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Bevezetés - a kutatás előzménye, motivációja és célkitűzései 

Az első bioérzékelő kifejlesztésének közel 60 éves évfordulójához közeledve1 

kijelenthetjük, hogy szerepük és jelentőségük robbanásszerűen nőtt az utóbbi 

évtizedekben. Ehhez nagyban hozzájárult a kézi vércukormérők (enzimeket 

alkalmazó, katalitikus elvű bioérzékelők) elterjedése már a 20. század végén2. A 21. 

századra a bioérzékelők másik nagy családja, az affinitás típusú bioérzékelők is 

meghatározóvá váltak a betegségdiagnosztika, környezeti vizsgálatok, patogének 

kimutatása és genetikai vizsgálatok terén. Az affinitás típusú bioérzékelőkön belül az 

immunoérzékelők antigén-antitest kulcs-zár összekötődéseket, a nukleotid 

érzékelők pedig a komplementer DNS- vagy RNS-molekulák közötti 

összekapcsolódásokat használják célmolekulák szelektív detektálására. 2020-ra a 

COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt mondhatni a hétköznapi ember számára is 

nyilvánvalóvá vált a bioérzékelők fontossága. A COVID-19 vírus, és a fertőzöttség 

ténye – a példának okáért – különböző immunoérzékelőkkel és nukleotid 

érzékelővel is detektálható (közvetlenül antigénként, vagy a rá specifikus antitest 

jelenlétén keresztül immunoérzékelővel, illetve az RNS állományán keresztül 

nukleotid érzékelővel).  

Az affinitás típusú bioérzékelők legnagyobb előnye a kémiai érzékelőkkel 

szemben a nagyfokú szelektivitásuk, vagyis az arra való képességük, hogy komplex 

mintából (vérből, nyálból, vizeletből) a mátrix egyéb összetevőitől függetlenül 

mutassák ki a detektálni kívánt molekulák jelenlétét és mennyiségét. Az úgynevezett 

jelölésmentes (label-free) bioérzékelők mindezt a célmolekulák jelölése (pl. 

fluoreszcens) nélkül, azok natív tulajdonságaiból (pl. tömeg, töltés, optikai sűrűség) 

tudják különböző jelképző technikákkal megtenni. Ezek szerint megkülönböztetünk 

elektrokémiai, szilárdtest alapú és optikai elvű bioérzékelőket is.  

Az Elektronikai Technológia Tanszéken a bioérzékelők kutatás-fejlesztését Dr. 

Harsányi Gábor és Dr. Sántha Hunor honosították meg a 2000-es évek elején. Az 

évtized közepén a tanszék konzorciumi partnerként részt vett négy EU-FP-6-os 

együttműködésben, melyek célja affinitás típusú bioérzékelő platformok és 

vonatkozó mikrofluidikai rendszerek fejlesztése volt. (DINAMICS – kombinált 

elektrokémiai és optikai nukleotid érzékelő fejlesztése patogének detektálására 

ivóvízből. DVT-IMP – mélyvénás trombózis veszélyeztetettségének megállapítása 

 
1   1962, Clark és Lyons enzim alapú vércukormérője [1] 
2 1975, az első kereskedelmi forgalomban kapható vércukormérő (Yellow  Spring 
Instruments) [2] 
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vérből, elektrokémiai immunoérzékelővel. RaSP – vírusos megbetegedések 

detektálása vérből felületi plazmon rezonancia képalkotással. -Builder – 

mintakezelő-mintamozgató mikrofluidikai rendszerek fejlesztése). Hallgatóként és 

doktoranduszként is volt módom dolgozni a felsorolt projektekben, amik kapcsán 

megismerkedtem az elektrokémiai és optikai bioérzékelők hátterével. 2007 első 

szemesztere óta, 14 éve foglalkozom bioérzékelők kutatás-fejlesztésének aktuális 

kérdéseivel. 

A plazmon rezonancia a fémek delokalizált elektronjainak külső elektromágneses 

gerjesztés hatására kialakuló kollektív rezgése. Gyakorlati alkalmazhatóságuk 

szempontjából számunkra a kvantumkorlátozott rendszerekben, vékonyrétegekben, 

vagy nanorészecskéken kialakuló felületi plazmonok az igazán érdekesek. A 

vékonyrétegek felületén kialakuló terjedő felületi plazmon rezonancia (SPR), ill. a 

nanorészecskéken kialakuló lokalizált felületi plazmon rezonancia (LSPR) ugyanis 

bizonyos nemesfémek esetén (pl. arany, ezüst) látható tartományba eső fénnyel is 

gerjeszthető. Mivel a kialakuló rezonancia frekvenciája nagymértékben függ a 

réteget vagy részecskét körülvevő közeg dielektromos tulajdonságaitól, a jelenség 

így használható a fém felületén lejátszódó molekuláris kötődési folyamatok 

megfigyelésére, az optikai közeg törésmutatójának monitorozásán keresztül. 

Az elmúlt közel négy évtized alatt3 az SPR az optikai bioérzékelők egyik 

meghatározó képviselőjévé nőtte ki magát. Nagy érzékenysége (akár 10-7 RIU, 

törésmutató egység) és a jelölésmentes méréssel szolgáltatott valós idejű kinetika 

(molekuláris folyamatok időbeli lefolyása) mellett az új konstrukciók nagy előnye az 

SPR-képalkotás (imaging, SPRi). Egy modern SPRi berendezéssel egy mindössze 

1 cm2 felületű szenzorelemmel akár több 1000 pontban is tudunk párhuzamosan 

mérni, ami más elektrokémiai, vagy szilárdtest alapú eljárásokhoz mérten hatalmas 

áteresztőképesség [4]. Az SPR bioérzékelők talán egyetlen hátránya, hogy a 

klasszikusan reflexiós optikát használó úgynevezett Kretschmann-típusú elrendezés 

nehezen integrálható kis méretekbe, ezért az SPR és SPRi megragadt a 

labordiagnosztika szintjén.  Az SPR elv miniatürizált, hordozható, kézi-diagnosztikai 

eszközökbe történő integrálása szempontjából megoldást jelenthet a nanoanyagok 

és a lokalizált felületi plazmon rezonancia alkalmazása. Mivel az LSPR a 

nanorészecskéken könnyebben gerjeszthető, LSPR szenzorok egyszerűbb, 

transzmissziós elvű optikával is használhatóak, ami jelentősen könnyebben 

integrálható úgy, hogy képesek maradjunk a képalkotásra (LSPRi). Az elmúlt kb. hét 

 
3 1983, az első kísérleti SPR alapú immunoérzékelő, a piacon 1990-ben (Biacore) [3] 
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évem kutatási erőfeszítéseit így ez az általános irány és célkitűzés határozta meg: 

LSPRi elvű, optikai bioérzékelők fejlesztése, a hordozható diagnosztikai eszközökbe 

történő egyszerű integrálhatóságra törekedve. 

