérszérum minták pH-jának meghatározása Kapton hordozós félmikroelektródokkal.

Minta Üveg-
elektród

Kapton elektród
Kalibráció vizes

pufferekben

Kapton elektród
Kalibráció ismert
pH-jú szérumban

1 7,47 7,61�0,03 7,44�0,03
2 7,43 7,48�0,01 7,30�0,02
3 7,54 7,57�0,01 7,41�0,02
4 7,54 7,56�0,02 7,39�0,02
5 7,51 7,65�0,01 7,48�0,02
6 7,85 7,9�0,02 7,75�0,02

A táblázat adatai négy különböző elektróddal mért, háromszor ismételt mérési eredmények átlagát és

standard-deviációját tartalmazzák (SD).
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3.3-5. táblázat

Vérszérum minták K+-ion tartalmának meghatározása Kapton hordozós félmikroelektródokkal.

Minta AVL vér-
analizátor

Kapton elektród
Kalibráció vizes

KCl oldatban

Kapton elektród
Kalibráció ismert K+

aktivitású szérumban
1 3,58 3,42�0,09 3,49�0,10
2 3,43 3,49�0,11 3,53�0,09
3 3,53 3,61�0,18 3,62�0,14
4 3,22 3,13�0,04 3,19�0,06
5 3,42 3,50�0,06 3,52�0,06
6 4,42 4,13�0,07 4,11�0,08

A táblázat adatai négy különböző elektróddal mért, háromszor ismételt mérési eredmények átlagát és

standard-deviációját tartalmazzák (SD).

3.3.5. Csökkentett kondicionálási idejű elektródok vérben való stabilitásával kapcsola-

tos eredmények összefoglalása

Kísérleti eredményeink bizonyították, hogy Kapton alapú pH és K+-ion szelektív planáris

félmikroelektródokat 100% páratartalmú atmoszférában tárolva a kondicionálás után, azok minden

további hidratálási lépés nélkül azonnal használhatóak potenciometriás mérésekre. A 14 napig tartó

vérrel való kontaktus mutatta, hogy a szenzorok élettartama korlátozott, ha azok nincsenek

biokompatibilis polimer védőréteggel bevonva.

3.4. Bevonattal ellátott elektródok elektrokémiai és biokompatibilitási tulajdonsága-

inak vizsgálata

Amint arra már az irodalmi részben utaltam, biokompatibilis anyagok használata a membrá-

nok alkotóelemeiként, valamint az elektródnak a biokompatibilis anyaggal történő bevonása rendkí-

vül fontos azok in vivo módon való felhasználása szempontjából. A adszorpció és sejtadhézió csök-

kentését célzó fizikokémiai és biológiai felület-módosítások fontosak annak megakadályozásában,

hogy a biológiai részecskék elzárják a szenzor felületét a beültetés után. Másrészről a szelektív

membrán felületének módosítása negatívan befolyásolhatja a szenzor potenciometriás válaszát. Az

élő szervezetbe beültetett eszközök meghibásodása sok esetben visszavezethető volt a bevonásra

használt anyag tulajdonságaira 124. Ezen elektródfelületi módosí-tások általában az elektród

biokompatibilis polimerréteggel való befedését jelentették. Cellulóz acetát125, 126, 127, poli(hidroxietil-

metakrilát) - poli(metil-metakrilát) kopolimer (poli-HEMA/poli-MMA) 185, polivinilalkohol 186 és

alginát/polilizin-alginát 128 alkalmazását vizsgálták különböző kutatócsoportok. Ezen bevonatok
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csökkent fehérje adszorpciót eredményeztek különböző szenzorok felületén azok biológiai mintákkal

való kontaktusa során.

Az általunk kifejlesztett planáris félmikroelektródok biokompatibilitását egyrészt a membrá-

nok összetételének gondos optimálásával, másrészt az elektródok alkalmas polimerrel való bevonásá-

val kívántuk javítani. A korábbiakban már bemutattam a membránok összetételével kapcsolatos ku-

tatásainkat. A következő részben a szenzorok bevonásával kapcsolatos eredmé-nyeinket kívánom

részletezni.

3.4.1. Elektródok bevonására alkalmas biokompatibilis polimerek kiválasztása

Három különböző biokompatibilis anyagot választottunk ki azon célból, hogy az ionszelektív

elektródokat azokkal bevonva a szenzorok ellenállóbbak legyenek nem-specifikus protein adszorpci-

óval és sejtadhézióval szemben, valamint, hogy azok vér és szöveti kompatibilitását megnöveljük.

Ezek az anyagok:

a) Nafion, ami perfluorozott, szulfonil csoportokat tartalmazó ioncserélő anyag;

b) Kalcium-alginát, ami vízoldható nátrium-alginátból készül in situ Ca2+-ionos kicsapással;

c) poli-HEMA (poli(2-hidroxietil-metakrilát).

Különálló, Kapton-hordozón kialakított pH és K+ szelektív elektródokat használtunk a vizs-

gálatokhoz. Az elektródok aktív helyének átmérője 0,5 mm volt. Az elektródokat a megfelelő poli-

merrel vontuk be (3.4-1. ábra), majd vizsgáltuk azok analitikai paramétereit és felületi tulajdonságait.

Az első két polimer (Nafion és kalcium-alginát) nem mutatott megfelelő mechanikai szilárdságot,

amit az elektródok in vivo felhasználása tesz szükségessé. A kiindulási felületek simák és egységesek

voltak, de néhány óra kondicionálás után a réteg megrepedezett és inhomogén struktúrát mutatott. A

negatív eredmények alapján további kísérleteink során csak a poli-HEMA bevonatot alkalmaztuk.

Tekintettel arra, hogy a pH és K+ szelektív membránok válaszideje lelassult a bevonat vastag-

ságától függően, a réteg vastagságát szigorú ellenőrzés alatt kellett tartani a mérések reprodukálható-

ságának biztosítása céljából. Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a legjobb bevonat poli-HEMA

5%-os (m/m) metanolos oldatából készíthető. Az elektródokat kétszer egymás után a fenti oldatba

belemerítve 10�5 �m vastag sima, homogén hidrogél réteget sikerült kialakítani. Az első bevonat

bemerítéssel történő felvitele után az elektród felületét 10 percig száradni hagytuk. Ezután ismételt

bemerítéssel felvittük a második bevonatot, és a szenzorokat szobahőmérsékleten egy éjszakát szá-

radni hagytuk. Amennyiben a réteg vastagsága meghaladta a 30�10 �m vastagságot, az elektródok
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válaszideje 60 s-nál hosszabbnak mutatkozott. Ez utóbbi jelentős hátrány, amennyiben az elektródo-

kat átfolyó cellás vagy in vivo kísérletekben kívánjuk felhasználni.

Ionos vagy töltésnélküli részek hidrogéleken (például poli-HEMA) keresztüli transzportfo-

lyamatainak részletes leírása az irodalomból ismert 187. Különféle ionos részekkel való kísérletek

megerősítették, hogy a vízfelvételi folyamatok, melyeket az oldott anyag–víz és a polimer–víz köl-

csönhatások határoznak meg, alapvető fontosságúak a hidrogéleken keresztüli transzportfolyamatok

kontrollálása szempontjából 188, 189. A poli-HEMA-n keresztüli szelektív iontranszportot leíró kutatá-

sok 137 fényében, a hidrogél bevonat hatását vizsgáltuk módosított PVC (PVC-NH2 és PVC-COOH)

mátrixú elektródok esetében. Ez a védő hidrogél bevonat előnyösebb biokompatibilitási tulajdonsá-

gokkal rendelkezik, mint a PVC, vagy a módosított PVC mátrix saját maga. Ahogy azt a kutatók ko-

rábban ismertették 187, ez a módszer némiképp hasonló ahhoz, mint amikor hagyományos dialízis

membránt helyezünk PVC alapú elektródok felületére 190. Amennyiben a bevonat nem akadályozza

az elektród normális elektrokémiai válaszát, akkor ez a megoldás több előnnyel is jár. Az elektród

magasabb fokú biokompatibilitása érhető el, valamint meg lehet akadályozni interferenciát okozó

anyagoknak, (például proteineknek vagy más nagyméretű szerves molekuláknak) az elektródfelület-

hez jutását.
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3.4-1. ábra Kapton hordozón kialakított félmikroszenzorok réteges szerkezete: a) bevonat nélküli

membránelektród; b) biokompatibilis polimerréteggel bevont elektród; 1 - Kapton hordozó; 2 - Ag; 3-

AgCl; 4 - poliimid szigetelő réteg; 5 - poli-HEMA; 6 - szelektív polimermembrán; 7 -

biokompatibilis bevonat.

3.4.2. Bevonattal ellátott membrán elektródok analitikai viselkedése

3.4.2.1. Lineáris kalibrációs tartomány és kalibrációs görbe meredeksége

Kísérleteink során azt találtuk, hogy sem a pH, sem a K+ szelektív planáris szenzorok lineáris
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tartománya, sem kalibrációs meredeksége nem változott meg lényegesen a poli-HEMA hidrogéllel

történő bevonás után. A H+-ion szelektív elektródok lineáris pH tartománya nem változott a bevo-

natlan elektródokra vonatkozó eredményekkel összehasonlítva 131, 142, 138, 191. A hasonló felépítésű K+-

elektródokról is ugyanez mondható el 191. Ebben az esetben a kalibrációs görbe meredeksége sem

változott (3.4-2. ábra). A planáris pH-elektródok érzékenysége kb. 1 mV/pH–val csökkent a harma-

dik poli-HEMA réteg felvitele után (3.4-2. ábra). A kalibrációs egyenes meredekségének ez a csök-

kenése meglehetősen kicsiny, különösen, ha ezen értéket összehasonlítjuk a poli-HEMA – poli-MMA

9:1 arányú kopolimerével bevont K+ szenzorok esetében tapasztalt változással. Ez utóbbi esetben a

meredekség 46 mV/pK értékről 36 mV/pK értékre csökkent 187. Ezenfelül a potenciálválasz erősen

eltért a lineáristól az alacsony koncentrációk tartományában 187.
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3.4-2. ábra pH és K+-ion szelektív, planáris elektródok érzékenysége bevonat nélküli és 1-, 2- és 3-

rétegű bevonat esetén.

