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1. Bevezetés 

Napjainkban egyre növekvő igény van olcsó és egyszerűen használható bioanalitikai 

eszközökre, különösen a diagnosztikai vizsgálatok területén. Ennek megfelelően a különféle 

gyorstesztek, betegágy melletti és in vitro diagnosztikai készülékek hatalmas fejlődésen 

mentek át az utóbbi időben és gyorsan terjednek. Ezen eszközök olcsó előállítása, az 

alkalmazott analitikai módszerek egyszerűsítése és robusztus reagensek használata 

elengedhetetlen a mindennapi életben történő széles körű alkalmazhatóságukhoz. Éppen ezért 

doktori munkám fókuszában az ilyen, diagnosztikai fontossággal bíró fehérjék olcsó 

meghatározását lehetővé tevő, új érzékelési elvek, valamint kémiai reagensek és anyagok 

vizsgálata állt. 

A fehérjék detektálását általában valamilyen receptorhoz történő kötődésük teszi lehetővé. 

Konvencionálisan erre a célra a kimagasló szelektivitást biztosító antitest-antigén 

kölcsönhatást használják. Nagyobb érzékenységüknek és a kétszeres felismerési lépés által 

biztosított kivételes szelektivitásuknak köszönhetően a szendvics-típusú vizsgálatok a 

legnépszerűbbek. Ezekben az első (befogó) antitestet általában valamilyen szilárd hordozóhoz 

immobilizálják; leggyakrabban mikrotiter tálcák falához vagy közvetlenül a szenzor 

felületéhez. A kvantitatív analízist, valamint az esetleges jelerősítés lehetőségét egyaránt a 

második (felismerő) antitesthez kötött jelölő molekula biztosítja.  

Az enzimhez kapcsolt immunoszorbens vizsgálat, közismertebb nevén ELISA[1-2] mindmáig a 

fehérjék meghatározására legszélesebb körben használt eljárás, amely lehetővé teszi a fehérjék 

kimutatását akár pikomolos koncentrációkban is. A módszer hagyományosan optikai 

detektáláson alapszik, amely a mikrotiter tálcákban nagy párhuzamossággal végzett 

vizsgálatoknak köszönhetően nagy áteresztőképességet biztosít.  

Habár az immunoassay-k optikai detektálása széles körben elterjedt, az elektrokémiai 

méréstechnika[3-4] sokkal jobban megfelel a diagnosztikai eszközök által támasztott 

követelményeknek, például a hordozhatóság és a miniatürizálhatóság tekintetében. Munkám 

során a potenciometriás detektálás alkalmazhatóságát vizsgáltam erre a célra, melyhez egy 

minden analitikai laboratóriumban megtalálható, nagy bemeneti ellenállású voltméterre van 

szükség. A potenciometriás méréstechnika számos további alapvető előnnyel rendelkezik: 

                                                           
1 E. Engvall, P. P, Immunochemistry 1971, 8, 871-874. 
2 B. K. Van Weemen, A. H. W. M. Schuurs, FEBS Lett. 1971, 15, 232-236. 
3 W. Heineman, C. Anderson, H. Halsall, Science 1979, 204, 865-866. 

4 J. M. Fowler, D. K. Y. Wong, H. Brian Halsall, W. R. Heineman, in Electrochemical Sensors, Biosensors and their 
Biomedical Applications (Ed.: X. Z. J. Wang), Academic Press, San Diego, 2008, pp. 115-143. 
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egyszerű, olcsó és gyors mérési módszer, amely kompatibilis a modern miniatürizálási ill. 

mikrofabrikációs eljárásokkal, valamint alkalmas kis térfogatban történő mérésekre. Ennek 

megfelelően célul tűztem ki, hogy a potenciometriás detektálást, megfelelő ion-szelektív 

elektródok (ISE), valamint általános érzékelési sémák fejlesztésével alkalmassá tegyem 

fehérjék kimutatására. 

