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Rövidítés- és jelölésjegyzék 

ab: abszorpció 

AC: aceton 

ACN: acetonitril 

ATP: adenozin-5’-trifoszfát 

a.u.: önkényes egység 

Bis-tris: 2-[bisz (2-hidroxietil)-amino]-2-

(hidroximetil)-propán-1,3-diol 

CAPS: 3-(ciklohexilamino)-1-

propánszulfonsav 

CBn: kukurbit[n]uril 

CB7: kukurbit[7]uril 

CH2Cl2: diklórmetán 

cps: másodpercenkénti beütések száma 

D2O: deuterált víz 

em: emisszió 

EtOH: etanol 

FID: fluoreszcens indikátor kiszorítás 

(fluorescence indicator displacement) 

FRET: fluoreszcencia (vagy Förster) 

rezonancia energiatranszfer (Förster 

resonance energy transfer) 

gerj: gerjesztés 

HEPES: 4-(2-hidroxietil)-1-piperazin-1-

etánszulfonsav 

H2O: MilliQ minőségű víz 

ICT: belső töltésátvitel (internal charge 

transfer) 

IF: fluoreszcencia intenzitás 

GO: grafén-oxid 

HRTEM: nagyfelbontású transzmissziós 

elektronmikroszkópia (high-resolution 

transmission electron microscopy) 

Lys: lizin 

LysMe: metil-lizin 

LysMe2: dimetil-lizin 

LysMe3: trimetil-lizin 

max: maximum 

Me4CB6: tetrametil-kukurbit[6]uril 

MeST: 4-dimetilaminosztiril-N-

metilpiridínium-jodid 

min: minimum 

n-BuOH: n-butanol 

NA: trimetil-ammónium „horgonyt” 

tartalmazó 4-amino-1,8-naftálimid 

indikátor 

NI: imidazólium „horgonyt” tartalmazó 4-

amino-1,8-naftálimid indikátor 

NMR: mágneses magrezonancia 

OX: oxazin 1 perklorát 

MeOH: metanol 

PEG: polietilén-glikol 

PET: fotoindukált elektrontranszfer 

(photoinduced electron transfer) 

PhST: 4-dimetilaminosztiril-N-

fenilpiridínium-jodid 

1-PrOH: n-propanol 

2-PrOH: izopropanol 

t-BuOH: terc-butanol 

TICT: csavart állapotú belső töltésátvitel 

(twisted internal charge transfer) 

WP5: anionos karboxilátó-pillér[5]arén 

WP6: anionos karboxilátó-pillér[6]arén 
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1. Bevezetés és célkitűzés 

 A szupramolekuláris kémia egy viszonylag fiatal terület a kémiai tudományokon belül, 

az igazi fellendülése a nyolcvanas évek második felétől kezdődött meg. A szupramolekuláris 

kutatások mozgatórugója olyan kémiai rendszerek létrehozása, melyek képesek a különböző 

biológiai folyamatokat utánozni. Természetes receptorok, mint például a fehérjék és az 

antitestek, a célmolekulákkal többszörös gyenge, nem-kovalens kölcsönhatásokon keresztül 

hoznak létre gazda-vendég komplexeket. Így a szupramolekuláris kémia egyik célja olyan 

szintetikus receptorok fejlesztése, melyek – a természetes receptorokhoz hasonlóan – 

szelektíven és nagy affinitással, különböző kölcsönhatásokon keresztül képesek megkötni a 

vendégmolekulákat. 

 A szintetikus makrociklusok (koronaéterek, kalixarének, ciklodextrinek, kukurbiturilok 

és pillérarének) receptorként történő alkalmazása kémiai szenzorokban rengeteg lehetőséget 

hordoz magában. Molekuláris felismerőképességüket kihasználva jól alkalmazhatók 

szupramolekuláris analitikai célokra. Fluoreszcens indikátorokkal gazda-vendég komplexeket 

alkotnak, melynek következtében az indikátor abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópiai 

tulajdonságai megváltoznak. A spektrális változások alapján meghatározható a kialakuló 

indikátor-makrociklus komplex sztöchiometriája és kötési állandója.1 

 Ha az indikátor-makrociklus rendszerhez egy olyan nem-fluoreszcens vegyületet 

(analitot) adunk, amely a vizsgált makrociklussal szintén komplexet képez, akkor az analit 

versenyezni fog az indikátorral a makrociklus kötőhelyeiért. Ennek következtében az indikátor 

egy része kiszorul a korábban kialakított komplexből, ami spektrumváltozás formájában 

mutatkozik meg. Ez lehetőséget biztosít nem-fluoreszcens analitok, köztük biomolekulák, 

fluoreszcencia mérésen alapuló detektálására. Az ilyen típusú rendszereket fluoreszcens 

indikátor kiszorításos (FID − fluorescent indicator displacement) szenzoroknak nevezik vagy, 

mivel ezek a rendszerek nagyon hasonló módon működnek, mint a kompetitív immunoassay-

k,2 FID assay-ként is gyakran hivatkoznak rájuk. Az indikátor-makrociklus-analit hármas 

rendszerekkel történő vizsgálatok alapján meghatározható az analit-makrociklus komplex 

stabilitási állandója. A FID típusú szenzorokban az indikátor és a makrociklus is cserélhető, így 

több szempontból is hangolható rendszerekről beszélhetünk. Az indikátor kiválasztásával 

megszabható a szenzor spektrális működési tartománya. Az indikátor és a makrociklus 

változtatásával a komplex stabilitása széles tartományban optimálható. Azonos homológ sorba 

tartozó, de eltérő gyűrűtagszámú makrociklusok esetében méretszelektív komplexképzés 

valósítható meg. 
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 Az értekezésben tárgyalt kutatások fő célja különböző biomolekulák detektálására 

alkalmas FID szenzorok fejlesztése volt. A biomolekulák vizsgálata során kulcsfontosságú a 

vizes közeg, így komplexeinket különböző vízoldható indikátorokból és vízoldható 

makrociklusokból állítottuk elő. Indikátorként sztirilpiridínium festékeket (MeST és PhST), 

„horgonnyal” ellátott 4-amino-1,8-naftálimideket (NA és NI) és egy oxazin származékot (OX) 

alkalmaztunk.I A szenzorok gazdamolekulái kukurbiturilok (Me4CB6, CB7) és anionos 

pillérarének (WP5, WP6) voltak.II Kísérleteink során szerettük volna imitálni az élő 

szervezetben jellemző körülményeket, így lényeges volt, hogy az általunk vizsgált rendszerek 

jól használhatóak legyenek az élő szervezetre jellemző fiziológiás pH-n.  

 A szenzorok fejlesztésének fontos szempontja volt a stabilitási állandók összehangolása. 

Ahhoz, hogy a szenzor jól működjön, a makrociklusnak mind az indikátorral, mind az analittal 

stabil komplexet kell kialakítania. Előnyös, ha az indikátor-makrociklus és az analit-

makrociklus komplexek stabilitási állandói közel esnek egymáshoz, ugyanis az ilyen 

rendszerekben alakul ki megfelelő mértékű versengés az indikátor és az analit között a 

makrociklus kötőhelyeiért, ami az érzékenység szempontjából kedvező. Továbbá, minél 

stabilabb az analit-makrociklus komplex, annál nehezebben tudja megbontani egy másik 

(zavaró) komponens, így biztosítható a FID rendszer szelektivitása a detektálandó 

célmolekulára. 