A bioérzékelők egy másik kiemelten fontos tulajdonsága, a detektálási küszöb 

(limit of detection, LOD), ami a legkisebb kimutatható célmolekula-koncentráció a 

mintában. A gyakorlati alkalmazások tekintetében ez szabja meg használhatjuk-e az 

érzékelőt egy adott célra. Amennyiben a bioérzékelő LOD-ja nem éri el (és jó esetben 

haladja meg) a célmolekuláink adott biológiai rendszerben (natív mintában, pl. levett 

vérben) releváns koncentrációját, akkor a molekulákat közvetlenül nem fogjuk tudni 

detektálni és számszerűsíteni. Ilyen esetekben a levett mintán (az érzékelő 

alkalmazása előtt) olyan mintaelőkészítési folyamatok válnak szükségessé, amelyek 

megnövelik a célmolekulák mennyiségét (azok szeparálásával, koncentrálásával, 

esetleg soksorozásával). Tipikus példa a polimeráz láncreakció (PCR), amelyet 

nukleotid érzékelők esetén használhatunk arra, hogy a detektálható nukleotidok 

mennyiségét enzimek segítségével felsokszorozzuk. Bár a PCR napjainkban már 

integrálható mikrofluidikai környezetbe is [5], ezek a mintaelőkészítő lépések 

érezhetően megbonyolítják (és nem utolsó sorban megdrágítják) a detektálási 

folyamatot, jelentős nehézségeket állítva ezzel a hordozható diagnosztikai 

eszközökbe történő integrálás elé is. Bizonyos esetekben, pl. a nukleotid 

érzékelőknél a mintaelőkészítési lépések elengedhetetlenek, hiszen a baktériumok 

és vírusok genetikai állománya nem áll közvetlenül rendelkezésre. Az analizálandó 

patogénre specifikus DNS vagy RNS kinyeréséhez a baktériumokat/vírusokat először 

szét kell roncsolni (lízis), majd a kinyert genomot enzimekkel fel kell darabolni. Ezek 

az eljárások jellemzően veszteségesek a kinyert, analizálható szekvenciák 

tekintetében. Ilyen esetekben az érzékelő detektálási küszöbének jósága a 

mintaelőkészítés válláról veszi le a terhet, hiszen a releváns koncentráció tartomány 

egyszerűbb előkészítési eljárásokkal is mérhetővé válhat. 

A kutatómunkám és a következő fejezetekben bemutatott habilitációs téziseim 

közös pontja, hogy a fejlesztések plazmonikus elvű affinitás típusú bioérzékelők 

detektálási küszöbének növelésére (kisebb detektálható koncentrációk felé tolására) 

törekednek. A bioérzékelők eddigi bemutatásából jól látszik, hogy kutatás-

fejlesztésük egy erősen multi-diszciplináris terület. Három csoportra tagolt téziseim 

közül az első csoport modellezés és szimuláció alkalmazására összpontosít, a 

második csoport gyártási technológiák fejlesztésére és új szenzorelem alkalmazásra, 

a harmadik pedig molekuláris szintű jelerősítési mechanizmus kísérleti vizsgálatára 

fókuszál. Az egyes csoportok hátterét egyenként is bemutatom a tézisek előtt. 
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1. Terület: Csatolt plazmonrezgések vizsgálata modellezéssel és szimulációval 

Háttér 

A nanorészecskéken alapuló LSPR szenzorok jellemzésére leggyakrabban a 

tömbi törésmutató változásra vonatkoztatott érzékenységet (RIS, refractive index 

sensitivity, [nm/RIU]) használják a szakirodalomban. A RIS azt mutatja meg, hogy a 

nanorészecskét körülvevő közeg egységnyi törésmutatójának megváltozására 

mekkora vöröseltolódást szenved a plazmon rezonancia hullámhossza, amely az 

optikai elnyelési (abszorpciós) csúcs eltolódásával határozható meg kísérletileg. 

Mivel a RIS nyilvánvalóan korrelál a szenzor molekuláris érzékenységével és 

detektálási küszöbével is, ezért egy kézenfekvő, általános paraméter a szenzorok 

jellemzéséhez. 

Az LSPR érzékelők fejlesztésének általános célja tehát a RIS maximalizálása, bár 

ez korán sem egyszerű, hiszen a RIS függ az alkalmazott nanorészecskék alakjától, 

méretétől és elrendezésétől is [6]. Utóbbival kapcsolatban meg kell említeni a csatolt 

plazmon rezonanciát: az egymás közelterében elhelyezkedő részecskéken a 

lokalizált plazmonok csatolódni tudnak (a rezgések nem lesznek függetlenek 

egymástól). A csatolt plazmonrezgések korábbi vizsgálata során megfigyelték, hogy a 

csatolás mértékében a rezonancia elnyelési csúcsa szintén vöröseltolódást szenved 

(méghozzá a részecsék közötti távolságtól exponenciálisan függő mértékben, ez az 

úgynevezett plazmon vonalzó elv alapja [7]), illetve megállapítást nyert azt is, hogy a 

csatolt plazmonrezgések érzékenysége (RIS) nagyobb az azonos részecskékből álló 

csatolatlan plazmonrezgések érzékenységénél [8]. 

A csatolt rezgések érzékelőkben történő kiaknázásával kapcsolatban azonban 

számos nyitott kérdés fogalmazható meg. Nem tiszta, hogy a különböző alakú, 

méretű vagy összetételű (pl. két különböző fémből álló, mag-héj szerkezetű) 

részecskék esetén a csatolásból adódó érzékenység-növekedés hogyan függ a 

részecskék közötti távolságtól. Mivel a részecskék közötti távolság csökkentése nagy 

potenciális terhet róhat az előállítási technológiára (ahogy a második 

téziscsoportban lesz róla szó) egymástól pár nm – párszor 10 nm távolságban 

rögzíteni nanorészecskék azok összetapadása nélkül nem triviális feladat), fontos 

lenne tudni, hogy ennek a távolságnak a csökkentésével mikor válik számottevővé az 

érzékenység növekedése és mekkora ez az elérhető fajlagos erősítés-növekedés. 