3.4.2.2. Válaszidő változása a bevonat hatására

A bevonattal ellátott elektródok válaszideje kismértékű növekedést mutatott a bevonat nélküli

elektródokkal összehasonlítva. Ahogyan azt a 3.4-3. ábra bemutatja, kétrétegű hidrogél bevonattal

ellátott pH-elektródok válaszideje 30 s-nál rövidebb volt, és így továbbra is alkalmasnak mutatkoztak

átfolyó cellákban való alkalmazásra. Hasonlóképpen, K+-ion szelektív membránok esetén sem ta-

pasztaltunk jelentős válaszidő növekedést. A poli-HEMA bevonattal ellátott pH és K+-elektródok

esetén tapasztalt rövid válaszidő annak tulajdonítható, hogy a potenciometriás válasz gyorsan stabili-

zálódott, mivel a poli-HEMA réteg magas víztartalmú, és így az iontranszport gyors rajta keresztül.
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3.4-3. ábra Bevonat nélküli és 1-, 2-, 3-rétegű poli-HEMA bevonattal ellátott H+-ion szelektív elekt-

ródok válaszidő görbéi.

3.4.2.3. Szelektivitás változása a bevonás után

A poli-HEMA bevonattal ellátott pH és K+-ion szelektív elektródok szelektivitási tényezői

(-logKH,M
pot ill. –logKK,M

pot) nem változtak meg (M= Li+, Na+, K+, Ca2+ pH-elektródok és az M = Li+,

Na+, Ca2+, Mg2+, NH4
+ kálium elektródok esetében). Ez alátámasztja azt a korábbi megfigyelést, hogy

nincs lényeges különbség különböző sók poli-HEMA-beli megoszlási hányadosa között 187 annak je-

lentős víztartalma miatt.

3.4.3. Vérminták hatása bevonattal ellátott planáris elektródok potenciometriás vála-

szára

A különböző kutatások eredményei azt mutatták, hogy vér-, plazma- és szérumminták jobban

csökkentik az elektródok élettartamát, mint a vizes elektrolitok 191, 192. 193. Élő szövetek hatása még

jelentősebb a különböző ellenreakciók összetett hatásának következtében 194:

a) A vér koagulálódhat, ami vérrögök képződéséhez vezethet;

b) Az immunrendszer kedvezőtlen válasza jelentkezhet;

c) A fehérvérsejtek bevonhatják a szenzor felületét 195.

Proteinadszorpció és szálas bevonat lassíthatja, vagy végső soron teljesen meggátolhatja az
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elektród válaszát. Orvosi műszerek készítéséhez használt anyagok számára az egyik legfontosabb kö-

vetelmény a biológiai összeférhetőség, különös tekintettel a vérrel szembeni kompatibilitásra.
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3.4-4. ábra Különböző időtartam alatt, vérminták hatására a kalibrációs görbe meredekségének vál-

tozása bevonattal ellátott pH és K+-elektródok esetében.

Az elektródok teljesítménycsökkenésének legfőbb oka a membránkomponensek, mint az

ionofór és a lágyító kioldódása a vérminták lipofil közegének hatására 192. Az is megtörténhet, hogy a

minta egyes alkotói adszorbeálódnak a membránok felületén, vagy pedig beoldódnak a membránba

és ezzel megváltoztatják annak viselkedését. Kutatásunk bizonyította, hogy pH és K+-ion szelektív

planáris félmikroelektródok elektrokémiai tulajdonságai sokkal kevésbé változnak meg vérminták

hatására, amennyiben a membránokat poli-HEMA réteggel vonjuk be. Az alább ismertetendő ered-

mények sokkal kedvezőbbek, mint a bevonatlan elektródok esetében korábban tapasztaltak 191. A 0,5

mm átmérőjű aktív hellyel rendelkező pH és K+-elektródokat (12 darabot mindegyik fajtából) vér-

minták hatásának tettünk ki különböző hosszúságú időtartamokra. Mint azt a 3.4-4., 3.4-5. és   3.4-6.

ábra mutatja pH és K+ szenzorok analitikai paraméterei, mint például a kalibrációs görbe meredeksé-

ge, a membránok ellenállása, lényegében nem változtak három napig tartó vérrel való kontaktus során

sem. Kilenc napig tartó vérrel való kontaktus után is csak az elektródok 11,1 %-a hibásodott meg.

Ezen meghibásodott szenzorok elektródok meredeksége 54 mV/dekád alá csökkent, és a potenciál

értékek reprodukciója nagyobb volt mint 3�1 mV. 14 napig tartó vérrel való kontaktus után az elekt-
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ródok 22,2 %-a hibásodott meg, és a többi elektród meredeksége is lecsökkent (a működőképes elekt-

ródok átlagos meredeksége 56 mV/dekád volt), bár azok analitikai teljesítménye továbbra is kielégítő

maradt. Azonos időtartamú vérrel való kontaktus után, a K+-elektródok viselkedése hasonló volt.

Ezen elektródok esetében a kalibrációs görbe meredeksége csak kismértékben csökkent. Ez a K+-

elektródok esetén használt apoláris DOS lágyító hatásának köszönhető. Ugyanakkor DOS sajnos nem

alkalmas pH szenzorok alkotóelemeként való felhasználásra, 146, 170. Az elektródok potenciál-

reprodukálhatósági értéke 1 mV maradt 14 napi vérrel való kontaktus után. Ez megint csak arra utal,

hogy a védőbevonat segített lelassítani a membránkomponensek kioldódását, valamint csökkentette a

fehérjék adszorpcióját a membránok felületén.
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3.4-5. ábra Planáris, bevonattal ellátott pH és K+ szelektív membránok ellenállásának változása vér-

rel való különböző időtartamig tartó kontaktus után.
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3.4-6. ábra Poli-HEMA védőréteggel bevont pH és K+ szelektív planáris félmikroszenzorok meghi-

básodásának százalékos aránya vérrel való meghatározott időtartamú kontaktus után.

3.4.4. Membránok felületi jellemzői azok élő állatokba való beültetése után

A 14 napig tartó beültetés során egyik állat esetében sem jelentkezett elsődleges, esetleg má-

sodlagos elfertőződés vagy gyulladás a cella beültetése miatt. A felületi sejt-analízis céljából mind a

nyolc minta (védőréteg nélküli és védőréteggel bevont minta 1, 3, 7 és 14 napi beültetés után) felüle-

tét pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltuk meg. Mindegyik elektród esetében kiértékeltük az élő

szervezet ellenreakcióinak hatását mind az elektródok membrán felöli, mind a hátsó (Kapton) felüle-

tén védőréteg nélküli és védőréteggel ellátott esetben. Az eredményekből azt állapíthatjuk meg, hogy

az elektródok sima hátsó felülete szabad volt a sejtek sűrű aggregációjától mind a védőréteggel ellá-

tott, mind védőréteg nélküli elektródok esetében.

Az elektródok hátsó feléhez hasonlóan azok membrán felöli részén a sejtes aggregátumok

megjelenése hosszabb beültetési idő esetén inkább az érdes felületi helyeken volt jelentősebb a sima

részekkel összehasonlítva. Ugyanakkor 14 nap után mind a bevont, mind a bevonat nélküli membrá-

nok felületén szálas, nem sejtes eredetű aggregátumok jelentek meg, amelyeket nem sikerült azono-

sítani. Végső soron azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az elektródok biokompatibilis bevonata

nem befolyásolja lényegesen az immunválaszt, de kedvezően befolyásolhatja azok élettartamát.

Fontos az a következtetés is, hogy az elektródok és a bevonat felületi simaságának növelése kedvező

lehet az élő szervezet válaszreakcióinak csökkentése szempontjából.
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3.4.5. Biokompatibilis bevonattal ellátott félmikroelektródokkal kapcsolatos kutatási

eredmények összefoglalása

Összehasonlítottuk a vékony rétegű poli(2-hidroxietilmetakrilát) bevonattal ellátott elektródok

analitikai és biokompatibilitási tulajdonságait bevonat nélküli azonos szerkezetű elektródokéval. Az

elektródok analitikai paraméterei nem változtak meg lényegesen a poli-HEMA réteggel történő bevo-

nás után. Nafion és kalcium-alginát polimerek nem mutatkoztak alkalmasnak hasonló feladatra. A

membránok vérben való tárolásával, valamint Sprague-Dawley patkányokba való beültetésével azok

biostabilitását tudtuk megvizsgálni. Kísérleteink azt mutatták, hogy a biokompatiblis bevonat előnye

az elektródok élettartamának kiterjesztése.