 Az FID szenzor megfelelő érzékenységének eléréséhez az is szükséges, hogy az 

indikátor spektrális tulajdonságaiban nagymértékű változás lépjen fel a makrociklussal történő 

komplexálódás hatására, mert így az analit jelenléte is nagymértékű változást okoz a komplex 

spektrális jellemzőiben. Ebben a tekintetben kedvező volt az MeST és a PhST indikátorok erős 

szolvatokróm jellege. Továbbá, ez a két jelzőanyag úgynevezett TICT-mechanizmusú (csavart 

állapotú belső töltésátvitel − twisted internal charge transfer), az NI és az NA pedig 

úgynevezett PET (fotoindukált elektrontranszfer − photoinduced electron transfer) 

mechanizmusú fluoreszcens jelzőanyagok voltak, amely mechanizmusok a fluoreszcencia-

tulajdonságok nagymértékű megváltozását okozhatják a komplexképzés hatására. Mivel az 

indikátorok között a PhST, az NA és az NI új vegyületek voltak, kutatásaink célja volt ezen 

vegyületek spektroszkópiai jellemzése, fluoreszcencia tulajdonságaiknak értelmezése. 

 
I Az MeST, a PhST és az OX indikátorok szerkezeti képletei a 2.5. fejezetben; az NA és az NI naftálimid 

származékok szerkezeti képletei a 3.2. fejezetben találhatók.  
II A makrociklusok szerkezeti képletei a 2.3. fejezetben láthatók. 
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 További célunk volt, hogy meghatározzuk a makrociklusoknak az indikátorokkal és a 

biomolekulákkal alkotott komplexeinek szerkezetét. Ez NMR vizsgálatok és elméleti 

számítások alapján történt.   

 Az makrociklus-indikátor FID-szenzorokkal szerzett tapasztalatokat felhasználva, 

újabb célként tűztük ki grafén-oxid (GO) alapú fluoreszcens nanoszenzorok fejlesztését. A GO 

összetett szerkezetének és különleges tulajdonságainak köszönhetően szenzorokban történő 

alkalmazásában rengeteg lehetőség van. A projekt első lépéseként fluoreszcencia mérésekkel 

tanulmányoztuk az OX adszorpcióját a GO felületén. Kísérleteink eredményeképpen a GO 

legaktívabb kötőhelyeiről kaptunk információkat. A szenzor fejlesztésének következő lépése – 

a GO módosítása vízoldható pillérarén makrociklussal – folyamatban van. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Szupramolekuláris kémia 

 A szupramolekuláris kémia egy viszonylag fiatal terület a kémiai tudományokon belül, 

a szakkifejezés irodalomban történő első említése 1978-ban történt meg.3 Kezdetben a kutatók 

a molekuláris felismerés alapjainak feltárására fókuszáltak. A területen végzett úttörő 

munkájukért 1987-ben Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn és Charles J. Pedersen kémiai 

Nobel-díjat kaptak.4  

 A kutatások mozgatórugója az volt, hogy olyan kémiai rendszereket hozzanak létre, 

melyek képesek a különböző biológiai folyamatokat utánozni. A biológiai rendszereket 

általában laza aggregátumok alkotják, melyeket gyenge, nem-kovalens kölcsönhatások tartanak 

össze. Ezen kölcsönhatások dinamikus jellegének tulajdonítható az élő szervezetekben 

lejátszódó folyamatok többsége.5  

 Ezzel összhangban Lehn eredeti definíciója szerint a szupramolekuláris kémia az 

intermolekuláris kölcsönhatásokon alapuló molekula-csoportosulásokra koncentrál. Emiatt 

molekulán túli kémiának is szokás nevezni.6 Mindennek az alapja a molekuláris felismerés, 

melynek során egy receptor molekula (gazdamolekula) nem-kovalens kölcsönhatásokon 

keresztül szelektíven megköt egy adott szubsztrátot (vendégmolekulát).7  

 Az eredeti értelmezés szerint a szupramolekuláris kölcsönhatások közé csak a nem-

kovalens, intermolekuláris kölcsönhatások tartoznak (2.1. ábra).  

 

2.1. ábra – Lehn definíciója szerinti szupramolekuláris kölcsönhatások 

Ezek a nem-kovalens kölcsönhatások önmagukban gyengék, viszont abban az esetben, amikor 

közülük több, együttesen lép fel, akkor nagyon stabil molekuláris csoportosulások (komplexek) 

alakulhatnak ki. A molekuláris felismerést kihasználva megfelelő szintetikus receptorok 

tervezésével és szintézisével különböző célmolekulákkal alkotott komplexek hozhatók létre. A 

komplexképződés erősségének jellemzésére a stabilitási állandó használható (K), mely annak a 

folyamatnak az egyensúlyi állandója, amikor a komplex az adott komponenseiből kialakul.7 

 

ion pár 

hidrofób kölcsönhatás 

π-π kölcsönhatás kation-π kölcsönhatás 

H-kötés anion-π kölcsönhatás 
fém koordináció 
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 Az önrendeződés során olyan folyamatok játszódnak le, amikor viszonylag egyszerűbb 

és/vagy kisebb egységek spontán összekapcsolódva összetettebb (szupramolekuláris) 

rendszereket hoznak létre. A természetben számos példát láthatunk erre. Ilyenek a fehérjék, az 

enzimek, de akár a DNS kettős spirál is. A specieszek között fellépő szupramolekuláris 

kölcsönhatások széleskörű változatosságának köszönhetően hangolható szupramolekuláris 

rendszerek hozhatók létre, melyek számos területen alkalmazhatók.8 A molekuláris felismerés 

és az azt követő önrendeződés révén a szupramolekuláris kémia kulcsszerepet játszik a biológia 

és az anyagtudomány különböző területein.9  

 Az önszerveződés a fellépő kölcsönhatások dinamikus jellege miatt lehetséges, így ilyen 

tekintetben a szupramolekuláris kémia dinamikus kémiának tekinthető.10 Az elmúlt időszakban 

ennek megfelelően a „dinamikus” kovalens kötések alkalmazása is előtérbe került a 

szupramolekuláris rendszerek tervezése során.11 A 2.2. ábrán a dinamikus kovalens kötésekre 

látható néhány példa.  

 

2.2. ábra – Néhány példa a dinamikus kémiai kötésekre 

 Mivel kovalens kötésekről beszélhetünk, így ezek a kölcsönhatások erősebbek, mint a 

korábban említett szupramolekuláris kölcsönhatások. Viszont ezeknek a kötéseknek is 

ugyanazoknak a kívánalmaknak kell megfelelniük, mint a nem-kovalens társaiknak, azaz az 

átalakulásoknak reverzibilisnek és gyorsnak kell lenniük, valamint megfelelő szelektivitással 

kell társulniuk. A szupramolekuláris rendszereket felépítő komponensek kiválasztásával, illetve 

cserélgetésével az alkalmazás szempontjából legmegfelelőbb önrendeződő rendszerek 

felépítése a cél.12  

 A szupramolekuláris kémiához kapcsolódó kutatások fontosságát bizonyítja, hogy 

2016-ban újabb kémiai Nobel-díjat ítéltek oda a területen. A molekuláris gépek tervezéséért és 

létrehozásáért Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart és Bernard L. Feringa kapták meg a 

kémiai Nobel-díjat.13 

A kiterjesztett szupramolekuláris kölcsönhatásokat figyelembe véve a molekuláris 

felismerés definíciója a következőképpen fogalmazható meg: „speciális kölcsönhatás két vagy 

több molekula között dinamikus kötéseken keresztül”.14 A molekuláris felismerésben kis 

szerves molekulák, makromolekulák (pl. polimerek) és biomolekulák is részt vehetnek. 
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A kémia minden területén, így az analitikai tudományok közelmúltban bekövetkező 

fejlődésében is komoly szerepet játszik a szupramolekuláris kémia. Az analitikai kémia 

bevonásával született meg a „szupramolekuláris analitikai kémia”. A kifejezés használatát 

Anslyn javasolta.15 Ennek keretein belül olyan rendszerek vizsgálata történik, melyek a 

dinamikus kölcsönhatásokat kihasználva, a kémiai struktúrák molekuláris felismerő-képessége 

és önrendeződése révén analitok hatására képesek jelváltozást produkálni. 