Ugyan már az 1970-es évektől kezdve[8][9] történtek lépések immunoassay-k potenciometriás 

detektálására, a korai vizsgálatokban sokszor kereskedelmi forgalomban nem kapható 

reagenseket használtak, vagy a kidolgozott mérési elv csak partikuláris esetekben volt 

alkalmazható. Tovább nehezítette a potenciometriás detektálás elterjedését, hogy a korai ion-

szelektív elektródok kimutatási határa és dinamikus tartománya nem volt kielégítő.  

Az 1990-es évek végén a kimutatási határ jelentős csökkentésében elért eredmények[10-11] a 

potenciometriás ion-szenzorok területén komoly fejlődést indítottak el. Új membrán mátrixok 

kerültek bevezetésre[12-13], a szilárd belső-elvezetésű ion-szelektív elektródok (SCISE-k)[14-15] 

elterjedtek, vérgáz analizátorokban rutinszerűvé vált a potenciometriás elven működő 

érzékelők használata. Ennek hatására a potenciometria az immunoassay vizsgálatok lehetséges 

alternatívájaként is újra felfedezésre került[16]. 

 

Mindezeknek megfelelően a munkám az alábbi 3 fő cél köré csoportosítható: 

(1) Potenciometriás detektálási módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata a 

hagyományos optikai módszerek kiváltására a bioaffinitási kölcsönhatásokon alapuló 

vizsgálatokban; 

(2) A potenciometriás mérésre használt szilárd belső-elvezetésű ion-szelektív elektródok 

analitikai tulajdonságainak javítása; 

(3) Olyan 2D és 3D nanostrukturált vezető polimer rétegek kialakítása, melyek fehérjék 

felismerésére ill. szilárd belső elvezetésként használhatóak. 

                                                           
8 P.W. Alexande, G.A. Rechnitz, Anal. Chem. 1974, 46, 1253 
9 M. Meyerhoff, G.A. Rechnitz, Science 1977, 195, 494 
10 T. Sokalski, A. Ceresa, T. Zwickl, E. Pretsch, J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 11347 
11 S. Mathison, E. Bakker, Anal. Chem. 1998, 70, 303 
12 Y. Qin, S. Peper, E. Bakker, Electroanalysis 2002, 14, 1375 
13 E. Malinowska, V. Oklejas, R.W. Hower, R.B. Brown, M.E. Meyerhoff, Sens. Actuators, B 1996, 33, 161 
14 N. Oyama, T. Ohsaka, F. Yoshimura, M. Mizunuma, S. Yamaguchi, N. Ushizawa, T. Shimomura, J. Macromol. 
Sci. Chem. 1988, A25, 1463 
15 A. Cardogan, Z.Q. Gao, A. Lewenstam, A. Ivaska, D. Diamond, Anal. Chem. 1992, 64, 2496 
16 K.Y. Chumbimuni-Torres, Z. Dai, N. Rubinova, Y. Xiang, E. Pretsch, J. Wang, E. Bakker, J. Am. Chem. Soc. 2006, 
128, 13676 
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2. Módszerek  

2.1. Potenciometriás immunoassay-k 

Két különböző mérési elvet fejlesztettem immunoassay-k potenciometriás detektálásához (1. 

és 2. ábra). Mindkét esetben, a mikrotiter tálcákban kivitelezett enzim-alapú assay-ben és a 

nanorészecskés erősítésű papír-alapú mikrofluidikai assay-ben is a felismerő ágens jelölésére 

használt molekula (enzim ill. nanorészecske) biztosítja a jelamplifikációt és egyúttal a 

potenciometriás detektálást lehetővé tevő ionok generálását is. A potenciometriás detektálás 

mellett a vizsgálatokat hagyományos, optikai detektálással is elvégeztem, hogy a két módszer 

teljesítőképességét össze tudjam hasonlítani.  

 

1. ábra Potenciometriás ELISA assay sémája, prosztata specifikus antigén (PSA) mikrotiter tálcákban 

történő mérésére. A potenciometriás detektálás alapja az enzimes reakcióban keletkező anion mérése 

anion-cserélő mikroelektródokkal.  