Ezen információk ismerete kulcsfontosságú lehet a különböző szenzorelem-

előállítási technológiák optimalizálásához. 
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  A probléma illusztrálásához egy konkrét alkalmazási példa: a Debreceni 

Egyetem Kísérleti Fizika Intézetével közösen vizsgáltuk üveg hordozón előállított 

arany nanosziget-rendszerek LSPR érzékenységét. Ez egy szilárdfázisú eljárás, amely 

során az üveg felületére vékonyréteg technikával leválasztott, párszor 10 nm 

vastagságú arany vékonyréteget 300-600oC között hőkezelve nanoszigetek 

alakíthatóak ki a vékonyrétegből [9]. A kiindulási rétegvastagsággal, a hőkezelés 

hőmérsékletével és idejével szabályozható a kialakuló nanosziget-rendszerek 

geometriája: átlagos szigetméret (átmérő) és közöttük lévő távolság. A nanosziget-

rendszerek vizsgálatánál nem triviális, hogy a mért törésmutató érzékenység 

mennyiben a szigetek méretének, illetve a részecskék közötti csatolásnak a 

következménye, mivel mind az alak, mind a méret, mind a részecskék közötti 

távolság irreguláris, és nagy szórással rendelkezik. A plazmonikus csatolásból 

származó érzékenység növekedés így tisztán kísérleti módszerekkel (a RIS 

mérésével) nem határozható meg ezekre a komplex rendszerekre.  

Nanorészecskékből álló plazmonikus rendszerek szimulációjára az irodalomban 

több megközelítést is alkalmaznak, például DDA-n (discrete dipole approximation), 

FTDT-n (finite difference in the time domain), vagy FEM-en (finite element method) 

alapuló módszereket [10]. Az általam választott megközelítés az úgynevezett 

határelem módszer (BEM, boundary element method), amely a végeselemhez 

hasonlóan diszkretizált térelemeken dolgozik, azonban csak a struktúrák felületi 

egységein oldja meg a Maxwell-egyenleteket, ami a többi módszernél jelentősen 

kisebb számítási kapacitást igényel. Kifejezetten plazmonikus szerkezetek 

modellezésére és szimulációjára fejlesztették német kollégák az MNPBEM (Metallic 

NanoParticle Boundary Element Method) nevű Matlab Toolboxot, amit én is 

használtam a vizsgálataimhoz [11]. 

A modellezés és szimuláció két legfontosabb célja a leírtak alapján: 1) Kidolgozni 

egy általános metodikát, amivel a csatolt plazmonrezgésekből származó járulékos 

érzékenységnövekedés számszerűsíthető több részecskéből vagy komponensből (pl. 

eltérő fémek) álló komplex plazmonikus rendszerek esetén. 2) A komplex 

rendszerek megfelelő modellezésén keresztül a csatolt plazmonrezgések hatásának 

elkülönítése a kísérletileg mért érzékenységekben. Ezzel elérhetővé válna a komplex 

rendszerek (pl. a fenti példában említett arany nanosziget-rendszerek) 

identifikációja és megértése, ami nagyban hozzájárulhat az előállítási technológiák 

optimalizálásához. 
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Új tudományos eredmények 

I. Tézis: 

Modellezésen és BEM-szimuláción alapuló módszert dolgoztam ki az összetett 

plazmonikus rendszerek csatolt plazmonrezgéseiből adódó tömbi törésmutató 

változás növekmények számszerű jellemzésére. A megközelítés az erősítési 

tényezőn (EF, enhancement factor) keresztül számszerűsíti, hogy a több 

részecskéből (vagy több komponensből, pl. eltérő anyagú fémekből) álló 

összetett plazmonikus rendszer érzékenysége mennyivel nagyobb egy azonos 

geometriájú és méretű (egy komponensből álló), szimpla részecske 

érzékenységénél, az (1) egyenlet szerint (ahol RIS a tömbi törésmutató-

érzékenység, 𝚫𝒏  a törésmutatóváltozás,  𝚫𝝀 a plazmon elnyelési csúcs 

vöröseltolódása, az S és M indexek pedig a szimpla (S) és többrészecskés (M) 

rendszereket jelölik. 

𝑬𝑭 =
𝑹𝑰𝑺𝑴

𝑹𝑰𝑺𝑺
=

∆𝝀𝑴

𝚫𝒏
𝚫𝝀𝑺

𝚫𝒏

=
𝚫𝝀𝑴

𝚫𝝀𝑺
     (𝟏) 

A metodikát sikeresen alkalmaztam plazmonikusan csatolt, gömb alakú (10-

90 nm átmérőjű) arany nanorészecske dimerek vizsgálatára.  Megállapítottam, 

hogy a csatolásból adódó törésmutatóérzékenység-növekedés a 

dimenziómentes D/D0 értéktől exponenciálisan függ, valamint, hogy az 

erősítés a D/D0 <0,5 határ alatt válik számottevővé (ahol D0 a részecske-

átmérő és D a részecskék közötti távolság). Nagy erősítések (3-4×) eléréséhez 

a részecskéket D/D0 <0,1 tartomány alá kell közelíteni egymáshoz (lásd 

1.a ábra). 

Az általam bevezetett metodikát az elmúlt években számos plazmonikus 

rendszer vizsgálatához alkalmaztuk sikeresen a debreceni együttműködés 

keretein belül (Dr. Csarnovics Istvánnal és közös doktoranduszunkkal, Szántó 

Gézával). Vizsgáltuk többek között arany és ezüst nanokockák, ezüst nanogömbök 

távolságtól függő érzékenységét, illetve arany-ezüst mag-héj szerkezetek 

érzékenységének függését az összetételüktől. Ezen közös eredményekből tézist nem 

kívánok kijelenteni. 

Kapcsolódó publikációk: [K1], [L3], ([L6], [K6], [K25]) 
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1. ábra a) Arany nonögömbökből álló dimerek erősítési tényezője (EF) a 

dimenziómentes D/D0 függvényében. A gömbök átmérője 10-90 nm között változott 

[L3]. b) Üveg hordozón hőkezeléssel előállított arany nanoszigetek törésmutató-

érzékenysége (RIS) a dimenziómentes D/D0 függvényében. Az átlagos nanosziget-

átmérő és közöttük lévő átlagos távolság meghatározása SEM képek alapján történt. 

Minden marker más-más technológiai paraméterrel (kiindulási rétegvastagság, 

hőkezelési hőmérséklet és idő) készült nanosziget-rendszert jelöl. Mivel a 

részecskeméretből és a csatolásból adódó érzékenységnövekedés nem elkülöníthető, 

így az EF közvetlen átszámítása sem lehetséges az adatokra [L4]. 