A szupramolekuláris kémia területén belül számos tanulmány foglalkozik a gazda-vendég 

kölcsönhatásokon alapuló szintetikus receptorok és szenzorok tervezésével, valamint azok 

megvalósításával.16 Ezek a szintetikus receptorok szerkezetüket tekintve leggyakrabban 

makrociklusok (gazdamolekula). A makrociklusok kulcsszerepet játszanak a szupramolekuláris 

kémiában. Képesek különböző vendégmolekulákkal gazda-vendég komplexet kialakítani. A 

komplexet összetartó kölcsönhatások erőssége függ többek között a makrociklus üregméretétől, 

a kémiai szerkezetétől és a funkciós csoportjaitól is. A komplexálódás során az analit bekerül a 

makrociklus üregébe, ami a szenzor által létrehozott jel megváltozását okozza.17 

 

2.2. Fluoreszcens kemoszenzorok   

 Egy szenzor alkalmazhatóságának csak szükséges, de nem elégséges feltétele a 

molekuláris felismerés. További feltétel, hogy a zavaró komponensekkel szemben szelektív 

legyen, és hogy olyan jelet adjon, amely a komplexképzésre érzékenyen reagál. Ebből adódóan 

a szupramolekuláris analitikai kémiában a szenzorok két részből épülnek fel: az egyik egység 

a molekuláris felismerésért (receptor), a másik pedig a jeltovábbításért felelős (fluorofor). 

 Az analit detektálására széles körben elterjedtek a fluoreszcenciás, a kolorimetriás, az 

elektrokémiai, valamint a felületi plazmon rezonancia elvén működő szenzorok, illetve a 

kvarckristály mikromérleg alkalmazása is.18 A fluoreszcencia mérésen alapuló technikák a 

legkedveltebb detektálási és mérési módszerek közé tartoznak köszönhetően alacsony 

költségüknek, gyors válaszképességüknek, kiváló szelektivitásuknak, nagy érzékenységüknek 

és modularitásuknak.19  

A molekuláris fluoreszcens kemoszenzorok két alapvető csoportba sorolhatók. A direkt 

érzékelésű szenzorok esetében a receptor és a fluorofor egymáshoz (általában egy megfelelő 

hosszúságú távtartón keresztül) kovalensen van rögzítve. Amikor az analit a receptorhoz 

kötődik, a molekuláris környezet megváltozása vagy maga a komplexképzés miatt változás lép 

fel a fluorofor spektrális jellemzőiben.20 Ha a fluorofor abszorpciós tulajdonsága változik meg, 

akkor kolorimetriás (színbeli) változás tapasztalható. Változhat a mérhető fluoreszcencia 
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intenzitása. Mind intenzitásnövekedés (turn-on), mind csökkenés (turn-off) bekövetkezhet, 

ezek vázlatos ábrázolása a 2.3. ábrán látható. 

 

 

2.3. ábra – Direkt érzékelésű turn-on és turn-off típusú szenzorok vázlatos modellje 

Alapvetően a turn-on típusú szenzorokat részesítik előnyben, mivel fluoreszcencia-

csökkenést nem csak az analit jelenléte okozhat. A jelenség bekövetkezhet a készülék 

meghibásodása miatt, de akár a fluorofor fotodegradációja miatt is. Emellett komoly hátránya 

az ilyen típusú rendszereknek, hogy nagy háttéremisszió esetében gyakran nem használhatók 

sejtes képalkotásban.21 A fluoreszcencia erősödésén és gyengülésén kívül az analit receptorhoz 

történő kötődésekor megváltozhat a fluorofor emissziós maximumának helye, valamint több 

emissziós sáv esetén azok intenzitásának aránya is. 

A fluoreszcencia megváltoztatására számos, nagyrészt a másodrendű kölcsönhatások 

által kiváltott mechanizmus vagy módszer áll rendelkezésre. Ezek ionokra viszonylag 

sikeresek, azonban többatomos molekulák esetében bonyolult és sok elméleti tervezést igénylő 

feladat szenzormolekulákat készíteni. Emellett már a fluorofor szintetikus receptorhoz történő 

rögzítése is komoly tervezést igényelhet és számos preparatív kihívást hordozhat magában.21 

A fluoreszcens kemoszenzorok másik csoportja a fluoreszcens indikátor kiszorítás elvén 

alapul.22 Ezekben a rendszerekben a receptor jellemzően egy makrociklus, míg a fluoreszcens 

indikátor egy külön molekula. Az ilyen típusú rendszerek működése azon alapszik, hogy a 

makrociklusok képesek felismerni és megkötni bizonyos fluoreszcens molekulákat 

(indikátorokat), amik a gyűrű üregébe kerülnek, így létrehozva egy szupramolekuláris 
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csoportosulást, amit inklúziós komplexnek nevezhetünk. Érdemes megjegyezni, hogy sok 

esetben az indikátor nem kerül be teljes egészében a receptor üregébe. Elképzelhető, hogy csak 

egy része van a kavitásban, de az is előfordul, hogy csak a peremen található funkciós 

csoportokkal lép kölcsönhatásba. A komplexálódás hatására az indikátor optikai tulajdonságai 

a korábban említettek szerint változnak meg. Az inklúziós komplexet különböző 

szupramolekuláris kölcsönhatások tartják egyben. Az, hogy milyen kölcsönhatások alakulnak 

ki az indikátor és a makrociklus között számos tényezőtől függ. A vizsgálatok során használt 

oldószer, az indikátor geometriája, töltése és hidrofóbicitása egyaránt jelentős mértékben 

befolyásolja a kialakuló kölcsönhatások erősségét.23 

Amennyiben egy, a kötőhelyért versengő analitot adunk ehhez a rendszerhez, kompetitív 

komplexképzés történik. Mivel az analit kölcsönhatásba lép a makrociklussal, képes 

megbontani az inklúziós komplexet és kiszorítani az indikátort a komplexből. Ennek 

következtében, a kiszorulás mértékével arányosan, visszakapjuk az eredeti spektrális 

jellemzőket. A komplexálódás hajtóereje a komplexben létrejövő másodrendű kötések 

energianyeresége, valamint a hidrofób üregben (energetikailag kedvezőtlen helyen) 

elhelyezkedő vízmolekulák kiszorulása. 

Abban az esetben, ha az indikátor komplexált formája erősebben fluoreszkál, mint a 

szabad indikátoré, az analit okozta kiszorítás fluoreszcencia-kioltáshoz vezet (turn-off válasz). 

Ha a szabad indikátor rendelkezik nagyobb fluoreszcenciával, az analit jelenléte miatt 

fluoreszcencia-növekedés (turn-on válasz) tapasztalható. A FID típusú szenzorok két típusának 

vázlatos modellje a 2.4. ábrán látható. 