              

2. ábra IgE mérésére szolgáló papír-alapú dot-blot assay sémája (jobbra) és potenciometriás mérési 

elrendezése (balra). A papírlap két szilikon réteg közé van befogva úgy, hogy a mintát illetve leválasztott 

ezüst réteget tartalmazó folt az ezüst-szelektív mérő és kálcium-szelektív referencia elektród között 

helyezkedjen el. A potenciometriás detektálás alapja az arany nanorészecskék felületére szelektíven 

leválasztott fém ezüst réteg oxidatív visszaoldásával keletkező ezüst ionok mérése közvetlenül a 

papírban.   

2.2. Szilárd belső-elvezetésű ezüst-szelektív elektródok készítése 

Különféle szilárd belső-elvezetésű ezüstion-szelektív elektródokat (AgSCISE-k) készítettem 

az alacsony kimutatási határ, hosszú távú potenciál stabilitás és elektródok között 
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reprodukálható 𝐸0 standard potenciál elérése céljából. Az elektródokhoz szilikongumi (SR)-

alapú ezüst-szelektív membránt használtam. Ion-elektron átviteli rétegként két különböző 

vezető polimert alkalmaztam: polianilint (PANI) és PEDOT(PSS)-t ((poli(3,4-

etiléndioxitiofén) és poli(sztirolszulfonát) kopolimer).  

2.3. Nanogömb litográfia 

A megfelelő vizsgálatokhoz rendezett vezető polimer nanostrukturákat hoztam létre nanogömb 

litográfiás eljárással, a 3. ábrán bemutatott módon. A két és három dimenziósan rendezett (2D 

ill. 3D) PEDOT(PSS) filmekben 750 nm-es ármérőjű, egymással összekapcsolt üregrendszer 

található. A megfelelő méretű polisztirén (PS) részecskéket kontrollált körülmények között 

hexagonálisan rendeztem, majd a köztük lévő hézagokba PEDOT(PSS)-t választottam le 

potenciosztatikusan. Az elektropolimerizációt követően a templátként használt PS 

részecskéket toluolban feloldva távolítottam el.  

 

3. ábra (A) 2D és (B) 3D mintázott, valamint (C) kompakt PEDOT(PSS) réteg nanogömb litográfiás 

előállításának sémája  

 

3. Eredmények 

3.1. Potenciometriás enzim immunoassay 

Humán prosztata specifikus antigén (hPSA) valós szérum mintákból, mikrotiter tálcákban 

történő kimutatására potenciometriás ELISA assay-t dolgoztam ki (ld. 1. ábra). A mérés elve 

azon alapult, hogy ha egy enzimes reakcióban megfelelően lipofil anionos termék keletkezik, 

akkor egy egyszerű és olcsó anioncserélő-alapú elektród is elég ennek detektálására. Az 

anionok mérését az indokolta, hogy a bioassay-kben a kationokat a biomolekulák gyakran 

adszorbeálják és/vagy komplexálják, csökkentve azok aktivitását és ezáltal nem kielégítő 

kimutatási határt eredményezve. A szendvics assay a jelölő molekulaként használt 

galaktozidáz enzim (GAL) anionos hidrolízis termékének (DIFMU, 6,8-difluoro-4-

metilumbelliferon) potenciometriás mérésén alapul. 
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A DIFMU- kalibrációs görbéket 150 µl térfogatban, mikrotiter tálcákban vettem fel (4.a ábra). 

Mivel a DIFMU- detektálása az enzimes reakció stop reagenssel történő leállítását követően 

zajlik, a kalibrációt mind 1 mM NaOH (4.b ábra), mind pedig 2 mM CuSO4 (4.c ábra) 

jelenlétében is elvégeztem. Mivel a NaOH háttér anion interferencia miatt szub-Nernsti 

meredekséghez és nagyobb LDL-hez vezetett, a használata nem előnyös. Ezzel szemben a 

CuSO4 stop reagens alkalmazása reprodukálható szuper-Nernsti DIFMU- meredekséget 

okozott (~105 mV/dekád) amely a detektálás érzékenységét jelentősen javította.  
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4. ábra Mikrotiter tálcában, 150 µl térfogatban, felvett DIFMU - kalibrációs görbék: (a) a méréshez 

használt pufferben (1 mM foszfát puffer, 1 mM MgSO4, pH7.7); ugyanebben a pufferben de (b) 1 mM 

NaOH és (c) 2 mM CuSO4 jelenlétében. 