3.5. pH és K+-ion koncentráció-változás nyomon követése élő sertésszív prepará-

tumban

Az előző fejezetekben már foglalkoztunk az elektródok alapjául használható polimerek tulaj-

donságaival, az elektródok potenciáljának folytonos változását okozó tényezők termodinamikai

alapjaival 146. Ebben a fejezetben ismertetett elektródok készítéséhez a különálló korong alakú

ionszelektív félmikroelektródokkal kapcsolatos korábbi kutatásaink és kísérleti eredményeink során

összegyűlt tapasztalatokat használtuk fel. Ezen kísérleti eredményeink bizonyították a hasonló szer-

kezetű szenzorok megfelelő érzékenységét, szelektivitását, válaszidejét és élettartamát vizes oldatok-

ban és vérben. 131, 132, 142, 146, 191. Az elektródokat sikerrel használtuk a vér pH-jának és K+-ion kon-

centrációjának meghatározására 191. Kutatásunk célja olyan kisméretű, flexibilis pH és K+-elektród

érzékelő felületének a kifejlesztése volt, amely alkalmas akut területi miokardiális ischaemia során

bekövetkező ventrikuláris kamralebegés esetén fellépő egyedi ionkoncentráció-változások in vivo

nyomon követésére. Korábbi ilyen irányú kutatások alapján 143, 196, 197, 198, 199, 200, 201 kardiológus kol-

légáink úgy vélték, hogy a baloldali leszálló főkoszorúér elzáródása olyan különálló szívizom terüle-

teket eredményez, amelyekben a sejtek közötti káliumion-koncentráció megemelkedik kb. 10

mmol/l-rel miközben a pH értéke 0,2 pH egységnyivel lecsökken. A speciális ionkoncentráció kom-

bináció eredményeképpen olyan elektromos vezetésű csatornák jönnek létre, amelyek az impulzusok

lassú szétterjedését okozzák. Korai szívdobbanások következnek be ezen elszigetelt területek környe-

zetében. A folyamatok önerősítése ventrikuláris tachikardiát és kamralebegést vált ki. Feltételezhető,

hogy ilyen területek az ischaemiás zóna közepe és a laterális határfelület között, valamint a szívizom

alsó endokardiális rétegeiben fordulhatnak elő, ahol a széndioxidnak a káliumionoknál nagyobb

mértékű diffúziója biztosítja azt, hogy a pH csak egészen kismértékben változik, mialatt a káliumion-

koncentráció megnövekszik. Ez a folyamat olyan ionkombinációt hoz létre, amely szükségszerű fel-
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tétel a lassú, elektromosan vezető csatornák által közvetített válasz kifejlődéséhez 202.

Kapton hordozó réteg

Poliimid szigetelõ réteg

Cr/Au

Hõre lágyuló polimer

Ag/AgCl

Sókat tartalmazó hidrogél
Ionszelektív membrán

3 mm

3.5-1.ábra Kilenc, H+- és K+-ion szelektív szenzorok készítésére alkalmas Ag/AgCl elektródot tar-

talmazó elektródfelület. A jobb oldali ábra az egyes elektródok szerkezetét mutatja be a rétegek fel-

tüntetésével.

Ahhoz, hogy a fent leírt fiziológiás hipotézist alátámasztó kísérletekhez szükséges H+ és K+-

elektródokat tartalmazó érzékelő felületet hozzunk létre, két fontos elektródstabilitási és analitikai

teljesítménnyel kapcsolatos kérdést kellett megoldanunk:

a) Termodinamikailag jól definiált körülmények megteremtése, amelyek stabil elektródpotenciált

eredményeznek;

b) Megfelelő adhézió megteremtése a polimermembrán és a poliimid borítású Kapton felület között.

Az első probléma az ezüst/ezüst-klorid felületén létrehozott poli-HEMA korong segítségével

volt megoldható, amely könnyedén adszorbeálni képes a megfelelő kloridion tartalmú puffer-oldatot
131,  203.

A második problémát a megfelelő polimermátrix kiválasztásával oldottuk meg. Aminált PVC

(PVC-NH2) mátrix a pH-elektródok és karboxiles PVC (PVC-COOH) mátrix a K+-ion szelektív

szenzorok esetében bizonyult a megfelelő hordozónak. A pH-elektródok esetében ETH 5294 ionofórt

és o-NPOE poláris lágyítót, míg a K+-ion szelektív elektródok esetében valinomycin ionofórt és apo-

láris DOS lágyítót alkalmaztunk. Korábbi kutatások kimutatták, hogy mindkét mátrix megfelelő ad-

héziós tulajdonságokkal rendelkezik a poliimid elektródfelületen 131, 132. A PVC-NH2 nem alkalmas

K+-elektródok mátrixaként való felhasználásra pH érzékenységéből kifolyólag. A PVC-COOH ion-

csere tulajdonságokkal rendelkezik, ahogyan azt a korábbi fejezetben már ismertettem 201. Mindkét
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polimer esetében a megfelelő szelektivitás biztosításához az ionofór mennyiségének meg kell halad-

nia a membrán negatív helyeinek teljes mennyiségét, ami a membránmátrix disszociációjából és a

lipofil sóadalékból származik. Korábbi kísérleti eredményeink alapján kidolgoztunk egy eljárást a

rögzített negatív helyek koncentrációjának becslésére. Az ionofór és a negatív helyek koncentráció-

egyenlőségének felel meg ugyanis az az összetétel, amelynél a szelektivitás drasztikus megváltozása

következik be.

(a)

 (b)

3.5-2. ábra 30 beültethető elektródfelületet tartalmazó Kapton alapú lemez. Mindegyik felület 9

elektródhelyet tartalmaz (a. ábra). A b. felvétel flexibilis csatlakozással ellátott, beültetésre kész, 4 - 4

H+ és K+-elektródokat tartalmazó elektródfelületet mutat be
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3.5.1. Az in vivo alkalmazásra előkészített szenzorfelület potenciometriás tulajdonságai

A 3.5-1. táblázatban foglaltam össze a négy pH és négy K+-elektródot tartalmazó

ún.„karácsonyfa”-alakú elektródfelület potenciometriás tulajdonságait. A szenzorfelületek előállítá-

sánál mintegy 75%-os volt a kitermelés. Ez főként annak tulajdonítható, hogy a membránok nem

fedték be teljesen a poli-HEMA-t és így az Ag/AgCl érintkezésbe került a kondicionáló oldattal,

rövidrezárva az elektródot. Mintegy 2 - 3%-ban a membrán vált le az elektródfelületről a kalibrálás

során. Néhány esetben a szigetelő poliimid réteg vált el a Kapton hordozófelülettől. Ez utóbbi hiba az

elektródok készítése során alkalmazott, nem megfelelő hőmérsékleten végrehajtott polimerizáció kö-

vetkezménye volt.

A kilencedik (lásd 3.5-1 ábra) elektródot nem fedtük be semmilyen membránnal, tekintettel

arra, hogy a kísérlet során ez a szenzor volt a közös referencia elektród a nyolc másik ionszelektív

elektród számára. Ez a szenzor csak Ag/AgCl-ot tartalmazott, amelyet poli-HEMA réteggel fedtünk

be. Mivel az in vivo kísérletek során a sejtek közötti folyadék kloridion koncentrációja nem változik

számottevően, így ez az egyszerű referencia elektród is alkalmas volt a kísérleteink céljaira. Korábbi

kísérleteink már bizonyították, hogy az ionszelektív elektródok kalibrációs görbéjének lineáris tarto-

mánya és meredeksége nem változott egy hónap folyamatos kondicionálás és használat során.
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3.5-1. táblázat

Elektródfelületet képező, planáris pH és K+-ion szelektív elektródok potenciometriás

tulajdonságai a.

Tulajdonság Membrán
pH-elektród K+-elektród

Lineáris tartomány
(pH vagy mmol/l)

4 - 12 10-1 – 10-5

Kalibrációs meredekség
(mV/dekád)

58,9 � 0,2 58,3 (57,7b) � 0,2

Kimutatási határ >12 4,0 × 10-6

Szelektivitási együttható
(-logKM,N

pot)
Li+

Na+

K+

Ca2+

NH4
+

>10,9
11,1
10,5
11,2

--

4,4
3,6
--

4,6
1,8

Reprodukálhatóság (mV)c 0,6 0,6
a  Adatok 25 elektródfelület átlagát tartalmazzák (a működőképes elektródok aránya 75%

volt). Az elektródok kalibrációs tengelymetszet értéke kb. 20 mV-tal változott az egy

hónap kondicionálás/használat során.
b  0,14 mol/l Na+ háttérion-koncentráció esetén.
c  pH 7 Tris puffer, 0,14 mmol/l Na+ és 4,0 mmol/l K+ összetételű oldatban mért érték.

3.5.2. A planáris elektródfelület elektródpotenciál méréseinek rövid időtartamú stabili-

tása

A planáris félmikroelektródok esetében tapasztalt válaszidő görbék (potenciál–idő tranziens

görbék) kismértékben különböztek a makroelektródok esetében tapasztaltaktól. A gyors tranziens

válaszgörbét egy lassú, folyamatos potenciálváltozás követte. Az átlagos potenciálváltozás mértéke

pH-elektródok esetében 0,25 � 0,09 mV/óra (N = 16) értéknek adódott 5 órás időtartam alatt pH 7

Tris pufferben, 4,0 mmol/l K+ háttérion koncentráció esetén. Ugyanezen oldatban és ugyanezen idő-

tartam alatt a K+-ion szelektív elektródok esetében ez az érték csak 0,09 � 0,03 mV/óra (N=12) érték

volt. Ez a különbség a membránok eltérő polaritású lágyító tartalmának tulajdonítható (o-NPOE, ��o

= 23,9 pH-elektródok és DOS, ��o = 3,9 K+-elektródok esetében) 138, 139.
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Ismert tény, hogy akut és krónikus betegségek biológiai vizsgálatára kifejlesztett ionszelektív

membránok esetében azok összetételének állandósága kulcsfontosságú kérdés 204. A planáris elektró-

dok alapvonalának lassú, de folyamatos változása annak jele, hogy azok összetétele folyamatosan

változik a kondicionálás során. Ez a folyamat jelentős mértékben korlátozhatja az elektródok élettar-

tamát. Kísérleteink azonban igazolták (lásd korábbi fejezeteket), hogy az általunk javasolt

félmikroméretű, planáris elektródok esetében minimálisan 90 napos élettartammal számolhatunk fo-

lyamatos kondicionálás és használat mellett.