 

2.4. ábra – FID típusú szenzorok működését szemléltető modell 
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A receptor-indikátor pár mindkét esetben egy „kemoszenzor együttes”, ami, ha megfelelő 

szelektivitással párosul, akár biológiai rendszerekben is alkalmazható.24 A FID típusú 

szenzoroknak számos előnyös tulajdonsága van a direkt érzékelésű szenzorokkal szemben. Az 

egyik legfontosabb előnye az, hogy nem szükséges az indikátor és a makrociklus kovalens 

kötéssel történő összekapcsolása. Emiatt ezeknél a rendszereknél többfajta indikátor is 

használható ugyanazzal a receptorral. Ennek köszönhetően különböző hullámhosszúságon 

használható szenzorokkal dolgozhatunk, de a szelektivitás és az érzékenység tekintetében is 

hangolhatóvá válik a rendszer. Különböző receptorokkal is végezhetők a vizsgálatok. Ezen 

kívül sok esetben oldhatósági szempontból is előnyösebbek, mint a direkt érzékelésű 

szenzorok.23 A FID szenzorok esetében is előnyösebb a turn-on típusú szenzorok alkalmazása. 

Figyelembe véve, hogy fluoreszcencia-csökkenést nemcsak az analit jelenléte, hanem számos 

jelenlévő zavaró komponens is okozhat, így a fluoreszcencia-növekedés esetében biztosabb, 

hogy a tapasztalt jelváltozás a biomolekula jelenléte miatt következik be. 

Különösen fontosak a vizes közegben működő FID rendszerek, mivel a biomolekulákkal 

történő vizsgálatok természetes közege a víz. A vízben használható receptorok tervezése 

komoly kihívásokat hordoz magában.25 A vízoldhatóság jelentősen limitálja a szintézis során 

használható építőelemek típusát és számát. Emellett a vizsgálandó rendszert összetartó 

kölcsönhatásoknak le kell győzniük a víz kompetitív hatását.  

 

2.3. Makrociklusos receptorok 

Pedersen 50 évvel ezelőtt egy véletlennek köszönhetően fedezte fel a koronaétereket.26 

Ez a felfedezés óriási hatással volt a gazda-vendég kölcsönhatásokon alapuló rendszerek 

kutatására27 és a szupramolekuláris kémia kialakulására is.6 A makrociklusos gazdamolekulák 

azóta is központi szerepet játszanak a szupramolekuláris kémia fejlődésében.  A koronaéterek28 

mellett hosszú évtizedeken keresztül a kalixarének,29 a ciklodextrinek30 és a kukurbiturilok31 

voltak a leggyakrabban használt makrociklusos vegyületek. Ehhez csatlakoztak a 21. század 

első évtizedében a pillérarének.32 A pillérarének felfedezésével újra előtérbe kerültek az oxigén 

tartalmú receptorok fejlesztése. Az elmúlt években számos, különböző alakú, méretű és gazda-

vendég tulajdonságokkal rendelkező makrociklus előállítása valósult meg, többek között 

aza[n]arének, hibrid[n]arének és kalix[n]-tetrolarének szintézise is megtörtént.33 A 

makrociklusok molekuláris felismerőképességét kihasználva számos mesterséges receptort 

készítettek különböző biológiai rendszerekben előforduló molekulák vagy ionok 

detektálására.15,16,34 
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A makrociklusos vegyületek szintézisében fontos, hogy olcsó alapanyagokból, néhány 

lépésen keresztül, nagy mennyiségben előállíthatóak legyenek. A felületükön található funkciós 

csoportok meghatározzák a további funkcionalizálhatóságukat és oldhatóságukat.  A gazda- és 

vendégmolekulák között kialakuló kölcsönhatások mellett a makrociklus alak- és 

méretszelektivitása is befolyásolja a kialakuló komplex erősségét. Ez az oka annak, hogy egy 

adott homológ soron belül található makrociklusok, eltérő üregméretüknek köszönhetően, nem 

ugyanolyan erősséggel kötik meg ugyanazokat a molekulákat.35 A makrociklusok sajátos 

szerkezetüknek és szintetikus sokszínűségüknek köszönhetően számos területen 

alkalmazhatók, többek között katalízisekben, orvosbiológiai területen, gyógyászati és 

bioanalitikai területeken vagy éppen szupramolekuláris polimerek előállításához.36  

 

2.3.1. Kukurbiturilok 

 A kukurbit[n]urilok (CBn, n=5-8, 10, 13-15) szimmetrikus, tökformájú makrociklusok, 

melyek egymáshoz metilénhidakkal kapcsolt n db glikoluril (2.5. ábra) egységből állnak. 

Alakjuk a dísztökre emlékeztet, nevüket is innen kapták.37 

 

2.5. ábra – A CBn származékok ismétlődő egysége 

1905-ben Behrend német kémikus állította elő az első kukurbituril származékot.38 Ekkor még 

nem volt ismert a szintetizált makrociklus szerkezete. Több, mint 75 évvel később Mock és 

Freeman ismételték meg a szintézist. Röntgendiffrakciós és NMR vizsgálatok alapján 

határozták meg a termék szerkezetét. Innen tudjuk, hogy az első előállított kukurbituril 

származék a CB6 volt (2.6. ábra).37 

 

2.6. ábra – A CB6 szerkezete 
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 Kim és munkatársainak köszönhetjük a különböző üregmérettel rendelkező 

kukurbit[n]urilok (n=5-11) szintézisét.39 A glikoluril és a formaldehid savkatalizált 

kondenzációs reakciójában a különböző tagszámú CBn-k együttesen keletkeznek, legnagyobb 

mennyiségben a CB6 alakul ki. A reakció körülményeink megfelelő megválasztásával a 

termékek aránya befolyásolható.40,41 Azonban a szintézis során keletkezett termékből a kívánt 

kukurbituril származék kivonása végett egy plusz tisztítási lépés beiktatása is szükséges.35 

 Bár az n=5-15 tagszámú kukurbit[n]urilok szintézise megtörtént, a szakirodalomban 

legtöbbször az n=5, 6, 7, 8, 10 lehetséges számú glikoluril egységet adnak meg. Az n=9, 11 és 

12 tagszámú makrociklusok csak nyomnyi mennyiségben keletkeznek a szintézis során, 

jelenlétüket tömegspektrometriás módszerrel igazolták. A 13-15 tagszámú kukurbiturilok 

szintézise és elválasztása is lehetséges a kisebb tagszámú kukurbiturilokat tartalmazó 

reakcióelegyből, viszont ehhez 6 hónapon keresztül ionkromatográfiás módszer alkalmaztak, 

és akkor is csak minor komponensként állíthatók elő ezek a származékok.42 

 A hagyományos kukurbiturilok mellett invert kukurbit[n]urilok (n=6,7) előállítása is 

lehetséges.43 Ezeknél a származékoknál az egyik glikoluril egység metin protonja az üreg 

belseje felé néz. A hagyományos kukurbiturilok szerkezete szimmetrikus. A 

karbonilcsoportoknak köszönhetően elektron-gazdag peremmel rendelkeznek. Mivel sem 

funkciós csoport, sem magányos elektronpár nincs az üregen belül, így ott kicsi az 

elektronsűrűség, emiatt hidrofób tulajdonságú. Az azonos ismétlődő egységeknek 

köszönhetően, az összes CBn magassága 9,1 Å. A külső átmérő, valamint az üreg mérete 

folyamatosan nő az ismétlődő egység számának a növekedésével. A makrociklus peremének 

átmérője körülbelül 2 Å-mel kisebb, mint az üreg mérete.44 A nagyobb tagszámú CBn-k (n=13-

15) már csavart szerkezetűek.45,46  

 Az ismétlődő egységek száma a vízben való oldhatóságukat is nagyban befolyásolja. A 

páros tagszámú kukurbiturilok szinte nem is (c<0,02 mM) oldódnak vízben. A CB5 és a CB7 

oldhatósága már jelentősebb (20-30 mM).47 A vízben való oldhatóságuk növelhető savas közeg 

alkalmazásával, illetve alkáli fémsók hozzáadásával.25 Az évek során számos vízben és szerves 

oldószerben egyaránt oldódó származék tervezése és szintézise történt meg.48 Például a 

tetrametil-kukurbit[6]uril (Me4CB6, 2.7. ábra) szerkezete a rajta található négy metil 

szubsztituens miatt kevésbé szabályos, mint a teljesen szabályos hordó alakú CB6, ezzel 

magyarázható a jobb vízoldhatósága.49  
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2.7. ábra – A Me4CB6 szerkezete elöl- és felülnézetből 