A PSA human szérumból történő potenciometriás ELISA mérése a 0.1‒50 ng/ml tartományban 

lineáris fél-logaritmikus kalibrációs görbét eredményezett (5B ábra). A módszer kimutatási 

határa (≤0.1 ng/ml) megfelel az in vitro diagnosztikai PSA tesztek követelményeinek is. A 

hagyományos optikai detektálással (5A ábra) összehasonlítva, 95%-os konfidencia szinten, 

nem volt szignifikáns különbség a két módszerrel mért eredmény között.  

0 10 20 30 40 50

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

 

A

[hPSA] / ng ml
-1

A

 

0.1 1 10 100

-110

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

 

E
M

F
 /
 m

V

[hPSA] / ng ml
-1

B

 

5. ábra Humán szérum mintákban mért PSA meghatározás (A) optikai és (B) potenciometriás detektálás 

mellett 
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3.2. Papír-alapú potenciometriás bioassay 

Munkám során potenciometriás, papír-alapú kvantitatív bioassay működési elvét dolgoztam ki, 

amellyel a papírban generált ionok koncentrációja közvetlenül a papírlapban, pontosabban a 

papír mátrixba zárt folyadékfázisban mérhető a felületre helyezett ion-szelektív elektródok 

segítségével (2. ábra). 

Az elv bizonyítására modellrendszerként dot-blot assay-t használtam, human IgE kvantitatív 

meghatározására. A fehérje felismerésére jelölt, specifikus IgE aptamer‒arany nanorészecske 

konjugátumot használtam. Az arany nanorészecskéknek köszönhetően a reagens kötődésekor 

a fehérje koncentrációjával arányos rózsaszín-piros foltok jelennek meg a papíron, melyek 

szabad szemmel is jól láthatóak, és a lapok optikai beolvasását követően kvantifikálhatóak. Az 

arany nanorészecskék felületére szelektíven fém ezüst réteg választható le ezüst ionokat 

tartalmazó oldatból, autokatalitikus reakcióval. Ez a módszer egyrészt az optikai jel további 

erősítésére szolgál (6. ábra), ugyanakkor lehetővé teszi az assay potenciometriás detektálását 

is, hiszen a fém ezüst oxidatív visszaoldásával ezüstionok generálhatók. Mivel az optikai és 

potenciometriás detektálás összehasonlításakor pontosan ugyanazt a mintát mérjük egymást 

követően a két módszerrel, az esetlegesen mért különbségek kizárólag a két detektálási 

módszer teljesítménybeli különbségéből származnak.  
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6. ábra Az IgE aptamer‒arany nanorészecske konjugátum kötődése és a későbbi ezüst leválasztás után 

szkennelt képeken mért nyolc-bites szürkeskála értékek a különböző IgE mennyiségek függvényében. Az 

adatokra 4-paraméteres logisztikus görbét illesztettem.  

Az ezüst ion papírban történő közvetlen meghatározásához a két elektród közé befogott papír 

csíkokat 30 µl térfogatú, különböző koncentrációjú AgNO3, de állandó 10-5 M Ca(NO3)2 és 1 

% H2O2 tartalmú oldattal nedvesítettem és így vettem fel a kalibrációs görbét (7Ab ábra). A 

görbe Nernsti meredekségű a 10-5‒10-2 M tartományban, 10-5 M kimutatási határral. Ez a 

kimutatási határ 2.5 nagyságrenddel nagyobb az ugyanezekkel az elektródokkal, de 100 ml 

térfogatú, kevert oldatban felvett kalibrációénál (7Aa ábra).   
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7. ábra (A) (a) Kevert folyadék fázisban és (b) közvetlenül papírban mért potenciometriás Ag+ 

kalibrációs görbék. (B) Potenciometriás dot-blot assay IgE kalibrációs görbéje. 