3.5.3. Az in vivo mérésre előkészített elektródok impedanciája

A félmikroelektród-felület pH és K+-elektród helyeinek ellenállása eltérő a különböző polari-

tású lágyítók használata miatt. Mindazonáltal minkét típusú membrán 10 M�-nál kisebb ellenállást

mutatott 24 óra hidratálás után (3.5-3. ábra). Ez a viszonylag alacsony membránellenállás nem oko-

zott problémát az in vivo kísérlet körülményei között a potenciometriás méréseknél. Az ellenállás

kismértékben növekedett a kondicionálás során, ami a membránalkotók kioldódásával volt magya-

rázható.
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3.5-3. ábra Planáris pH és K+-ion szenzorok ellenállás-változása 7 napos folyamatos kondicionálás

és használat során.
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3.5.4. pH és K+-ion koncentráció-változás nyomon követése élő sertésszív prepará-

tumban

Amint azt fentebb ismertettem, a szív különböző ischaemiás tartományaiban (a zóna szélei és

közepe között) egymástól eltérő ionkoncentráció-kombinációk léphetnek fel. A zóna középső részé-

ben halált okozó ionos változások következnek be (például sejten kívüli K+-ion koncentráció meg-

emelkedése miközben ezzel egyidőben a sejten belüli pH nem csökken). Mindeddig azonban nem

létezett direkt kvantitatív bizonyíték az egyes specifikus heterogén ionos és vezetőképességi változá-

sokra akut ischaemia során, főként a megfelelő szenzorok hiánya miatt. A szenzorok terén elért fej-

lesztéseink megoldást mutattak erre a problémára, és eredményességünket mérésekkel alá is tudtuk

támasztani. A 3.5-4., 3.5-5. és 3.5-6. ábrák az élő sertésszív preparátumba miokardiális mélységben

beültetett, H+- és K+-elektródokat tartalmazó szenzorfelületeink által szolgáltatott potenciometriás

adatokat mutatják be.

Koszorúér elzárás

1. koszorúér elzárás

2. koszorúér elzárás

3. koszorúér elzárás

21. csatorna
(10 mm mélységben)

Idõ (perc)

K
 (m

m
ol

/l)
+

3.5-4. ábra Az ábrán az adatgyűjtő rendszer 21. csatornája által szolgáltatott jelet tüntettük fel,

amelyhez tartozó elektród 10 mm mélyen volt a szívizom külső felületétől.
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Idö (perc)

K
 (m

m
ol

/l)
+

22.  csatorna
(7,5 mm mélységben)

1. koszorúér elzárás

2. koszorúér elzárás

3. koszorúér elzárás

Koszorúér elzárás 

3.5-5. ábra Az ábrán az adatgyűjtő rendszer 22. csatornája által szolgáltatott jelet tüntettük fel,

amelyhez tartozó K+-elektród 7,5 mm mélyen volt a szívizom külső felületétől.

A 3.5-4. és 3.5-5 ábrák a sejtközötti káliumion-koncentráció emelkedését mutatják be az  ún.

területi ischaemia során két különböző mélységben beültetett elektród segítségével. Az ischaemia ki-

váltása a szívkoszorúér második diagonális ágának elzárásával történt három egymást követő 8 per-

ces időtartamra, amelyet minden alkalommal a szívizom 52 percig tartó normális vérellátása követett.

A mért káliumion-koncentrációk jellemzőek a 8 perces időtartamú alsó átmeneti endokardiális és kö-

zépső központi miokardiális ischaemia esetén bekövetkező változásokra, azok mértékét és sebességét

illetően 196. Az első koszorúér elzárás után, a véráramlás megindulását követő percekben a normális

káliumion-koncentráció helyreállása gyorsan bekövetkezett, de a második és harmadik koszorúér el-

zárást követően azonban már nem. Ennek az lehet az oka, hogy ez utóbbi esetekben a baloldali le-

szálló ágú koszorúér görcse lépett fel. A pH változások, amelyeket az egyik elektródfelület különbö-

ző mélységben elhelyezkedő szenzorai segítségével figyelhettünk meg, (3.5-6. ábra) összhangban

voltak azokkal a feltételezésekkel, hogy a szívizom különböző mélységeiben fellépő pH és K+-ion

koncentráció gradiensek hasonlóak a laterálisan fellépőkhöz. Ennek a vizsgálata azonban további kí-

sérleteket igényel.
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9. csatorna (2,5 mm mélységben)

10. csatorna (5,0 mm mélységben)

11. csatorna (7,5 mm mélységben)

15. csatorna (5,0 mm mélységben)

Koszorúér elzárás

Idö (perc)

pH
 

3.5-6. ábra Egy elektród felületen elhelyezkedő négy pH-elektród által szolgáltatott potenciál jel

időbeli változása.

A 3.5-6. ábra a szívkoszorúér harmadik, 18 percig tartó elzárása során tapasztalt potenciavál-

tozást mutatja be. A kísérleti körülmények hasonlóak voltak az előzőben leírtakhoz. Az egyes elekt-

ródoknak a szívizom felületétől való távolságát az ábra tartalmazza.

3.5.5. Az planáris elektródfelület in vivo alkalmazásával kapcsolatos eredmények össze-

fog-lalása

Az általunk kifejlesztett négy pH- és négy K+-elektródhelyet tartalmazó Kapton alapú szen-

zorfelület jó analitikai tulajdonságokat mutatott mind a lineáris tartomány, a kalibrációs görbe mere-

deksége, a szelektivitás, a potenciálmérések reprodukálhatósága, és az alapvonal folytonos változása

tekintetében is. Az elektródok összetételét optimalizáltuk a célnak megfelelően. Az elektródfelület

alkalmas volt akut ischaemia esetében bekövetkező pH és K+-ion változások nyomon követésére,

melyet élő sertésszív preparátumban próbáltunk ki. A mért ionkoncentráció-változások nyomon kö-

vetése segít azon folyamatok megértésében, amelyek a csatornák lassú és gyors depolarizációját

eredményezi,és igy a szívizom normális ingerület vezetőképességért felelősek. Ez hozzásegít ben-

nünket annak megértéséhez, hogy az ionos változások milyen szerepet játszanak a szívkoszorúér

megbetegedések esetén fellépő abnormális ingerület-vezetőképességek fellépésében.
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3.6. Planáris elektródokból felépített átfolyó csatornás mérőcella referencia elektród-

jának kialakítása

Az Instrumentation Laboratory cégnél az elmúlt öt évben kutatásaim másik fő iránya olyan

potenciometriás és amperometriás elektródokból álló mérőegység kifejlesztése volt, amely egy új,

kisméretű és hordozható véranalizátor részét képezi 209. Az orvosi műszerek piacán egyre nagyobb

szerepet kapnak az olyan mérőberendezések, amelyek műtőkben, valamint betegágy mellett, főleg

intenzív osztályokon használhatók. Ezeknek az a jelentősége, hogy így nem szükséges a mintát a

központi laboratóriumba elküldeni, ahol sokszor órákat kell várni egy - egy eredményre. A vérvétel

helyén felállított hordozható berendezés egy - két percen belül olyan eredményt szolgáltat, amely az

orvos döntéseihez fontos támpontot nyujt. Egyes esetekben, mint például műtétek során, egyenesen

elengedhetetlen a beteg vérösszetételének folyamatos nyomon követése. Az ilyen szenzorokkal

szemben támasztott követelmények meglehetősen szigorúak. A cél nemcsak az, hogy a berendezés

analitikai teljesítménye semmiben se maradjon el a hagyományos véranalizátoroké mellett, hanem

bizonyos szempontokból még meg is haladja azokét: kis mintamennyiség (70-100 �l), egy percen

belüli eredmény a minta beadásától számítva, elhanyagolható mennyiségű karbantartás, speciálisan

kiképzett operátor személyzet szükségtelensége, stb.

Tekintettel arra, hogy kutatásaink eredményei munkáltatóm szakmai titoktartási kötelezettsé-

ge alá tartoznak, így csak a publikált ill. szabadalmi beadványban 205 szereplő kísérleti eredményeink-

ről kívánok részletesen beszámolni. Ezen kutatások során felhasználtam a planáris Kapton hordozós

félmikroelektródokkal kapcsolatos kísérleti tapasztalataimat. Az elektródokat tartalmazó egység egy

cikcakk kialakítású átfolyó cellából és az ahhoz két oldalról hozzáillesztett planáris elektródokból áll

(3.6-1c. ábra). Ennek az elrendezésnek előnye, hogy kis mintatérfogat felhasználásával (70-100�l)

kilenc különböző ion ill. metabolizmus termék koncentrációjáról nyerhetünk információt egyidőben
205. A pH, Na+, K+, Ca2+ és pCO2 elektródok mind potenciometriás elven működnek. Az oxigén, a

glukóz, a laktóz, a kreatin és kreatinin elektródok amperometriás típusúak. Mindkét fajta elektród

működéséhez elengedhetetlen stabil potenciálú referencia elektród használata.

Amperometriás szenzorok esetében a referencia elektród potenciáljának a változása a mért

áram nagyságának a polarizációs feszültségtől függő kisebb - nagyobb változását okozhatja. Így a

kalibrációs görbe alapján meghatározott ismeretlen mintaösszetétel hibás lehet. Potenciometriás mé-

rőcella esetében a referencia elektród potenciáljának instabilitása közvetlenül befolyásolja a mért ér-

téket. Így például egységnyi töltésű ionok esetében 1 mV mérési hiba a potenciál meghatározásánál
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4% koncentráció meghatározási hibát okoz. Kutatók által számos kísérlet történt kisméretű, megbíz-

ható referencia elektródok megalkotására. Ezek többsége ezüst/ezüst-klorid elektródon alapul. Az

Ag/AgCl előnye a nagy csereáramsűrűség, ami azt jelenti, hogy kis áramokkal az elektród gyakorla-

tilag nem polarizálható, és így annak potenciálja mindaddig nem változik meg, ameddig az elektród-

dal érintkező oldat kloridion-koncentrációja állandó 206, 207. Ennek a biztosítása azonban nehézségek-

be ütközhet mikroméretű elektródok esetében. Másik probléma a belső elektrolit és a mintaoldat ha-

tárfelületén fellépő potenciálkülönbség változásai, amelyek például az ún. diffúziós potenciál követ-

kezményei lehetnek. További nehézséget okozhat, hogy tömény KCl oldatokban az ezüst-klorid old-

hatósága megnő a komplexképződés miatt 208, ami élettartamot korlátozó tényezőként jelentkezik.