 A gazda-vendég kölcsönhatások kialakításánál az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy 

a vendégmolekula mennyire illik bele a kukurbituril üregébe. Abban az esetben, ha a belső üreg 

és a vendégmolekula mérete kompatibilis egymással, akkor stabil gazda-vendég komplexet 

alakítanak ki. A gazda- és a vendégmolekula méretétől függően különböző eseteket 

különböztethetünk meg. Ha a makrociklus ürege megfelelően nagy, akkor abba a teljes 

vendégmolekula bekerül.50 Felléphet olyan eset, amikor a vendégmolekulának csak egy része 

kerül bele a makrociklus üregébe,51 de olyan esetek is vannak, amikor csak a makrociklus 

peremén található karbonilcsoportokkal történik kölcsönhatás.52  A másik kulcskérdés a gazda-

vendég kölcsönhatások esetében a gazda- és vendégmolekulák töltése. A kukurbituril az 

elektrongazdag peremének, valamint a hidrofób jellegű üregének köszönhetően elsősorban 

szerves kationokkal képez stabil komplexet.53  

 Különleges tulajdonságaiknak köszönhetően számos területen alkalmazhatók, így 

például orvosbiológiai területeken,54,55 katalízisekben,47,56 vízkezelésben,57 különböző 

kemoszenzorokban58 vagy akár molekuláris gépek készítéséhez.59,60 Kemoszenzorokban 

történő alkalmazásuk szempontjából további előnyös tulajdonságokkal is rendelkeznek. 

Savakkal, lúgokkal, illetve oxidáló és redukáló ágensekkel szemben inertek, így igen változatos 

közegek és körülmények alkalmazása mellett végezhetők velük vizsgálatok. Emellett 

fotokémiai szempontból is inertek, így akár lézerek is használhatók a velük végezett kísérletek 

során.58  

 A CB5 a legkisebb makrociklus a kukurbiturilok családjában. Kis üregmérete miatt csak 

nagyon kis méretű vendégmolekulák (például különböző fémionok61) képesek bejutni az 

üregébe, azonban a peremen található karbonilcsoportok lehetővé teszik a nagyobb méretű 

kationos molekulákkal történő kölcsönhatást is.52 Kis üregméretének köszönhetően számos gáz 

megkötésére alkalmas,62 így akár CO2 és nitrogén-oxidok levegőből történő megkötésére is 

használható.63 
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 Az eggyel több glikoluril egységet tartalmazó CB6 nagyobb üregméretének 

köszönhetően olyan molekulákkal is képes inklúziós komplexet képezni, amik a CB5 esetében 

csak a peremen található karbonilcsoportokkal lépnek kölcsönhatásba.52 Azonban a gyenge 

oldhatósága miatt a módosítatlan CB6 használhatósága erősen korlátozott.53 Számos 

vendégmolekulával képez gazda-vendég komplexet, például különböző alifás és aromás 

szénhidrogénekkel,64 pozitív töltésű ionokkal, többek között alkil-ammónium ionokkal65,66 és 

imidazólium-ionokkal67 is.  

 A legszélesebb körben alkalmazott kukurbituril gazdamolekula a CB7, ami nemcsak a 

nagyobb üregméretének, hanem a vízoldhatóságának is köszönhető. Szerkezete a 2.8. ábrán 

látható. 

 

2.8. ábra – A CB7 szerkezete 

Sokkal változatosabb és összetettebb molekulákkal is képes inklúziós komplexet képezni, mint 

a kisebb tagszámú kukurbituril származékok. Például ferrocén származékokkal, aromás gyűrűt 

tartalmazó aminosavakkal, peptidekkel, neurotranszmitterekkel, fehérjékkel vagy különböző 

gyógyszermolekulákkal is.53  

 A nagy üregméretű CB8 gyakran nem 1:1, hanem inkább 1:1:1 vagy 2:1 

sztöchiometriájú hármas komplexet képez a különböző vendégmolekulákkal. 1:1 arányú 

komplexeket képez többek között különböző szteroidokkal, hormonokkal, 

gyógyszermolekulákkal,68 terpénekkel69 és fémkomplexekkel.70 Kim és munkatársai vizsgáltak 

olyan rendszereket, melyben a CB8 hármas komplexet képez különböző aromás 

molekulákkal.71,72 A CB10 üregmérete már annyira nagy, hogy a legtöbb analit az 1:1 

sztöchiometriájú komplex kialakítása során csak nagyon lazán illeszkedik az üregébe, így 

inkább a hármas komplexek kialakítása jellemző rá.58  

 

2.3.2. Pillérarének 

 A pillérarének (angolul pillararenes) a makrociklusok között viszonylag fiatalnak 

számítanak, Ogoshi és munkatársai 2008-ban állították elő az első ismert pillérarén 

származékot.73 A pillér[n]arének (n=5-15) n db hidrokinon egységből épülnek fel, melyek p-
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helyzetű szénatomjai metilénhidakkal vannak egymáshoz kapcsolva (2.9. ábra). Ezek a 

makrociklusok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek − a többi makrociklussal szemben 

is − melyeknek köszönhetően különböző területeken alkalmazhatók, többek között 

katalíziseknél, szenzorokban, gyógyszer-célbajuttatásnál és különböző nanoanyagok előállítása 

során is.74,75,76,77 

 

2.9. ábra – A pillér[n]arén származékok ismétlődő egysége 

Szimmetrikus és merev szerkezetüknek köszönhetően „oszlopot” formálnak, erre utal a 

nevük is (pillar=oszlop). A pillér[5]-, pillér[6]- és a pillér[7]arénekben csak egy üreg van. 

Röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján az n=8, 9, 10 egységből fellépő pillér[n]arénekben két 

összenyílt üreg van, ilyen módon csökken bennük a gyűrűfeszültség.35 Könnyen és nagy 

hozammal szintetizálhatóak és módosíthatóak.78 Henger alakú szerkezetüknek két 

funkcionalizálható pereme van. A peremeken található szubsztituensek határozzák meg a 

pillérarének fizikai tulajdonságait, többek között az oldhatóságukat és a gazda-vendég 

tulajdonságaikat is. Különböző méretű és szerkezetükből adódóan π-elektronban gazdag üregük 

kedvez a komplexalkotásnak olyan molekulákkal, amelyek elektronhiányosak, pozitív 

töltésűek vagy elektronszívó csoportokkal rendelkeznek.35,79,80,81 

 A pillérarének gazda-vendég komplexeiknek stabilizálásában számos kölcsönhatás 

játszhat szerepet. A makrociklus elektronküldő egységeket tartalmaz, ennek köszönhetően 

töltésátmenet léphet fel egyes vendégmolekulákkal. A párosítatlan elektronok és a betöltetlen 

elektronpályák között koordinációs kölcsönhatások lépnek fel. π-elektronokban gazdag ürege 

lehetővé teszi a különböző pozitív töltésű molekulákkal a π-kation kölcsönhatás kialakulását. 