A potenciometriás human IgE dot-blot assay eredményét a 7B ábra mutatja. Az elektródok 

papírban felvett kalibrációjánál tapasztalt nagyobb kimutatási határ ellenére az IgE fehérje 

legkisebb kimutatható mennyisége potenciometriás és optikai detektálás esetén is 50 fmol 

mennyiségnek adódott. Ez arra enged következtetni, hogy a potenciometriás detektálás a 

hagyományos optikai módszerek vetélytársa lehet papír-alapú bioassay-k esetében is. 

3.3. Szilikongumi-alapú szilárd belső-elvezetésű ISE-k 

A szilárd belső-elvezetésű elektródok esetében a belső oldat hiánya hozzásegíthet az elsődleges 

ion kifele történő diffúziójának akadályozásához és ezáltal a kimutatási határ csökkentéséhez. 

A membránból magából ugyanakkor továbbra is juthat ki ion. Az LDL csökkentése 

szempontjából tehát különösen fontos, hogy nagy viszkozitású membránokat használjunk.  

Munkám során első alkalommal vizsgáltam vezető polimer-alapú szilárd belső-elvezetésű 

elektródokat szilikongumi membránnal. Az ezüstion-szelektív elektródok (AgSCISE-k) szilárd 

belső elvezetéseként polianilin nanorészecske diszperziót, PANI D1003-at használtam, míg 

polimermembrán mátrixként a szobahőmérsékleten vulkanizálódó szilikongumit, RTV 3140-

et alkalmaztam.   

Először az 1. táblázatban összefoglalt szelektivitási együtthatókat mértem ki. Ugyan korábbi 

vizsgálatok PVC[25] és poliakrilát[26] membrán estében, az általam használttal egyező ionoforral 

(táblázat utolsó két oszlopa) kiváló, nagyrészt 10-10 körüli szelektivitás értékekről számoltak 

be, a szilikongumi-alapú AgSCISE elektródok ezeknél jelentősen jobb szelektivitást mutattak, 

egyértékű ionokra 10-14, míg kétértékű ionokra 10-16 körüli szelektivitást kaptam. 
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1. táblázat Szilikongumi (SR) és lágyított PVC-alapú membránnal készült SCISE-k torzítatlan 

szelektivitási együtthatói (𝑙𝑜𝑔 𝐾𝐴𝑔,𝑗
𝑝𝑜𝑡

), 1 mM szinten külön oldatos eljárással mérve. *A szórás értékek 

átlagosan ≤0.6 egységnyiek.  

 SR PVC MMA-DMA 

 SCISE* SCISE ISE † SCISE ‡ 

J 5% DOS 56% DOS 56% o-NPOE - 

Na+ -14.9 -10.4 -11.5 -10.7 

K+ -14.6 -6.6 -7.7 -10.2 

Mg2+ -16.6 -8.4 -10.9  

H+ -13.5 -6.1 -10.9 -10.2 

Ca2+ -16.5 -7.7 -12.9 -12.3 

Cu2+ -13.9 -9.7 -8.2 -11.1 

† Irodalmi[25] értékek, azonos ionoforral de o-NPOE-vel lágyított PVC folyadékmembrán elektródokkal 

mérve.  
‡ Irodalmi[26] értékek, azonos ionoforral, de POT szilárd belső elvezetéssel és MMA-DMA membránnal 

készült SCISE elektródokkal mérve. 
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8. ábra Két azonos módon készített és 1 nM AgNO3-ban kondicionált AgSCISE (A) kalibrációs görbéi 

valamint (B) a megfelelő potenciál változások. 