3.6.1. Kettős-sóhidas referencia elektród felépítése

Tekintettel arra, hogy a referencia elektród egy hordozható véranalizátor részét hivatott ké-

pezni; fontos szempont volt az egyszerű felépítés, könnyű gyárthatóság, megbízható működés és mi-

nimálisan egy hónap élettartam. Kétféle megoldást dolgoztunk ki. Az egyik egy kisméretű kettős-

sóhidas, a másik egy planáris átfolyó-sóhidas referencia elektród volt. Mindkét elektród elektrokémi-

ai viselkedését összehasonlítottuk a hagyományos, makroméretű kettős-sóhidas elektródéval, az Ori-

on, valamint az IL Synthesis 1700 referencia elektróddal. Következő lépésben a referencia elektródo-

kat kombináltuk az ionszelektív elektródokat tartalmazó átfolyó cellával. A mérőcellát egy GEM

Premier Plus véranalizátorból kialakított tesztberendezésbe építettük be. A mérőrendszerrel meghatá-

rozott vizes puffer-oldat- és vérminta-összetételeket összevetettük a kereskedelemben kapható ABL-

605 berendezéssel (Radiometer Koppenhagen) mért értékekkel.

A 3.6-1. ábra a kisméretű, kettős-sóhidas referencia elektródot szerkezetét mutatja be. Az

elektród külső házát egy 25 mm hosszú és 3 mm átmérőjű hőre zsugorodó teflon csődarab alkotta. A

hőkezelés hatására a műanyag cső szorosan magába zárta a 2 mm átmérőjű, 3 mm hosszú porózus

üvegrúd darabkát (Vycor molekulaszita, Corning), amely a belső sóhidat alkotja. Az elektród belső

részét KCl-dal és AgCl-dal telített agar-agar hidrogéllel töltöttük ki, amely cégünk terméke (Referen-

cia elektród töltő elektrolit, No. 0018100180). (A Vycor-üveg diafragma előkészítésének egyes lépé-

seit a 2.9.8. fejezet tartalmazza.) Ebbe a belső elektrolitba merült a 10 mm hosszú Ag/AgCl szál. Az

ezüst szál kloridozása a planáris elektródok kloridozási eljárásával megegyező módon történt. Az di-

afragma másik oldalán a csődarabot szintén KCl-dal telített géllel töltöttünk ki. A második diafrag-

mát 200 �m vastag polimer membrán alkotta, amelyet a teflon cső végére gumigyűrűvel erősítettünk
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rá. Az így kialakított elektródot egy kisméretű, plexiüvegből készült átfolyó cellába építettük be

szilikongumi szigetelés felhasználásával (3.6-1. ábra).

A referencia elektródot tartalmazó átfolyócellát és a mérőelektródokat (potenciometriás és

amperometriás szenzorokat) tartalmazó cikcakk átfolyócellát magában foglaló egységet 37�0,1oC-s

hőmérsékletre termosztált házba helyeztük. A mérőberendezés a referencia sóhidat tartalmazó cső-

rendszert kivéve (amely a kettős-sóhidas referencia elektród esetében elmaradt) megegyezett a követ-

kező részben részletesen ismertetett, módosított GEM Premier Plus teszt berendezéssel.

Ag/AgCl
Cl tartamú gél-

Üveg diafragma

Mûanyag gyûrû

Puffer tartalmú
gél

Külsõ polimer
membrán

Plexi
átfolyócella

Szilikon gumi
szigetelés

(A) (B)

ISE mérõcella

Termosztált
ház

Referencia elektród
egység

(C)

a) b)

c)

3.6-1. ábra Kisméretű, kettős-sóhidas referencia elektród sematikus vázlata. a) Referencia elektród

kialakítása; b) Referencia elektród beépítése az átfolyó cellába; c) A referencia elektródot és a mérő

elektródokat tartalmazó mérőcella kialakítása.

3.6.2. Átfolyó-sóhidas referencia elektród felépítése

A véranalizátorban felhasználandó potenciometriás és amperometriás elektródok kialakítása

szintén a mikroelektronikai iparban használatos módszerekkel történt, akárcsak a korábban ismerte-

tett Kapton poliimid hordozós szenzoroké. Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy mivel az in vivo hasz-

nálatra szánt elektródok esetében a rugalmasság, míg a véranalizátorban használandó elektródok
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esetében a szilárd struktúra volt a cél, ezért az utóbbi esetben a szenzorok kialakítása alumínium-oxid

kerámia felületre szitanyomásos technológiával készült (Sunbelt Micro, CA, USA). Ezen eljárás elő-

nye, hogy egyszerre akár 60 - 70 darab szenzor is kialakítható egy 100×100mm-es felületen, ami az

egy szenzorra eső költséget jelentősen lecsökkenti. Ennek a módszernek a másik előnye, hogy az

elektródok minősége könnyen ellenőrzés alatt tartható az eljárás gondos megválasztásával. Így az

egyes elektródok tulajdonságai jól reprodukálhatók lesznek, ami az előállítás közel 100%-os kiter-

melésében mutatkozik meg. Logikus lépésnek látszott tehát, hogy a mérőcella referencia elektródját

ugyanezen planáris típusú szenzorokból alakítsuk ki. Ez egyértelmű előnyként jelentkezik a sorozat-

gyártás szempontjából.

Az elektród kialakításánál a következő szempontokat tartottuk szem előtt:

- Az egyes planáris szenzorlapocskák minőségének ellenőrizhetősége;

- Az egyes szerkezeti elemekhez (átfolyó csatorna, tömítő gyűrű, T-csatlakozó, csövek,

stb.) a megfelelő alapanyag kiválasztása;

- A megfelelő kialakítású T-csatlakozó megtervezése; ahol a sóhídelektrolit és a minta-

oldat találkozik;

- A sóhídelektrolit összetételének optimálása.

A 3.6-3. ábra baloldali része a kisméretű, planáris elektródból készített, átfolyó-sóhidas refe-

rencia elektród sematikus vázlatát mutatja be 205. Az ezüst elektród felületén az ezüst-kloridréteg ki-

alakítása a kísérleti részben leírt elektrokémiai eljárással történt azzal a különbséggel, hogy az elekt-

ród élettartamának megnövelése érdekében 15 perces anódos áramot alkalmaztunk az ezüst-klorid

réteg vastagságának megvastagítása céljából. Ezzel azt kívántuk elérni, hogy az AgCl réteg esetleg

nem 100%-osan AgCl-ra telített sóhídelektrolit esetén se oldódjon fel teljesen a referencia elektród

használati ideje alatt.

Az így előkészített planáris elektródot 0,4 mm vastag cellulóz-acetát vagy pedig 1:1 arányban

lágyított PVC alapanyagú tömítőgyűrű közbeiktatásával, a plexi-műanyagból kialakított V alakú

csatornához erősítettük hozzá. A 3.6-2. ábra a referencia elektród cella, a T-csatlakozó és az elektró-

dokat tartalmazó cella egymáshoz viszonyított helyzetét mutatja be. A 3.6-3. ábra pedig a referencia

elektród és a T-csatlakozó részletes szerkezeti vázlatát ábrázolja. 205.
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3.6-2. ábra A referencia elektród, T-csatlakozó és az elektródokat tartalmazó átfolyócella kísérleti el-

rendezése.
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3.6-3. ábra Átfolyó-sóhidas referencia elektród oldalnézeti és keresztmetszeti képe.

Az így kialakított mérőcellát a 37�0,1 oC-ra termosztált, erre a célra kiképzett házba helyez-

tük bele. Az oldatok mozgatását, az egyes oldatok (kalibráló és minta) kiválasztását, az adatgyűjtést

és adatfeldolgozást a GEM Premier Plus véranalizátorból kialakított tesztberendezés végezte. A
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tesztberendezés lehetővé tette a mérés paramétereinek tetszés szerinti megváltoztatását (kalibráció

egyes lépései, azok időtartama, az adatgyűjtés hossza, stb.). Az egyes folyadékok mozgatását perisz-

taltikus pumpa végezte (3.6-4. ábra). A kalibráló oldatokat és a referencia sóhídelektrolitot polimerrel

bélelt alumínium fóliából kialakított tasakok tartalmazták. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy a

gáz elektródok (CO2 és O2) kalibrálásához szükséges gázokat is az oldat tartalmazza fizikailag és

kémiailag oldott formában. A puffer-oldatok 100 mmol/l koncentrációjú MOPS puffert, a mérendő

ionok klorid sóit, valamint konzerváló anyagokat tartalmaztak. A pontos összetételüket nem kívánom

részletezni, mert az szakmai titoktartás alá tartozik.

Szenzor blokk

Elfolyó oldat
gyûjtõ tasak

Referencia elektród
sóhíd oldata

A, B, C kalibráló
oldatok

Minta

Több állású 
szelep

Perisztaltikus
pumpa

3.6-4. ábra A referencia elektródok működését tesztelő berendezés sematikus vázlata.

A referencia elektróddal kapcsolatos kísérleteink azt mutatták, hogy a sóhídelektrolit összeté-

tele, valamint a T-csatlakozó kialakítása meghatározó szerepet játszanak a referencia elektród stabi-

litása szempontjából. Különösen a sóhídelektrolit határfelületi potenciálja függ jelentős mértékben

ezektől a paraméterektől. A paraméterek optimálására törekedtünk és ezért összehasonlítottuk az át-

folyó-sóhidas és a kettős-sóhidas referencia elektródok működését minimálisan egyhónapos haszná-

lati időt tűzve ki célként.
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3.6.3. Kettős-sóhidas és átfolyó-sóhidas referencia elektródok elektrokémiai viselkedé-

sének összehasonlítása

Kísérleteinkben először a kettős-sóhidas elektródok tulajdonságait tanulmányoztuk. Miközben

a belső sóhidat alkotó porózus üvegkerámia paramétereit, valamint a belső oldat összetételét állandó-

nak tartottuk, addig a második sóhíd összetételét és a külső membránt alkotó polimert változtattuk a

referencia elektród optimálása céljából. Az 3.6-1. táblázatban foglaltam össze az általunk vizsgált re-

ferencia elektródok főbb paramétereit. A második sóhídelektrolitjaként egyrészt KCl sóval telített,

másrészt 10%-ban (m/m) az egyik kalibráló oldatot tartalmazó agar-agar gélt használtunk. A referen-

cia elektród használata során a gélben lévő nagy koncentrációjú sók folyamatosan felhígulnak a víz-

felvétel következtében, mely lassú, de folyamatos potenciálváltozást okoz a stabilizálódásig. Ezért ki-

sebb koncentrációjú kiindulási sótartalmú gél alkalmaztunk, mert ebben az esetben a változás kisebb

mértékű volt, így az elektród potenciálja rövidebb kondicionálási idő után stabilizálódott.