II. Tézis: 

Kidolgoztam egy eljárást komplex nanorészecske-rendszerek plazmonikus 

viselkedésének BEM-módszerrel történő szimulációjára, atomierő-

mikroszkópos (AFM) képek alapján. Az eljárás lehetőséget teremt a sok (akár 

30), eltérő alakú és méretű nanorészecskéből álló összetett rendszerek 

modellezésére úgy, hogy (a világon először) arbitrális, közelítő geometriák 

helyett, a részecskék valódi alakja és felülete legyen a modell bemenete. 

Az eljárást sikeresen alkalmaztam üveghordozón hőkezeléssel előállított 

változó geometriájú (méretű és eloszlású) arany nanosziget-rendszerek 

plazmonikus viselkedésének vizsgálatára. Igazoltam, hogy a nanosziget-

rendszerekre korábban kísérletileg megfigyelt exponenciális RIS – D/D0 

kapcsolat (1.b ábra) az átlagos részecske méret (D) és közöttük lévő átlagos 

távolság (D0) együttes hatása. Továbbá az AFM-képek alapján modellezett 

nanosziget-rendszerek részecskéi közötti távolság arányos csökkentésével és 
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növelésével megmutattam, hogy a csatolásból adódó járulékos 

érzékenységnövekedés (EF) elkülöníthető az átlagos méret hatásától (1.d 

ábra). A különböző technológiákkal előállított nanosziget-rendszerek 

erősítése így meghatározhatóvá vált, és az általunk előállított rendszerekre 

úgy találtam, hogy ez maximálisan 1-1.7 közötti érték (vagyis a részecskék 

közötti csatolás hatása nem domináns nanoszigetek esetén). 

  

2. ábra a) Egy 15 részecskéből álló nanosziget-rendszer AFM-képe. A részecskéket 

7 nm arany vékonyréteg üveghordozóra porlasztása után 2 órán át tartó 500oC-on 

végzett hőkezeléssel hoztam létre. Az AFM kép egy Veeco Bruker AFM-mel készült 

kopogtató üzemmódban. b) Az AFM-kép alapján az MNPBEM toolboxban generált 

3D modell a részecske-elrendezésről. c) Az elektromos térerősség erősítésének 

(E/E0) mértéke az elrendezésre 550 nm-es hullámhosszú elektromágneses 

gerjesztés esetén. Az gerjesztés egy felületre merőleges (Z) irányban haladó 

síkhullám négy, XY-síkban lineárisan polarizált komponenssel. A polarizáció vektora 



9 
 

az X-tengellyel 0o, 45o, 90o és 135o-ot zárt be az egyes komponensek esetén.). d) A 

részecske-elrendezés geometria tulajdonságainak meghatározása (saját kód). A kék 

vonal a részecskék kerületét jelöli, a piros a részecskék közötti legrövidebb 

távolságot. A fekete × marker a részecskék geometriai középpontját jelöli, a zöld 

marker pedig az egész elrendezés tömegközéppontját (2D-ben). A részecskék 

átmérőjének jellemzésére a részecskék területével megegyező területű kör 

átmérőjét használtam (equivalent circle diameter).   

 

3. ábra a) Egy öt részecskéből álló nanosziget-rendszer esetén az AFM-képből 

alkotott MNPBEM-modell alapján meghatározott tömbi törésmutatóérzékenység és 

belőle számolt erősítési tényező (lásd 1-es egyenlet) a dimenziómentes D/D0 

függvényében. A D/D0 értéket a szimulációkban a részecskék egymáshoz képesti 

arányos közelítésével és távolításával változtattam. Ehhez az elrendezés 

tömegközéppontja (zöld marker) és a részecskék középpontja (fekete marker) 

közötti távolságot növeltem/csökkentettem egyenlő mértékben (vagyis a részecskék 

közelítése/távolítása az elrendezés középpontjához képest sugárirányban történt). A 

b) ábra illusztrálja az I-es és II-es pontokban a részecske-elrendezést és a geometriai 

viszonyokat. Az I-es pont az eredeti mért elrendezés az AFM-kép alapján. A II-es 

pontban a részecskék közötti csatolás már megszűnt (lásd a) ábra exponenciális 

illesztését), ennek a pontnak az érzékenységét referenciaként választva (EF = 1) az 

eredeti elrendezés erősítési tényezője meghatározható (EF = 1,65). Az a) ábra 

spektrumai az érzékenység meghatározásához szimulált abszorpciós csúcsok 

helyzetét mutatják két különböző közegben (levegő: n = 1, fekete, és víz: n = 1,33, 

piros) számolva, amelyekből a csúcs vöröseltolódása (Δλ) meghatározható.  

Kapcsolódó publikációk: [L4], [K3], ([L7])  
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2. Terület: Arany-epoxy nanokompozit fejlesztése és alkalmazása LSPR 

érzékelőként, valamint SERS-szubsztrátként 

Háttér 

A nanorészecskéken alapuló, plazmonikus szenzorelemek érzékenységének 

maximalizálása, mint általános követelmény, nagy elvárásokat támaszt az előállítási 

technológiákkal szemben.  A részecskék anyaga, alakja, mérete és elrendezése mind 

befolyással vannak a szenzor érzékenységére. A csatolt plazmonrezgések 

szempontjából a részecskék közötti távolságra az I. tézisben általam javasolt D/D0 

<0.1 tartomány kifejezetten erős, nehezen realizálható elvárás. Az LSPRi elvű 

bioszenzoros alkalmazás további speciális követelményeket támaszt a szenzorokkal 

szemben: a szenzorelemnek nagy felülettel kell rendelkeznie (cm2-es nagyságrendbe 

eső), a nagyszámú párhuzamos mérés lehetősége miatt, amin belül a részecskék 

alakjának, méretének és elrendezésének uniformnak kell lennie, továbbá a 

részecskéknek jól kell tapadnia egy lehetőleg átlátszó hordozóhoz. Rossz tapadás 

esetén a bioérzékelőkre jellemző áramló folyadék közegben (pl. mikrofluidikai 

rendszer, ami a reagenst áramoltatja a szenzor fölött) a részecskék a felületről 

leszakadhatnak, aggregálódhatnak (egymással összetapadhatnak), megváltoztatva 

így a szenzorelem plazmonikus tulajdonságait. Az átlátszó hordozóra a 

transzmissziós elvű, könnyen integrálható optika miatt van szükség. A gazdaságos 

gyárthatóság tömegtermelésre alkalmas technológiákkal szintén fontos szempont. 

2020 tavaszán írtam egy összefoglaló (review) cikket az LSPRi célra a fenti 

kritériumok szerint alkalmas nanoszenzor előállítási technológiákból [L1]. 