A makrociklust felépítő aromás egységek, valamint az őket összekötő metilénhidak 

következtében a pillérarének hidrofób üreggel rendelkeznek. Vizes közegben a hidrofób 

vendégmolekulák inkább a szintén hidrofób üreget preferálják kiszorítva onnan a 

vízmolekulákat − erre vezethetők vissza a komplexet stabilizáló hidrofób kölcsönhatások. Ha 

különböző hidrofil szubsztituensekkel módosítják a pillérarén szerkezetét, akkor sokkal jobban 

vízoldhatóvá válik. Attól függően, hogy milyen töltésű csoport kerül rá, az ellentétes töltésű 

vendégmolekulákkal létrejövő elektrosztatikus kölcsönhatások stabilizálják a kialakuló 
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komplexet. Ezek mellett van der Waals, π-π, és hidrogénhidas kölcsönhatások is szerepet 

játszhatnak a komplexek stabilizálásában.35  

 A legelőször előállított és egyben a legismertebb származék a pillér[5]arén, melynek 

szerkezete a 2.10. ábrán látható. 

 

2.10. ábra – A pillér[5]arén szerkezete 

A makrociklus felülről nézve szabályos ötszöget formáz. Szerves közegben érdekes gazda-

vendég kölcsönhatásokat mutat,78,82 vízben azonban egyáltalán nem oldódik. Elsőként egy 

alkil-piridínium és egy dialkil-viologén származékkal létrejövő gazda-vendég komplexét 

vizsgálták.73 

 A pillérarének biológiai alkalmazásához kulcsfontosságú a vízoldhatóság. A vízoldható 

származékok előállítására számos módszert kidolgoztak.25 A legelterjedtebb eljárásmódokban 

különböző töltéssel rendelkező funkciós csoportokkal, többek között karboxil-,83,84  

ammónium-,85,86 imidazólium-87 vagy foszforilcsoportokkal88 módosítják a pillérarének 

szerkezetét.  

 Az első vízoldható pillér[5]arén (WP5) származékot, melyet Ogoshi és munkatársai 

2010-ben állították elő,83 tíz karboxil funkciós csoporttal láttak el. Szerkezete a 2.11. ábrán 

látható.  

 

2.11. ábra – A WP5 szerkezete 

A tízszeres negatív töltése vízben oldhatóvá teszi, valamint elősegíti a pozitív töltésű 

molekulákkal történő komplexképzést. A WP5 jól használható gazdamolekulaként különböző 

ammóniumcsoportot tartalmazó és elektronhiányos vegyületekkel történő 

komplexképzésnél.78,83,89,90 
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 Stoddart és munkatársai voltak az elsők, akik egy pillér[5]arén származékot 

gazdamolekulaként használtak direkt érzékelésű fluoreszcens szenzorban.91 Acetonitril/víz 

elegyben vizsgálták egy pirén fluoroforral ellátott pillér[5]arén fluoreszcenciájának kioltását 

különböző diaminok hatására. Xue és munkatársai munkájának köszönhető az első pillér[5]arén 

alapú FID típusú szenzor.92 Fluoreszcens indikátorként az erősen fluoreszkáló 10-

metilakridinium-jodidiot használták. A vizsgált rendszer turn-on típusú FID szenzorként 

alkalmazható paraquat kimutatására. 

 Kutatócsoportunk által először vizsgált WP5 alapú FID szenzor is a paraquat 

érzékelésére volt alkalmas.93 A használt indikátor egy sztirilpiridínium származék volt (MeST). 

A gyengén fluoreszkáló indikátor fluoreszcenciája a WP5-tel történő komplexképzős hatására 

közel 30-szorosára nőtt, emellett színváltozás is bekövetkezett. Az analit hozzáadását követően 

fluoreszcencia-csökkenés volt megfigyelhető, azaz a rendszer turn-off típusú FID szenzorként 

működött. 

 A makrociklusok üregmérete nagyban meghatározza a komplexképző tulajdonságaikat. 

Meier és Cao, valamint munkatársaik 2009-ben állították elő először az eggyel több hidrokinon 

egységből felépülő pillér[6]arént, melynek szerkezete a 2.12. ábrán látható.94  

 

2.12. ábra – A pillér[6]arén szerkezete 

A pillér[6]arén üregmérete ~6,7 Å, jóval nagyobb mint a pillér[5]aréné (4,7Å).78 Felülről nézve 

szabályos hatszög alakú, π-elektronokban gazdag üregében elsősorban elektronszegény 

molekulákkal képez gazda-vendég komplexeket nem-poláris közegekben.79  

 A pillér[6]arének első vízoldható származékát, az aninos karboxilátó-pillér[6]arént 

(WP6), Huang és munkatársai állították elő 2012-ben.84 A vegyület vízoldhatósága 

befolyásolható a pH változtatásával. A vizsgálatok során körültekintőnek kell lenni, ugyanis 

abban az esetben, ha a vizsgálat során használt oldat pH-ja kisebb, mint 6, megszűnik a 

karboxilcsoportok teljes disszociációja, melynek következtében csapadékkiválás történik. A 

szóban forgó makrociklus szerkezete a 2.13. ábrán látható.  
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2.13. ábra – A WP6 szerkezete 

 A WP6 is alkalmazható paraquat kimutatására.95 A nagyobb üregméretének 

köszönhetően több, mint 1000-szer erősebb komplexet alakít ki, mint a WP5. Emellett kolin 

származékok érzékelése, valamint enzimatikus reakciók nyomon követése is lehetséges vele.96 

A WP6 számos egyéb területen használható, többek között gyógyszer-célbajuttatásra, 

szupramolekuláris polimerek, nanoelektronikai eszközök és szenzorok kialakítására.97 

 A tizenkétszeres pozitív töltésű, ammóniumcsoporttal ellátott vízoldható pillér[6]arén 

komplexet képez az ATP-vel, a Yu és munkatársai által vizsgált rendszer alkalmas az ATP 

szelektív kimutatására az egyéb nukleotidokkal szemben.86 Kutatócsoportunkban ezt 

kihasználva két turn-off típusú FID szenzor fejlesztése történt meg az ATP szelektív 

detektálására.98 

 A több ismétlődő egységet tartalmazó pillér[n]arének is egyre inkább előtérbe kerülnek, 

köszönhetően annak, hogy komoly előrelépés történt a szintézisükben. Nagyobb 

üregméretüknek köszönhetően olyan molekulák megkötésére is képesek, melyek a túl nagy 

méretük miatt szóba sem jöhetnek pillér[5 vagy 6]arének esetében.17 

 

2.4. Grafén-oxid 

 Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kapnak a grafénhoz vagy grafén-oxidhoz, 

illetve redukált grafén-oxidhoz kapcsolt makrociklusok, ugyanis ezek a rendszerek magukban 

hordozzák mind a makrociklusok, mind az alkalmazott nanorészecskék előnyeit.99,100,101 

Kutatómunkánk során elődlegesen a grafén-oxiddal foglalkoztunk, úgyhogy a továbbiakban ezt 

a típusú grafén módosulatot szeretném részletesebben bemutatni.  

 A grafén-oxid (GO) első előállítása már a 19. század közepén megtörtént,102 azonban a 

vele kapcsolatos kutatások csak a 21. században lendültek fel igazán, az egyrétegű grafén 

sikeres előállításának köszönhetően.103 A GO különböző redukciós folyamatokon keresztül a 

grafén előállításának egyik olcsó, és könnyen előállítható alapanyaga lehet.104,105 A GO nem 

sztöchiometrikus összetételű, sp2 és sp3 hibridállapotú szenekből felépülő rács, melynek 

felületén számos oxigén tartalmú funkciós csoport található (2.14. ábra). A síkon hidroxil- és 
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epoxicsoportok, míg az élek mentén kisebb mennyiségben karboxil-, karbonil-, fenol-, lakton- 

és kinincsoportok találhatók.106  

 

2.14. ábra – A GO szerkezete a Lerf-Klinowski modell alapján 

 A kiindulási anyag (grafit) minősége és oxidációjának körülményei határozzák meg a 

kialakuló GO összetételét.107,108  A felületen található oxigén tartalmú csoportok hatására 

gyengül a lemezek közti vonzó hatás, emellett az alkoholok és a karbonsavak elősegítik a 

hidrogén-kötések kialakulását. Ezen hatások lehetővé teszik stabil vizes szuszpenziók 

létrehozását.104 A különböző funkciós csoportok jelenléte biztosítja a GO sokszínű 

felhasználási lehetőségeit.109,110,111,112 A felületén található funkciós csoportok befolyásolják a 

az elektromos, mechanikai és elektrokémiai tulajdonságait is.113 Az előállítása során kialakuló 

hibahelyek miatt a GO rosszabb elektromos tulajdonságokkal rendelkezik,105 mint a grafén, 

azonban félvezetőként pont emiatt jól használható.  