3.6-1. táblázat

Kettős-sóhidas referencia elektródok összetétele.

Ref. elektród Belső elektrolit 2. sóhídelektrolit Külső membrán*

R-2(CA) KCl-dal telített gél KCl telített gél 200�m vastag cellulóz-acetát
R-2(PC) KCl-dal telített gél KCl telített gél 100�m vastag polikarbonát

(10 �m pórus méret)
R-3(CA) KCl-dal telített gél “B” kalibr. oldat + gél 200�m vastag cellulóz-acetát

* Az egyes polimer membránok az Osmonics cég termékei voltak.

Az így kialakított referencia elektródokat különféle oldatok felhasználásával teszteltük. Orion

kettős-sóhidas referencia elektródot használtunk összehasonlítási alapként. Kísérleteinkben ezenfelül

összehasonlítottuk a referencia elektródból és a planáris pH-elektródból álló mérőcella által meghatá-

rozott minőségellenőrző minta (ContrIL-1, 2, 3, Instrumentation Laboratory, Inc., MA, USA) kon-

centrációkat a Synthesis által mért értékkel. Az így nyert eredményeket a 3.6-2. és 3.6-3. táblázatok

foglalják össze.
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3.6-2. táblázat

Kettős-sóhidas referencia elektródok által különböző oldatokban mért elektródpotenciál különbségek

az Orion kettős-sóhidas (külső elektrolit 1 mol/l LiOAc) referencia elektródhoz viszonyítva.

Ref. elektród* Calibr. oldat “A” Calibr. oldat “B”
R-2(CA) 37,1�0,2 37,6�0,1
R-2(PC) 35,3�0,2 35,8�0,2
R-3(CA) 45,3�0,2 45,7�0,3

Synthesis 1700 54,6�0,1 54,9�0,1
* CA jelenti a cellulóz-acetát, PC jelenti a polikarbonát külső membránt.

3.6-3. táblázat

Egyrészt a javasolt, másrészt a kontrollként alkalmazott kettős-sóhidas referencia elektródokból és

planáris pH-elektródokból álló mérőcellával meghatározott minőségellenőrző minta pH értékek.

Ref. elektród ContrIL-1 ContrIL-2 ContrIL-3
R-2(CA) 7,582�0,010 7,405�0,005 7,140�0,0005
R-2(PC) 7,578�0,003 7,410�0,003 7,142�0,003
R-2(CA) 7,578�0,003 7,410�0,004 7,145�0,004

Synthesis 1700 7,578�0,003 7,415�0,003 7,150�0,004
Synthesis esetén elfogadott érték 7,570 – 7,610 7,380 – 7,410 7,130 – 7,170

A hosszú idejű mérések során a kettős-sóhidas referencia elektródnál azt tapasztaltuk, hogy

egy hónapos használat után a GEM Premier Plus tesztberendezésben mért alapvonal értékek változást

mutattak a minta beadását követően, és körülbelül 10 perces időtartam után tértek csak vissza a ko-

rábbi értékre. Ez azt jelenti, hogy egy hónapos használat után az egymást rögtön követő minták ese-

tében a mérés hibája megnövekedhet a minták számával. Ugyanakkor a kettős-sóhidas referencia

elektród előnye, hogy nem igényel külön sóhídelektrolitot, amelyet különben időről-időre fel kell

frissíteni a használat során.

Az átfolyó-sóhidas szerkezeti megoldás előnye az előállítás alacsony költségén és a szerkezet

egyszerűségén kívül az, hogy a sóhídelektrolit minden új minta ill. kalibrálás esetén megújításra ke-

rül, és így állandó teljesítmény várható a referencia elektród teljes élettartama során.

Mint arra már utaltam, a referencia elektród sóhídjaként használt elektrolit oldat összetétele és

a T-alakú csatlakozó kiképzése fontos a referencia elektród potenciáljának állandósága szempontjá-

ból. Úgy találtuk, hogy a 0,5 mol/l KCl oldat alkalmas a célra. Az elektród AgCl rétegének a feloldó-

dását a sóhídelektrolit ezüst-kloriddal 37oC–on való telítésével akadályoztuk meg. Bár a folyadék-
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csatorna egyes pontjainak eltérő hőmérséklete miatt elképzelhető, hogy a referencia elektród környe-

zetében az oldat nem volt mindenkor teljesen telített ezüst-kloridra, de az elektrokémiai úton létreho-

zott AgCl réteg elegendően vastag volt ahhoz, hogy 2 hónap folyamatos használat után sem oldódott

fel. A sóhídelektrolit 5% (m/m) ArlatonG felületaktív anyagot is tartalmazott. Ezzel egyik célunk an-

nak megakadályozása volt, hogy a vékony (0,3 mm átmérőjű) referencia sóhíd-csatornában esetlege-

sen megakadó kicsiny buborékok a folyadékkontaktus megbomlását okozzák. Tapasztalataink szerint

a felületaktív anyag javítja a T-alakú csatlakozóban a mintaoldat és a sóhídelektrolit találkozásának

határfelületén fellépő potenciálkülönbség stabilitását.

Kísérleteink során különböző kialakítású T-csatlakozókat próbáltunk ki abból a célból, hogy

megtaláljuk azt az elrendezést, ahol az oldat határfelületi potenciál állandó marad különböző minta

(vizes oldatok és vérminták) és kalibráló oldatok esetén. Úgy találtuk, hogy amennyiben a referencia

sóhíd-oldat áramlási sebessége az oldatok felfrissítése során kisebb, mint 5 ml/h, akkor a minta és

sóhídelektrolit egymásra rétegződése a T-csatlakozóban optimális lesz. Az optimális T-csatlakozó el-

rendezésnek az az eset bizonyult, ahol a két oldat találkozási határfelülete legalább 2 mm2 volt. (A

csatlakozási felület nagyságát a T-csatlakozó geometriája alapján számítottuk ki.) A 3.6-4. táblázat-

ban foglaltam össze a 7,60 pH-jú ContrIL-1 minta esetén mért koncentráció-értékeket két egymást

1,8 percen belül követő minta-meghatározás esetén. A nagyobb eltérés az alapvonal nagyobb mértékű

időleges eltolódását jelenti, ahogyan az a pH-elektród potenciáljának folyamatos rögzítéséből is kide-

rült.

3.6-4. táblázat

Azonos összetételű mintaoldatok pH-jának planáris pH-elektróddal történő, két egymást követő meg-

határozása különböző határfelületű T-alakú csatlakozók alkalmazása esetén.

T-csatlakozó
becsült határfelülete

Első minta
mért pH-ja

Második minta
mért pH-ja

0,5 mm2 7,61 7,63
1,1 mm2 7,60 7,61
2,0 mm2 7,60 7,60

A kerámiahordozós Ag/AgCl elektródok szigetelésének ellenőrzése szúrópróbaszerűen kivá-

lasztott elektródokból kialakított pH szenzorok kalibrálásával történt. Az elektródokat puffer-oldatba

belemerítve, hibás szigetelés esetén azok potenciometriás válasza messze elmarad a Nernst-i elekt-

ródválasztól. Az pH-elektródok kialakításánál átlagosan mintegy 95%-os kitermelést értünk el, amely

tehát az Ag/AgCl elektródok kitermelését is magában foglalja.
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Az optimalizált geometriájú és sóhíd összetételű átfolyó-sóhidas referencia elektródot tartal-

mazó mérőcellákat két hónapos folyamatos használatnak vetettük alá a GEM Premier Plus tesztbe-

rendezésben. Ezen időtartam alatt körülbelül 240 minőségellenőrző minta (ContrIL-1, 2, 3) és min-

tegy 400 vérminta analízisét végeztük el. A 3.6-5. ábra az egyik Na+-ion szelektív elektród által mért

minőségellenőrző minta analízisek eredményeit mutatja be. Azért Na+-elektródot választottam ki pél-

daképpen, mert ezen elektród esetében a berendezés kalibrációs tartománya (biológiai minták tarto-

mánya) mindössze 8 mV. Ez azt jelenti, hogy már 0,1 mV potenciálmérési hiba is jelentős koncentrá-

ció meghatározási hibát okoz.
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3.6-5. ábra Átfolyó-sóhidas referencia elektródot és planáris Na+-elektródot tartalmazó mérőcella

által mért, háromféle összetételű minőségellenőrző minta Na+-ion koncentrációja 47 napos folyama-

tos GEM Premier Plus teszt berendezésben való használat során. A mérőcellával napi 9 ellenőrző

minta és 10 vérminta analízisét végeztük el. A minőségellenőrző minták elfogadható összetétel tar-

tományát is az ábra tartalmazza. Feltüntettem a mért értékekre illesztett egyenesek meredekségét és

tengelymetszetét is, ami a mérési eredmények időbeli stabilitásáról nyújtanak információt.