Általánosan kijelenthető, hogy az optimális technológia kiválasztása 

kompromisszumot igényel, a komplex feltételrendszer gyakran több kritériuma is 

sérülhet. Például, amelyik technológia képes jól kontrollálni az alakot és méretet 

(folyadékfázisú szintézis), ott az utólagos részecske-kikötés egy hordozóra, 

kontrollált elrendezéssel nem megoldható [12]. Amely technológia egyszerre 

kontrollálja az alakot, méretet és elhelyezkedést (pl. elektronsugaras litográfia), az 

nem gazdaságos cm2-es felületekre [13]. A skálázhatóság szempontjából nagy 

előnnyel kecsegtetnek az úgynevezett templát alapú technológiák, mint például a NIL 

(nanoimprint lithography), ahol egy nagy felületű, természetes forrásból származó, 

vagy mesterségesen előállított nanomintázatot használva kiindulási alapként, 

vékonyréteg és transzfertechnológiák segítségével állítják elő a fémes részecskékből 

álló elrendezéseket [14]. 
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2015 óta egy nemzetközi együttműködés keretein belül mi is egy templát alapú 

LSPRi szenzor előállítási technológia kidolgozásán optimalizálásán dolgozunk, amely 

a fenti feltételrendszer minden pontját ki tudja elégíteni. Az együttműködő 

partnerem Tomáš Lednický, a brnói CEITEC intézet doktorjelöltje, aki a fejlesztésben 

oroszlánrészt vállalt. Bár a fejlesztés alapötlete tőlem származik, és a felmerülő 

problémákat is közösen oldottuk meg az évek során, a technológia kidolgozása 

Tomáš érdeme, ennek részleteit ő tézisek formájában meg is fogalmazta a 

disszertációjában. Az én ismertetésre kerülő téziseim az alkalmazásokhoz 

kapcsolódnak. A technológia részletesen az [L2] cikkünkben került bemutatásra. 

Alapja az alumínium anódos oxidálása, amely során kontrollált körülmények 

(elektrolit, hőmérséklet, előfeszítés) között egy elektrokémiai cellában az alumínium 

felületén nanopórusos oxidréteg alakul ki. Ezt a réteget eltávolítva a visszamaradó 

felület nano-mérettartományba eső, hexagonális elrendezésű cellákat tartalmaz 

(lásd 4. ábra). A felületre arany vékonyréteget párologtatva, majd a réteget 

hőkezelve a cellák közepén arany nanorészecskéket tudunk létrehozni. Az anódos 

oxidálás technológiai paramétereivel két munkapont között kontrollálható a cellák 

mérete.  A vékonyréteg vastagságával kontrollálható a részecskék mérete, és így a 

közöttük lévő távolság is, technológiai okokból csak diszkrét léptékben [L2]. A 4. 

ábrán látható 5 stabil elrendezésre az átlagos méretek és távolságok alapján 

számolható D/D0 értékek rendre: 0,31 (A1), 0,12 (A2), 0,39 (B1), 0,2 (B2), és 0,08 

(B3). Az I. tézis eredményei alapján így elmondhatjuk, hogy a csatolt plazmonrezgések 

érvényesülése szempontjából releváns tartományban vagyunk az így előállított 

szenzorokkal. 

 

4. ábra Arany nanorészecske-elrendezések alumínium felületen kialakított 

templáton. A cellák és a részecskék átlagos mérete: 67±4 nm (A0) és 110±5 nm (B0), 

51±5 nm (A1), 60±7 nm (A2), 79±6 nm (B1), 92±6 nm (B2), és 102±9 nm (B3) [L1]. 
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A technológia kritikusan fontos része a részecskék transzfere (átültetése) az 

alumínium felületéről egy átlátszó hordozóra. Évekig tartó fejlesztés és több anyag 

tesztelése után a jelenlegi technológiánk során a részecskéket epoxy gyantával 

öntjük ki a templát felületén, majd az alumínium kémiai eltávolításával 

transzferáljuk a részecskéket az átlátszó polimer hordozóra. A transzfer után a 

részecséket RIE (reaktív ionmarás) segítségével ássuk elő a felületüket borító 

vékony epoxy rétegből, ami után jellegzetes, nanogomba alakú szerkezeteket kapunk 

(5.b ábra). A kidolgozott LSPRi szenzorelemek (5.a ábra) nagy előnyei: 1) a 

részecskék mérete, alakja és elhelyezése is egyszerre kontrollálható; 2) és mindez 

több cm2-es felületen. 3) A részecskék jól tapadnak az átlátszó hordozóhoz, az 

elrendezés stabil. 4) A technológiával a részecskék közötti csatolt plazmonrezgések 

hatása maximalizálható, mivel az elrendezés a D/D0 0,39-0,08 tartományon belül 

kontrollálja a részecskék méretét és a közöttük lévő távolságot. 

 

5. ábra a) A kész LSPRi szenzorelemekről készült fénykép. b) 3D illusztráció az 

arany-epoxy ’nanogomba’ struktúráról, és a felületére kötött DNS molekulákról. 

Utóbbi tulajdonság az LSPR mellett a felületerősített Raman-spektroszkópia 

(SERS) szempontjából is kritikus. A SERS lényege az, hogy a nanorészecskék 

plazmonterében a molekulák rugalmatlan fényszórásának hatáskeresztmetszete sok 

nagyságrenddel megugrik, így az alapvetően kis érzékenységgel rendelkező Raman-

spektroszkópia SERS-ként alkalmassá válik extrém esetekben akár egyedi molekulák 

kimutatására is a nanorészecskék felületén [15]. A SERS-erősítés plazmonikus 

közeltérrel való kapcsolatára az irodalomban az úgynevezett |𝐸|4-es közelítés 

szokták használni (2) szerint, ahol E a térerősség a nanorészecskék körül, E0 a 

referencia térerősség, λ a megvilágítás hullámhossza, r és θ pedig a polár-

koordináták, mivel E helyfüggő mennyiség [15]. 

𝑆𝐸𝑅𝑆 𝐸𝐹 (𝜆) =
𝐸(𝜆, 𝑟, θ)4

𝐸0(𝜆, 𝑟, θ)4
       (2) 
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Különböző nanotechnológiákkal előállított SERS-aktív felületek vizsgálatával 

2016-óta foglalkozunk a Wigner FK és a Debreceni Egyetem munkatársaival 

közösen, aminek részeként az arany-epoxy nanokompozit alkalmazhatóságát is 

vizsgáltam DNS molekulák jelenlétének kimutatására. 