 Hidrofil jellege miatt vízben jól diszpergálható.114 A funkciós csoportokon keresztül 

számos polimer és biomolekula köthető meg a felületén,115,116,117 emiatt a GO alkalmas hordozó 

lehet különböző biológiailag aktív anyagok szállítására, így ideális lehet például gyógyszer-

célbajuttatásra is.118 Jól használható vizes közegben katalizátorként119 és 

adszorbensként.120,121,122,123,124 A GO negatív töltésű felülete lehetővé teszi kationos 

indikátorok megkötését.125 Az indikátorok GO felületén történő megkötődésének jellemzése 

többnyire abszorpciós vizsgálatokkal történik.  

 A GO fotostabil, nem mérgező, biokompatibilis és környezetbarát anyag lévén optikai, 

bio- és kemoszenzorokban is jól alkalmazható.126,127,128,129,130,131 Önmagában is érdekes optikai 

tulajdonságokkal rendelkezik: széles tartományban abszorbeál, és lumineszkál, lumineszcencia 

spektruma függ a gerjesztési hullámhossztól.132,133 Különböző fluoreszcens indikátorok 

fluoreszcenciája lecsökken a jelenlétében134 az indikátor GO felületén történő megkötődése 

miatt. A fluoreszcencia-kioltás a FRET-tel (fluoreszcencia (vagy Förster) rezonancia 

energiatranszfer − Förster resonance energy transfer) magyarázható.135 Mikor az indikátor és 

a GO közel van egymáshoz, akkor az indikátor átadja az energiáját, vagy a gerjesztett 
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elektronját a GO-nak, melynek következtében lecsökken a fluoreszcenciája. Megfelelő analit 

jelenlétében − az analit GO felületén történő megkötödésének hatására − az indikátor 

eltávolodik a GO felületétől, így megszűnik a FRET, aminek következtében fluoreszcencia-

növekedés tapasztalható. Ilyen módon fémionok,136 gyógyszermolekulák,137 biomolekulák és 

nukleotidok138,139 fluoreszcencia mérésen alapuló detektálása is megvalósítható. 

 A pillérarénekkel módosított grafén származékokkal kapcsolatos kutatások gyors és 

jelentős fejlődésnek indultak az elmúlt években. Az irodalomban számos pillér[5 és 6]arénnel 

módosított grafén származék (elsősorban redukált grafén-oxidok) szintézise és lehetséges 

alkalmazása megtalálható. A pillérarének rögzítése a grafén származékok felületén történhet 

kovalens és nem-kovalens kötéseken keresztül. A kialakuló hibrid rendszerek magukban 

hordozzák a pillérarének és a szén-alapú nanorészecskék előnyeit. Így például a makrociklus 

képes felismerni és megkötni a különböző célmolekulákat, míg a grafén származék az egyedi 

fizikai-kémiai tulajdonságaival járul hozzá a hibrid rendszer tulajdonságaihoz. Ennek 

köszönhetően ezek a szén-alapú pillérarénekkel módosított nanorészecskék számos területen 

használhatók, például elektrokémiai és fluoreszcens szenzorokban, diagnosztikában és 

energiatárolásban is.100 

 

2.5. Fluoreszcens indikátorok 

 Az első jól definiált fluoreszcens vegyület a kinin-szulfát volt, fluoreszcenciájának 

felfedezése több, mint 175 évvel ezelőtt történt meg.140 A fluoriméter kifejlesztésének141 

köszönhetően az 1950-es évektől kezdve egyre nagyobb érdeklődéssel fordultak a különböző 

fluoreszcens jelzővegyületek fejlesztése felé. A fluoroforok többsége alapvázukat tekintve 

besorolható néhány alapvető csoportba,142,143,144,145 melyek a következők: 

− kumarin származékok 

− naftálimid származékok 

− fluoreszcein származékok 

− rodamin származékok 

− BODIPY indikátorok 

− cianin származékok (merocianinok, hemicianinok, szemicianinok) 

− akridin származékok 

− kinon-imin indikátorok (azinok, oxazinok és tiazinok). 

A továbbiakban azokat a csoportokat szeretném részletesebben kifejteni, melyeket mi is 

használtunk a vizsgálataink során. 
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2.5.1. Sztirilpiridínium származékok 

 A sztirilpiridínium (hemicianin vagy stilbazólium) indikátorokra jellemző az 

elektrondonor-akceptor felépítés.22 A kvaterner nitrogént tartalmazó piridínium adja az 

akceptor részét a molekulának. A donor a benzolgyűrű amino-, hidroxi-, alkoxi-, stb. 

csoportokkal szubsztituált része.146  Az alap szerkezetük a 2.15. ábrán látható.  

 

2.15. ábra – A sztirilpiridínium alapváz 

Ezek a vegyületek rendkívül érzékenyek a környezetük polaritására, azaz jelentős szolvatokróm 

tulajdonsággal rendelkeznek.146,147,148 A fotofizikai tulajdonságaik a viszkozitástól is 

nagymértékben függenek.149,150 A viszkozitásfüggés a TICT mechanizmussal magyarázható. A 

TICT jelzővegyületek az ICT (belső töltésátvitel − internal charge transfer) vegyületek egy 

speciális csoportja. Az ICT típusú vegyületeknek alapállapotban és gerjesztett állapotban 

jelentős mértékben eltér a polaritásuk. Ezekben az indikátorokban a gerjesztés hatására 

töltéseloszlás (ICT) és konformációváltozás (TICT) is bekövetkezik.  

 A fotokémiai folyamatok a 2.16. ábra alapján értelmezhetők.151 

 

2.16. ábra – Az S0 és S1 állapotú indikátorok potenciális energia görbéinek sematikus ábrája 

A gerjesztett állapotú indikátor (Franck-Condon állapot, FC) két lehetséges útvonalon juthat 

vissza az alapállapotba. Vagy egy „lokális gerjesztett” (LE) állapotból tér vissza az S0 

alapállapotba egy sugárzásos átmeneten keresztül, vagy a TICT állapoton keresztül történik a 

többlet energia leadása, ami egy nem-fluoreszkáló átmenetet jelent. A sugárzásmentes folyamat 

esetében a gerjesztést követően az indikátor a kettős kötése mentén elfordul (TICT állapotba 
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kerül), majd onnan belső konverzióval jut vissza alapállapotba. A TICT folyamat gátolt nagy-

viszkozitású környezetben, vagy ha az indikátor makrociklushoz kötődik. Ezekben az 

esetekben fluoreszcencia erősödés tapasztalható.  

 Különleges tulajdonságaiknak köszönhetően széles körben alkalmazzák őket, többek 

között fluoreszcens próbákban,152,153,154 érzékenyítőként,155 nem-lineáris optikai 

anyagként,156,157 két-foton abszorpciónál,158 valamint Langmuir-Blogett film készítésekor is.159 

 Az egyik legszélesebb körben használt sztirilpiridínium származék a 4-

dimetilaminosztiril-N-metilpiridínium-jodid (MeST). Szerkezete a 2.17. ábrán látható.  