A 8A és B ábra mutatja két azonos módon készített AgSCISE elektród kalibrációs görbéit, ill. 

a megfelelő potenciál értékeket. A kimutatási határ 2 × 10-8 M. Figyelemre méltó, hogy az 

elektródok kiváló 𝐸0 potenciál reprodukálhatóságot mutattak. A 8B ábrán látható, hogy ≥ 10-7 

M koncentrációjú AgNO3 oldatok esetében a potenciál értékek egy percen belül ≤ 1 mV 

szórással stabilizálódnak. Az SCISE-k magasabb koncentrációk esetében tapasztalt szinte zaj 

nélküli potenciál görbéi jelzik, hogy a PANI szilárd belső-elvezetés kiválóan működik ion-

elektron átviteli rétegként az elektród és a szilikongumi membrán között.  

                                                           
25 Z. Szigeti, A. Malon, T. Vigassy, V. Csokai, A. Grun, K. Wygladacz, N. Ye, C. Xu, V. Chebny, I. Bitter, R. Rathore, 
E. Bakker, E. Pretsch, Analytica Chimica Acta 2006, 572, 1-10. 
26 K. Y. Chumbimuni-Torres, N. Rubinova, A. Radu, L. T. Kubota, E. Bakker, Analytical Chemistry 2006, 78, 1318-
1322. 
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3.4. 3D nanostrukturált szilárd belső-elvezetésű ion-szelektív elektródok 

A nagy felületű szilárd belső-elvezetésként használt anyagok nagy elektromos kapacitásuk által 

jelentős hosszú távú potenciál stabilitást biztosítanak az SCISE elektródok számára. Munkám 

során a nagy felületű nanostrukturák, valamint a kontrollálhatóan és könnyen előállítható 

vezető polimerek előnyeinek egyesítésére 3D rendezett PEDOT(PSS) nanostrukturákat hoztam 

létre nanogömb litográfiás technikával, a 3. ábrán bemutatottaknak megfelelően. A kész, 

különböző vastagságú nanomintázott rétegek SEM képe a 9. ábrán látható.  A 3D strukturált 

polimer összefüggő üregrendszerét egy redox mediátor, az 1,1’-dimetilferrocén (DMFe) 

oxidált és redukált formájának ekvimoláris arányú keverékével módosítottam, hogy ezzel 

kontrolláljam a szilárd belső elvezetés és a membrán határfelületén a fázishatár potenciált, és 

ezáltal biztosítsam az 𝐸0 potenciál elektródok közötti jobb reprodukálhatóságát. Vizsgáltam 

mind a nanostrukturált vezető polimer film réteg, mind pedig az ennek és a redox mediátornak 

a felhasználásával készített AgSCISE elektródok tulajdonságait is.  

 

9. ábra (A) Egy, (B) három és (C) harminc réteg vastag PEDOT(PSS) film SEM képei a templátként 

használt polisztirol nanorészecskék (ø 746 nm) eltávolítását követően. 

Nem-vizes oldószer és a 3D PEDOT(PSS) pórusaiba bejutni képes nagyméretű ellenionok 

használata esetén (10B ábra), amely rendszer leginkább releváns a kész szilárd belső-

elvezetésű ion-szelektív elektródok modellezése szempontjából, a 3D rendezett polimer filmek 

elektromos kapacitása lineárisan nő a vastagságukkal. A legvastagabb 3D filmek elektromos 

kapacitás értékei 7-szer nagyobbak az azonos töltéssel polimerizált, de kompakt filmekénél, 

egyértelműen mutatva a nanostrukturált PEDOT(PSS) rétegek használatának az előnyét.  

A különféle AgSCISE konstrukciók összehasonlítására mind a négy alábbi elektród típusból 

3-3 párhuzamost készítettem: (i) redox mediátor nélkül, GC/3D PEDOT(PSS)/ISM, 

GC/kompakt PEDOT(PSS)/ISM; valamint (ii) redox mediátor használatával, GC/3D 

PEDOT(PSS)/DMFe/ISM, GC/kompakt PEDOT(PSS)/DMFe/ISM. Az összehasonlítás 

kedvéért, a membrán koktélt közvetlenül az elektród testre cseppentve az alábbi ún. bevont-

huzal  (coated wire, CWE) elektródokat is elkészítettem: GC/ISM, GC/redox mediátor/ISM. 
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10. ábra (négyzet) Kompakt illetve (kör) 3D nanostukturált PEDOT(PSS) vezető polimer réteget 

tartalmazó GC/PEDOT(PSS) elektródok (A) 1 mM KCl-ban és (B) 1 mM ETH500 acetonitriles 

oldatában mért kapacitás értékei a polimerizációhoz használt töltés és a rétegvastagság függvényében. 