Amint az ábrából is látható, a mérőcella teljes felhasználási időtartama alatt a mérések pon-

tossága megfelelő volt, és a minőségellenőrző minták mérési eredményének időbeli változása is elha-

nyagolható mértékűnek mutatkozott.
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3.6.4. Referencia elektródokkal kapcsolatos eredmények összefoglalása

Mint azt kísérleti eredményeink is bizonyították, mind a kétféle típusú (a kettős-sóhidas és az

átfolyó-sóhidas) referencia elektróddal kapcsolatos kísérleteink sikeresek voltak. Mindkét típusú refe-

rencia elektródot beépítettük a GEM Premier Plus mérőberendezésbe. Eredményeink alapján az át-

folyó-sóhidas referencia elektród bizonyult alkalmasabbnak arra a célra, hogy egy kismérető

véranalizátor része legyen, amely planáris kerámiahordozós elektródokat használ 209. Ugyanakkor

nem vetettük el a kismérető, olcsó, és egyszerűbben használható kettős-sóhidas referencia alkalmazá-

sának lehetőségét sem, amennyiben a mérőcella előirányzott élettartama kevesebb, mint egy hónap.

Az optimalizált szerkezetű referencia elektródok megfelelő potenciometriás tulajdonságait két hóna-

pos folyamatos használat során több száz vér és vizes puffer-oldat alapú minta analízisével is sikerült

bizonyítani.

3.7. Két különböző ionofórt tartalmazó membránok potenciometriás válasza

3.7.1. Két ionofórt tartalmazó membránok potenciometriás válaszának elméleti megkö-

zelítése

A két vagy több ionofórt tartalmazó membránok potenciometriás viselkedése vizsgálatának az

ad aktualitást, hogy egyes esetekben az ionszelektív membrán szennyeződése lép fel egy másik

ionofór által. Ez akkor fordulhat elő, ha egy sokelektródos felület hordozója PVC vagy más polimer.

Ekkor az egyes membránok alkotóelemei átdiffundálnak egymásba a hordozón keresztül. Ez a jelen-

ség például munkáltatóm egyik termékénél okozott problémát. Ugyancsak előfordulhat, hogy

véranalizátor sokelektródos mérőcellájának szenzoraiból az alkotóelemek kioldódnak a lipofil tulaj-

donságú vér hatására, amely azokat azután a másik szenzorhoz szállítja209. A sokelektródos szenzor-

felület élő szövetbe való hosszabb idejű beültetése esetén is hasonló probléma léphet fel 120.

Mindezek fényében részletesebben kívántuk tanulmányozni a több ionofórt tartalmazó memb-

ránok potenciometriás tulajdonságait, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. A kérdés egysze-

rűbb megközelítése érdekében két ionofórt tartalmazó membránok esetét tanulmányoztuk behatób-

ban. Megfontolásaink során elhanyagoltuk az ionpár képződést, a koncentrációkat az aktivitásokkal

egyenlőnek vettük és 1:1 arányú ion - ionofór komplexeket feltételeztünk. A negatív ionos helyek

koncentrációját egyenlőnek tételeztük fel az ion - ionofór komplexek és a szabad ionok

összkoncentrációjával. Elméleti megfontolásainkban egy kálium-, és egy hidrogénion szelektív

ionofórt tartalmazó membrán esetét vizsgáltuk meg példaképpen, de a megoldás érvényes bármely

más ionofór párra is.
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A következő hat egyenletet írhatjuk fel a töltés- és tömegmegmaradás, valamint az egyensúlyi

reakciók figyelembevételével:

� � ����

�� mmssics HKHKKQ // (19)
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� � � � 111 CcomKcom ��
� (23)

� � � � 222 CcomHcom ��
� (24)

ahol

m index : a membránban lévő ionokat, molekulákat jelenti,

s index : az oldatban lévő ionokat, molekulákat jelenti,

K+ : káliumion-koncentráció,

H+ : proton koncentráció,

S : a negatív helyek koncentrációja,

C1 és C2 : az egyik és a másik ionofór teljes koncentrációja,

com1 : szabad kálium ionofór koncentrációja,

com2 : a szabad proton ionofór koncentrációja

Kcom1
+ : káliumion - ionofór komplex koncentrációja,

Hcom2
+ : hidrogénion - ionofór komplex koncentrációja,

KKc1 : a kálium ionofór komplexképződési egyensúlyi állandója,

KHc2 : a proton ionofór komplexképződési egyensúlyi állandója,
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Kics
  : oldat és a membránfázisok közötti ioncsere-reakció egyensúlyi állan-

dója,

Q : alkalmasan választott változó, amely a két ion membránon belüli kon-

centrációjának arányát fejezi ki.

C1, C2 és S közötti viszonyra a következő relációk írhatók fel:

C1 + C2 < vagy > vagy = S  (25)

Az egyes esetek gyakorlati jelentősége különböző:

1. C1 + C2  > S, ennek két alesetét különböztethetjük meg. Az egyik, amikor egyik ionofór

összkoncentrációja sem lépi túl külön-külön a negatív helyek koncentrációját. A másik esetben

mindkét, vagy bármelyik ionofór koncentrációja túllépheti azt. Ez utóbbira példa, amikor az egyik

ionofórt feleslegben tartalmazó membránba a másik ionofór kis mennyisége oldódik be elszeny-

nyezve azt.

2. C1 + C2 = S , amely egy speciális határesetnek tekinthető, amikor az egyenletrendszer megoldá-

sát egyértelműen tudjuk értelmezni.

3. C1 + C2 < S, ezt az esetet nem érdemes vizsgálni, mert ekkor az ionofór szelektivitása egyáltalán

nem érvényesül, a membrán ioncserélőként viselkedik

A 19 - 24. egyenletek kombinálása után egyetlen harmadfokú egyenlethez jutottunk:

� � � � � � 0... 01
2

2
3

3 ����
��� AKAKAKA mmm (26)

amelynek együtthatói a következőek

SQA .0 �� (27)
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...1
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Az egyenlet manuális módszerrel is megoldható a Cardano-féle matematikai képlet

segítségével, bár erre valójában nincs is szükség, mivel számítógépes matematikai programok állnak

rendelkezésre (MathCad Ver.5; Mathsoft). Csak az egy és pozitív reális gyököt (és két komplex gyö-
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köt) szolgáltató megoldás az, amelyiknek valóságtartalmat tulajdonítunk, mert csak ez értelmezhető

egyértelműen. Az egyenlet megoldása után az egyes membrán alkotók koncentrációját Q függvényé-

ben ábrázoltuk.

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000
10-4

10-3

10-2

10-1

1

[K+]/[H ]=Q+

Konc.

3.7-1. ábra A 26. egyenlet alapján számított koncentráció görbék a kálium-, és hidrogénion membrá-

non belüli koncentrációnak hányadosa függvényében. Az ábrán KKc1 értéke állandó az összes görbére

(KKc1 = 105). Az egyes görbék jelentése a következő: ����  K+; ���� Kcom1
+; �� H+; ��

Hcom2
+; folytonos vonal - KHc2 = 101; pontozott vonal - KHc2  = 103; pontvonal - KHc2 = 105.

A membrán potenciál görbék ábrázolása a következő képletek alapján történt:

PotK = ln [ Ks
+ / Km

+] (31)

PotH = ln [ Hs
+ / Hm

+] (32)

ahol

PotK : a káliumion elektródválasz által meghatározott potenciál,

PotH : a hidrogénion elektródválasz által meghatározott potenciál.

31. és 32. összefüggések alapján a következő potenciál görbék rajzolhatók fel állandó káliu-

mion-koncentráció [K+] esetén. A 3.7.-2 ábra estében a két ionofór koncentrációját egyenlőnek vet-

tük, míg 3.7-3. ábra esetében a proton ionofór koncentrációja kilencszerese volt a kálium

ionofórénak.
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3.7-2. ábra Az egyenlet alapján számított potenciál – proton-koncentráció görbék állandó káliumion-

koncentráció ([K+]=10-3) esetén. A két ionofór koncentrációját egyenlőnek vettük (C2 = 0.5S; C1 =

0.5S); KHc2 = 105 minden görbe esetén; (—) KKc1 = 101; (….) KKc1 = 103; (----)KKc1 = 105.

3.7-3. ábra Az egyenlet alapján számított potenciál – proton koncentráció görbék állandó káliumion-

koncentráció ([K+]=10-3) esetén. A két ionofór koncentrációját eltérőnek vettük (C2 = 0.9S; C1 =

0.1S); KHc2 = 105 minden görbe esetén; (—) KKc1 = 101; (….) KKc1 = 103; (----)KKc1 = 105

Az ionszelektív szenzorok működési mechanizmusának értelmében, amennyiben mind Km
+ és

Kcom1
+ koncentrációk állandóak (azaz Hm

+ és Hcom2
+ koncentrációk változnak) egy adott oldat kon-

centráció tartományban, akkor a membrán Ks
+ koncentrációval szemben Nernst-féle elektródválaszt
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mutat. (Természetesen a protonválaszra is hasonló megállapítás tehető.) Amennyiben a komplex kép-

ződési egyensúlyi állandók különbözőek, akkor ez a fenti feltétel teljesül (3.7-1. ábrán folytonos vo-

nallal jelölt görbék). Ha azonban a két egyensúlyi állandó értéke közel egyenlő, akkor nincs olyan

mérendő oldat koncentráció, ahol akármelyik fajta ionra a szabad és a komplexben levő ion koncent-

ráció állandó lenne. A 3.7-1. ábrából is látható, hogy a két egyensúlyi állandó egyenlősége esetén a

membrán szabad ion koncentrációja lineáris függvénye Q logaritmusának. Ekkor, ahogyan azt a 3.7-

2. ábra is mutatja, az elektródválasz Nernst-egyenlet szerintinek csak fele lesz. Amennyiben azonban

a két ionofór jelentősen eltérő mennyiségben van jelen a membránban, akkor a túlsúlyban lévő

ionofór főionjára a csökkent meredekségű kalibrációs tartomány lerövidül (3.7.-3. ábra) azonos

komplexképződési állandók esetén is.

Az elméleti számítások azt is mutatták, hogy amennyiben az egyik ionofór mennyisége jel-

lemzően meghaladja a negatív helyek összkoncentrációját (1. eset), akkor a másik ionofórnak na-

gyobb mennyisége szükséges azonos mértékű interferencia létrehozásához azonos komplexképződé-

si-állandó arány esetén. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges ionofór nagyobb feleslegben való alkalma-

zása csökkenti a kereszt-szennyeződés veszélyét.