Új tudományos eredmények 

III. Tézis: 

Megmutattam, hogy az általunk (CEITEC-s együttműködés keretein belül) 

fejlesztett arany-epoxy plazmonikus nanokompozit alkalmas nagy 

érzékenységű SERS-felületként történő alkalmazásra, DNS molekulák 

kimutatásához. Kísérleti és szimulációs módszerekkel igazoltam, hogy a D/D0 

mennyiség, amely az általunk kidolgozott technológiával 0,39-0,08 közötti 

értékek között kontrollálható cm2-es felületen, nagyban meghatározza az 

elérhető SERS-erősítés (maximális Raman-szórási intenzitás mértékét).  

A különböző D/D0 értekkel jellemezhető részecske eloszlásokra (lásd 4. ábra) 

az elméletileg elérhető SERS-erősítés (2) mértékét, a SEM képek alapján 

modellezett és BEM-módszerrel szimulált közeltér erősítések alapján 

számoltam. A DNS molekulák kimutatása szempontjából hasznos erősítést a 

hexagonális részecske-elrendezés elemi celláján szimuláltam a (3) egyenlet 

alapján, ami az elektromos közelteret a forgási ellipszoidokkal közelített 

részecskék közötti csatolás síkjában, a részecskék körüli 𝒓𝒍 szélességű 

körgyűrűre átlagolva veszi figyelembe, ahol r0=D0/2 a nanorészecskék átlagos 

sugara (6. ábra).  

𝑺𝑬𝑹𝑺 𝑬𝑭(𝝀) =
∫ ∫

𝑬(𝝀, 𝒓, 𝛉)𝟒

𝑬𝟎(𝝀, 𝒓, 𝛉)𝟒
𝒓𝟎+𝒓𝒍

𝒓𝟎

𝟐𝝅

𝟎
𝒅𝒓𝒅𝛉

(𝒓𝟎 + 𝒓𝒍)𝟐𝝅 − 𝒓𝟎
𝟐𝝅

    (𝟑) 

Megmutattam, hogy az így számolt SERS EF és a nanorészecskék felületére 

felvitt DNS molekulákon 785 nm-es gerjesztés mellett mért maximális Raman-

intenzitások korrelálnak egyes részecske templát-típusokra (8.b. ábra). A 

minta felületére normális irányban végzett pásztázó Raman-spektroszkópia 

segítségével igazoltam, hogy a minta felületéről származó, DNS molekulákra 

karakterisztikus Raman-csúcsok a minta 100-300 nm-es vastagságú 

térrészéből származnak, ami, figyelembe véve a minta felületének 
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hullámosságát és gerjesztés fókuszfoltját, a részecskék síkjának felel meg (7. 

ábra). A 8. ábra kiértékeléséhez az ebből a térrészből származó Raman-

csúcsokat vettem figyelembe az egyes minták esetén. 

A kísérletekhez a nanorészecskék felületére tiol (-SH) csoporttal funkcionalizált, 20 

bázis hosszúságú DNS receptorokat, és hozzájuk komplementer módon kötődő 20 

bázis hosszúságú cél-DNS molekulákat használtam, 1 M-os oldatokból. A használt 

DNS szekvencia a Giardia lamblia vízben élő parazita β-giardin génjének egy 

specifikus szekvenciája. Mivel a DNS molekulák hosszúsága bázisonként kb. 0,3 nm, 

így a szimulációkhoz 𝑟𝑙 = 7 𝑛𝑚 vastagságú körgyűrűre integráltam a közelteret a 

részecskék körül (lásd 6. ábra). 

 

6. ábra a) és b) Az A1-es és A2-es típusú nanorészecske-elrendezés elemi cellája és a 

térerősítés (E/E0) mértéke 785 nm-es gerjesztés mellett, a részecskék között azok 

csatolási síkjában. c) Az  𝑟𝑙 = 7 𝑛𝑚 szélességű körgyűrű szemléltetése, amire a (3)-as 

egyenlet alapján a térerősítés mértékét integráltam. Az elemi cellát az MNPBEM 

Matlab toolboxban állítottam össze, a részecskék (forgási ellipszoidok) átlagos 

méretét SEM képek alapján határoztam meg (lásd a 4. ábrán feltüntetett átlagos 

átmérők, ill. a részecskék vastagsága 30 nm volt). Az elektromágneses gerjesztés egy 

Z-irányban haladó síkhullám négy, XY-síkban lineárisan polarizált komponenssel. A 

polarizáció vektora az X-tengellyel 0o, 45o, 90o és 135o-ot zárt be az egyes 

komponensek esetén. Az öt különböző nanorészecske elrendezésre (3)-as 

egyenlettel számolt SERS EF értékek a 8.b ábrán vannak feltüntetve. 
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7. ábra a) A B2 típusú mintán (lásd 4. ábra) cél-DNS hibridizáció után mért SERS-

spektrum a főbb csúcsok megjelölésével, a bal felső sarokban a DNS molekulák 

(receptor és target) szekvenciájával. A receptorok az arany nanorészecskéhez 6-

mercapto-1-hexanol (MCH) molekulával vannak kötve. Megfigyelhető, hogy a DNS 

bázisok közül a legnagyobb jelet az aranyrészecskékhez legközelebb elhelyezkedő 

timin (T) bázisok adják, de a cukorgerinchez és purin-bázisokhoz (G, A) tartozó 

csúcsok is jelen vannak. A legnagyobb intenzitású, metilénhez (CH2) tartozó csúcs 

nem specifikus, a DNS mellett az MCH molekulákból és az epoxy szubsztrátból is 

származhat. b) Egy 16 bázis hosszúságú poli-timin DNS szekvencia Raman-

spektruma az irodalom alapján [16]. A timin karakterisztikus rezgési módusaiból a 

T3-T7 csúcsok szépen megegyeznek a saját méréseknél látható csúcsokkal, ezeket a 

módusokat a molekula illusztrációja mellett feltüntettem, és az a) ábrán pirossal 

jelöltem. 

 

8. ábra a) A 7. ábra a) spektrumáról vett három karakterisztikus csúcs intenzitás-

változása a minta felületére merőleges irány (Z-dimenzió) mentén. Ennél az 
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üzemmódnál a Raman-spektrométer egy pinhole segítségével 100 nm-es Z-irányú 

felbontással képes mintavételezni a minta felületéről a gerjesztés hatására érkező 

SERS-válaszjelet. A karakterisztikus csúcsok maximális intenzitása jól láthatóan 

egybeesik, ez a (Z = 0 m-re rendezett) pozíció tekinthető a nanorészecskék 

fókuszsíkjának. Az éles maximum megerősíti, hogy a SERS-jel a nanorészecskék 

plazmonteréből érkezik. Megfigyelhető továbbá, hogy amíg a DNS molekulákra 

szelektíven jellemző 754 ill. 1021 cm-1-nél található csúcsok a fókuszsíkon kívül 

szinte elhanyagolható jelet adnak, a kevésbé specifikus, CH2-rezgést jellemző 

1333 cm-1-es csúcs a minta mélyebb részeiből is ad jelet, feltehetően az epoxy miatt. 