Az eredményeket a nyers EIS mérési adatokra illesztett ekvivalens áramkörök segítségével kaptam. (A) 

A KCl-ban mért kapacitás értékek nem különböznek szignifikánsan a kétféle vezető polimer film 

esetében, de (háromszög) az irodalmi adatokkal[27] jó egyezést mutatnak. (B) Ugyanakkor nagyméretű 

elektrolit ionok acetonitriles oldatában a 3D strukturált polimer réteg kapacitása jelentősen 

meghaladja a kompakt rétegét.  

A 3D struktúra belsejében a redox mediátor mintegy belső referenciaként működve 

szabályozza a polimer-membrán határfelületen a potenciált. Ennek megfelelően a DMFe-el 

módosított nanostrukturált PEDOT(PSS)-t tartalmazó AgSCISE elektródok 𝐸0 potenciálja 

sokkal reprodukálhatóbbnak bizonyult (11. ábra). Míg az előbbi elektródok között (c, d) az 𝐸0 

szórása a különböző vastagságú polimerek, 21.2 és 250.7 mC/cm2 polimerizációs töltés 

esetében ± 5.4 ill. ±3.9 mV volt, addig ugyanez az érték DMFe mentes de ugyancsak 3D vezető 

polimert tartalmazó elektródok esetében 8-szor nagyobb volt, ± 43.4 ill. ± 31.4 mV (a, b). 
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11. ábra Azonos módon készített GC/3D PEDOT(PSS)/ISM  szilárd belső-elvezetésű ion-szelektív 

elektródok (A) kalibrációs görbéi és (B) a megfelelő potenciál értékek; (a,c) 3 és (b,d) 30 réteg vastag 

vezető polimerrel; (a,b) DMFe nélkül és (c,d, 3-3 párhuzamos) redox mediátorral töltött 

nanostrukturált PEDOT(PSS) réteggel    

                                                           
27 J. Bobacka, A. Lewenstam, A. Ivaska, Journal of Electroanalytical Chemistry 2000, 489, 17-27. 
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A nem megfelelően szabályozott határfelületi potenciál következtében a CWE elektródok 

esetében jelentős, 476 µV/s, potenciál drift volt tapasztalható . A 3D strukturált és DMFe-el 

töltött PEDOT(PSS) szilárd-belső elvezetésű elektródok hosszú távon is stabilak voltak. A 

GC/3D PEDOT(PSS)/DMFe/ISM elektródok driftje 4.4-szer volt kisebb DMFe mentes 

társaikénál (19.8, 10.6 vs. 87.7, 46.9 µV/s) és másfélszer  a DMFe-et tartalmazó, de kompakt 

vezető polimerrel készült elektródokénál (19.8, 10.6 vs. 28.7, 15.4 µV/s). A legkisebb potenciál 

driftet, 10.6 ± 2.3 µV/s-ot a legvastagabb nanostrukturált PEDOT(PSS) –t tartalmazó elektród 

esetében mértem.  

3.5. Fehérjék felismerésére szolgáló 2D nanostrukturált PEDOT(PSS) polimer  

Olyan felületi lenyomatú polimer nanostrukturák előállítása volt a cél nanogömb litográfiás 

eljárással, melyek megnövelt felülete szelektív fehérje felismerő ágensként használható.  