3.7.2. Két ionofórt tartalmazó membránok potenciometriás válaszának kísérleti tanul-

mányozása

Kísérleteinkben a választás a K+-ion szelektív valinomycin ionofórra és a hozzá hasonló sta-

bilitási állandójú Hidrogén ionofór IV.-re (Hi-IV, Fluka) esett. A vizsgált membránok összetételét a

3.7-1. táblázat foglalja össze. Törekvésünk az volt, hogy az elméleti megfontolásokban felvázolt eset

gyakorlatban való viselkedését tanulmányozzuk és ezzel az elmélet helyességét is igazoljuk.
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3.7-1. táblázat

Egyes, a kísérletekben használt membránok összetétele.

Membrán

Ionofór
[mmol/
100 mg

membrán]

Mol%
ionofór

Ionofór
[mmol/
100 mg

membrán]

Mol%
ionofór

(�ionofór)
/

(hely-)
[%]

Lágyító

Val Val Hi-IV Hi-IV
pH/K-1 2,2 100 0 0 116 o-NPOE
pH/K-2 1,84 85 0,15 15 118 o-NPOE
pH/K-3 1,32 50 0,89 50 120 o-NPOE
pH/K-4 0,39 16 0,69 84 110 o-NPOE
pH/K-5 0 0 0,97 100 130 o-NPOE
pH/K-6 2,3 100 0 0 122 DOS
pH/K-7 2,12 85 0,13 15 132 DOS
pH/K-8 1,18 50 0,40 50 125 DOS
pH/K-9 0,33 15 0,54 84 112 DOS
pH/K-10 0 0 0,75 100 119 DOS

2 4 6 8 10
-100

-50
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E 
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3.7-4. ábra Hidrogén ionofórt és valinomycint különböző arányban tartalmazó, o-NPOE lágyítójú

membránok potenciometriás válasza a pH függvényében, 10-4 mol/l KCl háttér elektrolit esetén. Az

egyes kalibrációs görbék meredeksége a pH 2-6 tartományban a következő: S100% = 51,0 mV/pH;

S84% = 50,1 mV/pH; S50% = 25,2 mV/pH; S15% = 1 mV/pH.

Ahogyan azt a 3.7-4. ábra is mutatja, a kísérleti eredmények az elméletileg megjósolt kalibrá-

ciós görbékhez hasonló viselkedést mutattak. Az o-NPOE lágyítót tartalmazó membránok
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valinomycin tartalmát fokozatosan növelve és a hidrogén ionofór tartalmát ezzel egyidejűleg csök-

kentve a pH kalibráció meredeksége is csökkent, az 50%-hoz közeli meredekségen keresztül egészen

nullára. A DOS lágyítót tartalmazó membránok esetében is hasonló eredményt kaptunk, de ez esetben

a 100%-ban hidrogén ionofórt tartalmazó membrán meredeksége is csak 45 mV/pH körülinek adó-

dott tekintettel arra, hogy az apoláris DOS nem az optimális lágyító pH szelektív membránok számá-

ra.

Az ionofórok kereszt-szennyezésének további tanulmányozása céljából más ionofór párok

(Na+ - K+, Ca2+ - K+) felhasználásával is készítettünk két ionofór tartalmú membránokat. Ezekben az

esetekben az egyik ionofór mindig kismértékű feleslegben volt a negatív helyek számához képest és a

másik ionofór mennyiségét növeltük az ionofór összmennyiségének 25%-áig.

Na-1 Na/K-2 Na/K-3 Na/K-4
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3.7-5. ábra Na+-ion szelektív (Nátrium ionofór VI) membránok Nikolszkij-féle szelektivitási ténye-

zőinek (logKpot
Na,X) változása különböző valinomycin tartalom esetén (Na-1: 0 mol%, Na/K-2: 3

mol%, NaK-3: 11 mol%, NaK-4: 22 mol% valinomycint tartalmazott.)

A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy a kereszt-szennyeződés mértéke jelentősen függött

az egyes ionofórok komplexstabilitási állandóinak arányától. Már 3 mol% valinomycin tartalom ese-

tén is a Na+-ion szelektív elektródok (Nátrium ionofór VI) meredeksége 15%-kal csökkent. Ugya-

nakkor a Ca2+-ion szelektív (ETH 1001) membrán 11 mol% valinomycin tartalma esetén is a kalibrá-

ciós görbe meredeksége csak 7%-kal csökkent. A 3.7-5. ábra is jól érzékelteti, hogy a Na+-elektród

szelektivitása jelentősen romlott már kismértékű valinomycin szennyeződés hatására is. Fontos még
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megemlíteni azt a tényt, hogy ugyanakkor nemcsak a K+-ionnal, hanem más ionokkal szembeni sze-

lektivitás is csökkent.

A kísérletek egy másik fontos tanulsága az volt, hogy a kereszt-szennyeződés hatására az is-

meretlen oldat összetételének meghatározási pontatlansága attól is függ, hogy milyen a mérendő oldat

összetétele. Na+-ion szelektív membrán valinomycin szennyezés hatására bekövetkező jelentős sze-

lektivitás romlása viszonylag kicsi koncentráció meghatározási hibát okozott vérminták elemzése so-

rán, mivel a vér Na+-ion tartalma 140 mmol/l körüli érték, míg K+-ion tartalma mindössze néhány

mmol/l. Amennyiben az oldat K+-ion koncentrációja ennél magasabb értékű volt, akkor az elkövetett

mérési hiba mértéke megnőtt. Mindezen kísérleti eredmények és megfontolások alapján meghatároz-

hatjuk, hogy mely membránok helyezhetők egymáshoz közel egy sokelektródos rendszeren belül

anélkül, hogy a kereszt-szennyeződés jelentős negatív hatásával kellene számolnunk. Ugyanígy a kí-

sérletek alapján meghatározható, hogy mely szenzorokat kell minél távolabb elhelyeznünk egymás-

tól. Ezek a tapasztalatok sok segítséget nyújtanak az ilyen rendszerek működési élettartamának kiter-

jesztéséhez.

3.7.3. Két ionofórt tartalmazó membránokkal kapcsolatos kutatások összefoglalása

Megfelelően megválasztott modell alapján sikerült olyan egyenletrendszert felállítani, amely

az elhanyagolások ellenére valósághűen írja le a két ionofórt tartalmazó rendszerek tulajdonságait. Az

elmélet szerint az ionofórok közel azonos komplexstabilitási állandói és mennyisége esetén, a memb-

rán potenciometriás válasza a Nernst-szerintii válasznak az 50%-a. A végrehajtott kísérletekben az

elméletihez hasonló eredményeket kaptunk, ami igazolta az elmélet helyességét.

Más, de ugyancsak két ionofór tartalmazó rendszerek tulajdonságainak tanulmányozása segí-

tett feltérképezni a membránok kereszt-szennyezésének kihatását a mérések pontosságára. Megálla-

pítottuk, hogy az elméleti megfontolásokkal megegyezően, az ionofórok komplexstabilitási állandói-

nak és mennyiségeinek aránya fontos szerepet játszik a két ionofór tartalmú rendszerek

potenciometriás válaszában. A kísérleti eredmények a gyakorlatban is hasznosíthatók voltak sokelekt-

ródos rendszerek geometria elrendezésének megtervezésben.
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4. Összefoglalás

A munka fő célja olyan félmikroméretű planáris ionszelektív elektródok kifejlesztése volt,

amelyek elő szövetekbe beültethetők és így segítségükkel a szövetekben lejátszódó káros ionos fo-

lyamatok tanulmányozhatók. Ez a fejlesztés egy átfogó kutatás részét képezte, amelynek célja a ha-

lálozások leggyakoribb okaként jelentkező szív- és érrendszeri betegségek gyógyításának előmozdí-

tása volt. A kutatás további céljául tűztük ki az így nyert tapasztalatok hordozható véranalizátorok

fejlesztésében való felhasználását.

Kísérleteink során betekintést nyertünk az ionszelektív szenzorok működési mechanizmusába

és sikerült feltárni a membránok mátrixaként használatos anyagok néhány fontos tulajdonságát. Bi-

zonyítottuk, hogy a karboxil csoportot tartalmazó PCV és a poliuretán alkalmas planáris ionszelektív

szenzorok készítésére. Megállapítottuk, hogy ezek a polimerek az alkalmazott lágyító polaritásától

függően jelentős ioncsere kapacitással rendelkeznek, amit figyelembe kell venni a felhasználásukkal

készített szenzorok optimálásánál.

A planáris szenzorok biokompatibilitási tulajdonságának a vizsgálata alapján, megfelelő be-

vonatok alkalmazásával sikerült javítanunk az elektródok biokompatibilitását és kiterjeszteni felhasz-

nálási élettartamukat. A szenzorok felületének a módosítása ugyanakkor nem változtata meg szá-

mottevően azok potenciometriás tulajdonságait.

Az optimalizált szerkezetű és összetételű szenzorokkal sikeres in vivo méréseket hajtottunk

végre elő sertésszív preparátumban. A mesterségesen előidézett ischaemia során fellépő és regisztrált

ionkoncentráció-változás adatok nagymértékben segítik a kardiológusok munkáját a szív és érrend-

szeri betegségek jobb megértésében és így gyógyításának elősegítésében.

A planáris szenzorok fejlesztésénél nyert tapasztalatok jól hasznosíthatóak voltak

véranalizátorok mérőcellájának optimálásánál. A membránok kereszt-szennyezésének tanulmányozá-

sa segítséget nyújtott a mérőcella geometriájának kialakításához. Planáris szenzorokból sikeresen

alakítottunk ki átfolyó-sóhidas referencia elektródot, amely akár 60 napos folyamatos használat során

is megtartotta kedvező potenciometriás tulajdonságait.
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