(Megjegyzés: a 7. ábra a) görbéje a 8. ábra Z = 0 m pontjában megjelenített 

spektrum.) b) A 4. ábrán látható, öt különböző nanorészecske-elrendezésen a (3)-as 

egyenlettel, BEM-szimulációból számolt SERS-erősítési tényező (EF), és a 

részecskékből álló hordozón mért karakterisztikus DNS csúcs maximális Raman-

intenzitásának kapcsolata. A maximális intenzitás minden hordozó esetén az a) 

ábrán látható Z-irányú pásztázás eredményeként meghatározott fókuszsíkban 

mérhető, maximális karakterisztikus csúcsintenzitásként értendő. Láthatóan a 

szimulációval meghatározott SERS EF és a mért maximális intenzitás értékek 

nagyban korrelálnak, továbbá az egyes templátok között is megfigyelhető különbség 

(A és B típus, lásd 4. ábra).  A különbség oka feltételezhetően az eltérő technológiai 

paraméterekben keresendő (részecskék vastagsága, RIE marás után a részecskéket 

borító epoxy mértéke), amelyeket a szimulációban nem lehetett figyelembe venni.  

Kapcsolódó publikációk: [K4], ([L8]) 

IV. Tézis: 

Megmutattam, hogy az általunk (CEITEC-s együttműködés keretein belül) 

fejlesztett arany-epoxy plazmonikus nanokompozit alkalmas nagy 

érzékenységű LSPR-szenzorelemként történő alkalmazásra, DNS molekulák 

jelenlétének kimutatásához és a vizsgált mintában lévő mennyiségük 

számszerűsítéséhez.  

Tiollal módosított, 20 bázis hosszúságú DNS receptor és 20 bázis hosszúságú 

komplementer DNS célmolekulák segítségével a B3 típusú nanokompozit 

alkalmazásával a célmolekula detektálási küszöbét 5 nM-ban állapítottam 

meg. A plazmonikus szenzor lineáris tartománya (a cél-DNS molekula-

koncentráció tízes alapú logaritmusának függvényében) 10 nM – 1 M között 
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volt, a maximális DNS bekötődés hatására mért vöröseltolódás pedig 

6,62 ± 0,7 nm volt (9. ábra).  

A kísérletekhez használt DNS ismét a Giardia lamblia vízben élő parazita β-giardin 

génjének egy specifikus szekvenciája volt. A kísérletek során negatív kontrollokkal 

(9.c ábra) ellenőriztem az érzékelési procedúra különböző lépéseit (receptor-

immobilizáció, kezelés 6-mercapto-1-hexanol (MCH) blokkolóval, célmolekula-

hibridizáció), valamint optimalizáltam a használt pufferek ionerősségét is. Az átlagos 

ismétlésszám 4-5 között volt az egyes mérési pontokban. A receptor DNS-t az arany-

epoxy nanokompozit LSPRi chip felületére 1 M-os oldatból, egy éjszakán keresztül 

tartó immobilizáció során kötöttem ki, amelyet egy 30 perces felületkezelés követett 

1 mM-os MCH oldattal. 

 

9. ábra a) Normalizált abszorpciós spektrumok az arany-epoxy nanokompozit LSPRi 

chip válaszának szemléltetésére. Az elnyelési spektrum maximuma fokozatos 

vöröseltolódást szenved különböző törésmutatójú közegekben (levegő, puffer), 

illetve a felületre kötött receptor majd receptor+célmolekulák jelenlétében. b) A 

célmolekulák bekötődése által okozott elnyelési csúcs vörösletolódásának mértéke a 

célmolekulák koncentrációjának függvényében (ismétlésszám: n = 4-5). c) Negatív 

kontroll kísérletek az érzékelési procedúra különböző lépéseinek ellenőrzésére 

(szekvenciális felületkezelések, illetve nem-komplementer DNS bekötődés) 

(ismétlésszám: n = 4-5). 

Kapcsolódó publikációk: [L1], [L2], [K2], ([K10]) 
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3. Terület: In-situ jelerősítési mechanizmus vizsgálata 

Háttér 

A jelölésmentes (label-free) bioérzékelők nagy előnye, hogy közvetlenül a 

célmolekula jelenlétét detektálják, nem szükséges a célmolekula módosítása, 

jelölőkkel (pl. fluoreszcens molekulákkal). In-situ jelerősítési mechanizmusok alatt 

olyan eljárásokat értünk, amelyek a jelölésmentes detektálás (a célmolekula 

receptorhoz történő bekötődése) után növelik meg a bekötődésből származó jelet, a 

célmolekulához szintén szelektíven kötő további molekulákkal [17]. Ezekkel az 

eljárásokkal potenciálisan lehetőség van a szenzor érzékenységének és detektálási 

küszöbének további növelése.  

A DINAMICS (Diagnostics with Microtech and Nanotech Sensors) EU FP-6 

nemzetközi projekt keretein belül 2012-2014 között teszteltünk egy DNS 

hibridizációs láncreakció (HCR) nevű in-situ jelerősítése eljárást. A projekt célja 

különböző patogének detektálása volt ivóvízből, elektrokémiai és optikai elven 

működő nukleotid érzékelők segítségével. Annak érdekében, hogy a 

mintaelőkészítésre (vízszűrés, alakoselem-szeparáció, sejtlízis, DNS/RNS szeparáció 

stb.) minél kisebb nyomás nehezedjen, a szenzorok detektálási küszöbének 

megemelése kulcsfontosságú volt a projekt szempontjából. A HCR eljárást a 

projektben résztvevő egyik partner (Giampaolo Zuccheri, Bolognai Egyetem) 

javasolta, alkalmazhatóságának tesztelése közös feladatunk volt. 

A 10. ábrán illusztrált eljárás lényege, hogy a szenzorfelülethez rögzített 

receptor-DNS-hez (P) a jelölésmentes detektálás során csak a cél-DNS molekula köt 

be (T). A bekötődés jelének felerősítésére a rendszerhez utólag mesterségesen 

megalkotott, úgynevezett hajtű (hairpin) DNS molekulákat adunk. Mindkét típusú 

hairpin (H1 és H2) úgy van megszerkesztve, hogy a szekvenciájuk egy része 

önmagukkal komplementer, így natív állapotában hajtű formába tud hibridizálni. A 

H1 és H2 molekulák továbbá úgy vannak megtervezve, hogy tartalmazzanak a 

targettel és egymással komplementer szekvenciákat. Így a célmolekula megjelenése 

és receptorhoz kötődése iniciátorként hat egy láncreakció elindulásához: a H1 

felbomlik és beköt a targettel komplementer szekvenciához, a kibomló H1 felső 

részéhez a H2 tud bekötni, aminek a kibomló része ismét a H1-gyel komplementer. 