A maximális lenyomatolt/nem lenyomatolt felületi arány megvalósításához, egyszerű 

geometriai megfontolások alapján és egyenletes polimer növekedést feltételezve, az ideális 

film vastagság 395 nm lenne, kicsit vastagabb, mint a templát nanorészecskék magasságának 

a fele (375 nm).  Ennek eléréséhez a polimerizáció optimális kísérleti feltételeit empirikus útón 

határoztam meg. Különböző vastagságú filmeket állítottam elő a polimerizáció során használt 

töltés szabályozásával, majd a nanomintázott rétegeket a templát részecskék eltávolítását 

követően atomerő mikroszkóppal (AFM) vizsgáltam (12. ábra).  

 

12. ábra AFM képek a 750 nm-es templát nanorészecskék használatával nanogömb litográfiás 

technikával készített PEDOT(PSS) filmek felületi topográfiájáról. Az egyes képek 2.2 µm × 2.2 µm 

nagyságú területről készültek. A különböző vastagságú filmeket 7.5, 19, 30, és 41 mC/cm2-es töltéssel 

polimerizáltam. 

Az AFM mérések alapján a polimer növekedése nem egyenletes, hanem a nanorészecskék 

felületén preferáltan történik. Az átlagos polimer vastagságot (13. ábra) a PS részecskék helyén 
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kialakult mélyedések átmérőinek egyazon film különböző részeiről készült AFM képeken mért 

átlagából számoltam ki. A 13. ábra alapján a film vastagságának szabályozása 250 és 500 nm 

között a legnehezebb.  A pontosabb szabályozás és a preferenciális növekedés hatásának 

csökkentése érdekében az ideálisnál valamivel alacsonyabb, 17 mC/cm2 töltést választottam a 

polimerizációhoz. 
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13. ábra Az alkalmazott polimerizációs töltés és a filmvastagság közötti elméleti összefüggés az AFM 

mérések alapján, egyenletes filmnövekedés feltételezésével.  

 

 

4. Tézisek 

1. Új, potenciometriás detektálású enzim-kapcsolt immunvizsgálati módszert (ELISA) 

fejlesztettem ki, prosztata specifikus antigén humán szérum mintákból történő 

mérésére. A kimutatás a jelölő enzim anionos termékének ioncserélő potenciometriás 

minielektródokkal történő mérésén alapul.  [ I.]    

2. Kidolgoztam a papír-alapú mikrofluidikai bioaffinitás vizsgálatok potenciometriás 

detektálásának lehetőségét. A mérendő fehérje felismerésére arany nanorészecskével 

jelölt aptamert alkalmaztam, a nanorészecskék felületére fém ezüstöt választottam le. 

A fém réteg visszaoldásával ezüst ionokat generáltam, melyeket közvetlenül a nedves 

papír mátrixban potenciometriásan mértem. [ II.] 

3. Minden korábbinál szelektívebb, ugyanakkor jó 𝐸0 reprodukálhatósággal és alacsony 

kimutatási határral rendelkező szilárd belső-elvezetésű ezüst-szelektív elektródokat 

készítettem.  Az elektródok ion-elektron átviteli rétege polianilin nanorészecske alapú 

volt, míg az ion-szelektív membrán mátrixaként szobahőmérsékleten vulkanizálódó 

szilikongumit használtam. [ III.]  
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4. Elsőként készítettem nanogömb litográfiás eljárással két- és három-dimenziósan 

rendezett polimer nanostrukturákat PEDOT(PSS) vezető polimerből. A 2D mintázott 

polimer vastagságát optimáltam, hogy azt a későbbiekben fehérje felismerő rétegként 

lehessen alkalmazni, míg a 3D rendezett PEDOT(PSS) polimert nagy felületű szilárd 

belső-elvezetésként használtam ezüst-szelektív elektródokban. [ IV. és V.] 

5. Megmutattam, hogy a 3D rendezett PEDOT(PSS) vezető polimer lipofil redox 

mediátorral módosítva és nagyfelületű szilárd belső-elvezetésként használva alkalmas 

az ezüst-szelektív elektródok 𝐸0 reprodukálhatóságának és hosszútávú potenciál 

stabilitásának javítására. [ IV.] 
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