A HCR működőképességét vizsgálataink előtt csak tömbi oldatban validálták, 

aminek során elektroforézissel igazolták a nagyobb komplexek létrejöttét [18]. 
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Kérdéses volt, hogy az eljárás alkalmazható-e felületre kötött DNS esetén, és ha igen, 

akkor mekkora jelerősítés érhető el vele nukleotid szenzoroknál. A kérdés több 

szempontból sem triviális. A felületre kötött DNS molekulák mozgásának kisebb a 

szabadsági foka, valamit reális bioszenzoroknál nagyon sűrűn vannak a felületen 

(átlagos receptormolekula felületi borítottság az általunk is alkalmazott 

protokollnál: 1012–1013 db/cm2), ez pedig gátolhatja a nagyobb komplexek 

létrejöttét. Plazmonikus érzékelőknél további limitáló tényező az evaneszcens tér 

behatolási mélysége. Arany vékonyréteg alapú SPR érzékelők esetén a behatolási 

mélység jellemzően kb. 200 nm, amin belül a térerősség lecsengése a felülettől 

távolodva exponenciális jellegű. Az egyre nagyobb komplexek (egyre hosszabb DNS 

molekulák) így várhatóan egyre kisebb járulékos jelet adnak, az evaneszcens régión 

túl pedig nem is láthatóak. 

A kísérletekhez a tanszék saját építésű SPRi berendezését használtam [K40]. 

 

10. ábra A DNS hibridizációs láncreakció (HCR) folyamatának szemléltetése 

szenzorfelületen. 1: A receptor DNS (P, probe) immobilizációja a szenzorra. 2: A 

célmolekula (T, target) hibridizációja a receptorhoz. 3: Az 1-es hajtű DNS (H1, 

hairpin) hibridizációja a target szabad végéhez, ezzel egyidejűleg a H1 hajtű 

szerkezetének felnyílása. 4: A H2 hibridizál a H1 elérhető szekvenciájával, a H2 

molekula felnyílik. 5-6: A H1 hibridizál a H1 elérhető részével, és a folyamat 

láncreakció-szerűen halad tovább [L5]. 
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Új tudományos eredmények 

V. Tézis: 

Igazoltam, hogy a DNS hibridizációs láncreakció alkalmas plazmonikus elvű 

nukleotid bioérzékelők jelének in-situ erősítésére. SPR képalkotásos 

mérésekkel a 20 bázis hosszúságú receptor DNS és 20 bázis hosszúságú 

célmolekula hibridizációjának vizsgálata kapcsán alábbi megállapításokat 

tettem: 

• A HCR alkalmazásával a vizsgált 250 pM – 1 M célmolekula koncentráció 

tartományon a célmolekula bekötődéséhez képest 4-7× jelerősítés érhető 

el (11.a ábra). 

• Ennek következtében a célmolekulák detektálási küszöbe (LOD) 1,25 nM-

ról 625 pM-ra volt kiterjeszthető (a tanszék saját fejlesztésű SPRi 

berendezésével, 11.a ábra). 

• Igazoltam továbbá, hogy a HCR alkalmas egy 3×3-as multi bioérzékelő (3-3 

receptor célmolekula párosból álló rendszer) esetén a hajtű DNS-sel 

komplementer célmolekula által szolgáltatott jel szelektív kiemelésére 

(12.a ábra). 

   

10. ábra a) A célmolekula bekötődés, illetve célmolekula és HCR együttes hatására 

mért törésmutatóváltozás mértéke a célmolekula koncentrációjának függvényében. 

A méréshez a tanszék saját fejlesztésű SPRi berendezését használtam (ismétlésszám: 

n = 3). b) A svájci partner Biacore X100-as (egy pontban mérő) SPR berendezésével 

reprodukált mérések (ismétlésszám: n > 8). Az [R.U.] mértékegység a Biacore saját 

Response Unit-ja, ami kb. 10-6 törésmutatóváltozásnak feletethető meg. (A 

méréseket a Biacore műszer nagyobb érzékenysége miatt ismételtük meg nagyobb 

ismétlésszámmal, a kísérletekből készült publikációba is ez került be [L5]). 
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A kísérletekhez használt DNS ismét a Giardia lamblia vízben élő parazita β-giardin 

génjének egy specifikus szekvenciája volt. A kísérletek során negatív kontrollokkal 

(12.b ábra) ellenőriztem a hibridizációs láncreakció procedúra különböző lépéseit 

(csak target DNS, nem-komplementer target, hajtű DNS molekulák szekvenciális 

hozzáadása helyes és rossz sorrendben stb.). A célmolekulák koncentrációja a 

negatív-kontroll (12.b ábra) és multi-bioérzékelős kísérleténél (12.a ábra) is 1 M 

volt, az LOD meghatározását célzó kísérletnél (10/a. ábra) 250 pM – 1 M között volt 

változtatva. A hajtű DNS-ek koncentrációja minden kísérletél 1 M volt. A receptor 

DNS-t az arany vékonyréteg SPRi chip felületére 1 M-os oldatból, egy éjszakán 

keresztül tartó immobilizáció során kötöttem ki, amelyet egy 30 perces 

felületkezelés követett 1 mM-os MCH oldattal. 

  

11. ábra a) A célmolekula bekötődés (target), illetve célmolekula és HCR együttes 

hatására mért törésmutatóváltozás mértéke egy 3×3-as multi bioérzékelő mátrix 

esetén. A három receptor DNS-hez (Probe_Giardia, Probe 2, Probe 3), csak a saját 

célmolekulája volt komplementer (Target_Giardia, Target 2, Target 3). Az MCH-gold 

6-mercapto-1-hexanollal passzivált arany vékonyréteg felületet jelöl, kontrollként 

(ismétlésszám: n = 3). b) Negatív kontroll kísérletek a HCR-procedúra különböző 

lépéseinek ellenőrzésére. A target+H1+H2 jelölések a hajtű DNS molekulák 

szekvenciális hozzáadását jelentik megfelelő (H1->H1) és fordított (H2->H1) 

sorrendben. A HCR-reakció során a mindkét hajtű DNS egyszerre van jelen 

(ismétlésszám: n = 3). 

Kapcsolódó publikációk: [L5]  
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