 

2.17. ábra – Az MeST szerkezete 

Számos makrociklusos receptorral (ciklodextrinekkel,160 szulfonáto-kalixarénekkel,161 

kukurbiturilokkal162,163,164 és WP5-tel93) vizsgálták a komplexképzését.  A komplexálódás 

hatására jelentős mértékben megváltozik a fluoreszcenciája, ami lehetővé teszi FID típusú 

szenzorokban való alkalmazását. 93,161,165,166  

 Kutatócsoportunk korábban vizsgálta a 4-dimetilaminosztiril-N-fenilpiridínium 

származék (PhST, 2.18. ábra) WP5-tel történő komplexképzését.167 Azelőtt elsősorban a 

hexafluorofoszfát sójával kapcsolatban folytak kutatások, köszönhetően a nem-lineáris optikai 

tulajdonságainak.168,169 

 

2.18. ábra – A PhST szerkezete 

 

2.5.2. Naftálimid származékok 

 A fluoreszcens indikátorok tervezése során az egyik leggyakrabban alkalmazott alapváz 

a naftálimid. Ezek az indikátorok termikusan stabil, vízoldható vegyületek, melyek többsége 

jelentős kvantumhatásfokkal rendelkezik, valamint a Stokes-eltolódásuk is igen nagy. 

Különböző funkciós csoportokkal történő módosításukkal finomhangolhatóvá válik az 

abszorpciós és az emissziós hullámhosszuk, ami a későbbi alkalmazásukat is 

meghatározza.170,171,172,173 A naftálimid vázon lévő szubsztituensek a működési 

mechanizmusukat is megszabják.174,175 
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 Az aromás gyűrűk pozíciója alapján három naftálimid típus különböztethető meg: az 

1,2-, 2,3- és 1,8-származékok. Az utóbbit szokták legyakrabban alkalmazni.176,177 Az 1,8-

naftálimid származékok alapszerkezete a 2.19. ábrán látható.  

 

2.19. ábra – Az 1,8-naftálimid származékok alapszerkezete 

Az R1 és az R2 szubsztituensektől függően hangolhatók az abszorpciós és emissziós 

tulajdonságaik. Általában a 350 és 450 nm közötti hullámhossz tartományban abszorbeálnak, 

valamint ehhez képest körülbelül 100 nm-rel magasabb hullámhossz értékeknél emittálnak.170 

Előnyös optikai tulajdonságainak köszönhetően fluoreszcens szenzorokban számos területen 

alkalmazzák őket, többek között molekuláris felismerésnél és képalkotásoknál; a biokémia, az 

analitikai kémia és az anyagtudomány egyes területein, valamint orvosi területeken is.176 

 Vizsgálataink során úgynevezett „horgonnyal” ellátott 4-amino-1,8-naftálimid 

származékokat használtunk. Ezen származékokhoz tartozó alapváz a 2.19. ábrán látható 

szerkezethez képest az R1=H és R2=NH2 formában módosul.  A 4-amino szubsztituens miatt az 

1,8-naftálimid fluorofor spektroszkópiai tulajdonságaiban két mechanizmus is szerepet játszik: 

az ICT és a PET.178 A PET olyan típusú jelzővegyületekre jellemző, melyekben a fluoroforhoz 

egy megfelelő távtartón keresztül valamilyen elektrondonor kapcsolódik.179 A 4-amino-1,8-

naftálimidek esetében a gerjesztett állapotú molekulában az elektrongazdag aminocsoportról 

egy elektronátugrás történik az elektronszegény imidre. Ha ez a PET folyamat lehetséges, akkor 

gyenge fluoreszcencia jellemzi az indikátort.180 Ez az oka annak, hogy a naftálimid 

alapvegyület gyengén fluoreszkál vízben.178 Amennyiben az aminocsoporthoz egy megfelelő 

távtartón keresztül egy pozitív töltéssel rendelkező szubsztituenst (esetünkben az alkalmazott 

horgonyok) kapcsolnak, lecsökken az aminocsoport töltéssűrűsége, melynek hatására gyengül 

a PET, ami miatt megnő a jelzővegyület fluoreszcenciája.181 Ha a komplexképződés hatással 

van a vegyület töltéseloszlására, akkor a PET újra lehetséges lesz, ami fluoreszcencia-

csökkenés formájában mutatkozik meg.180 Az indikátor „push-pull” típusú szerkezetének 

köszönhetően ICT átmenet is történik, ami függ a környezettől, így például az oldószertől 

is.182,183 Ezzel magyarázható az ilyen típusú vegyületekre jellemző nagy Stokes-eltolódás.  
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2.5.3. Oxazin származékok 

 Az oxazin származékok pozitív töltéssel rendelkező indikátorok. Az antracén alapváz 

központi gyűrűjében az egyik szénatom egy oxigénre, a vele szemközti szénatom  pedig egy 

nitrogénre van lecserélve.184 Sík, merev és stabil szerkezet jellemzi őket.185 A különböző 

származékok 580-700 nm közötti tartományban abszorbeálnak, jelentős fluoreszcenciával 

rendelkeznek.186,187 Szolvatokróm tulajdonságuknak köszönhetően érzékenyek a 

környezetükre.188,189,190 Vizes oldatban jelentős kvantumhatásfokkal rendelkeznek.191 Számos 

területen alkalmazzák őket, többek között pigmentként,192 lézerfestékként,184,193 fluoreszcens 

szenzorokban,194,195 képalkotási módszereknél,196 fotoérzékenyítő anyagként,197 gazda-vendég 

komplexképzések hasznosításánál.198,199,200 

 Vizsgálataink során oxazin 1-et (oxazin 725-ként is ismert; OX) használtunk, melynek 

szerkezete a 2.20. ábrán látható.  

 

2.20. ábra – Az OX szerkezete 

Ez egy vízben jól oldódó,184 szimmetrikus201 oxazin származék. Képes megkötődni különböző 

nanorészecskék202,203,204 és szilikátok205 felületén. Inklúziós komplexet képez 

ciklotextrinekkel198,199,206 és kukurbiturilokkal.200 

 Az OX a vörös tartományban nyel el, abszorpciós sávja beleesik a „biológiai ablak” 

(650 és 1350 nm közötti tartomány) kezdeti szakaszába. Az ebbe a tartományba eső fényt a 

szövetek és biológiai folyadékok átengedik (ezért is nevezik „biológiai ablaknak”),207 így ez az 

indikátor jól használható biológiai minták vizsgálatánál.187 Az indikátornak nagy a pKa értéke, 

így még az erősen lúgos pH tartományban is a monokationos formája dominál. Az indikátor 

vizes oldata látszólag kettős fluoreszcenciával rendelkezik. Azonban a váll, ami az abszorpciós 

és − a tükörkép-szabálynak megfelelően − az emissziós spektrumában is megjelenik, az 

elektronátmenethez kapcsolt rezgési átmenetből származik.208 

 

2.6. A vizsgált analitok 

2.6.1. Neurotranszmitterek 

A neurotranszmitterek az idegsejtek működésében hírvivő szerepet töltenek be. Ezek az 

idegi ingerület-átvivő anyagok az idegsejtek elektromos impulzusainak továbbítását gátlással 
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vagy serkentéssel szabályozzák. Sok neurotranszmitter nélkülözhetetlen az emberi szervezet 

megfelelő működése szempontjából. A működésükben bekövetkező bármilyen rendellenesség 

vagy változás súlyos betegségeket, illetve mentális zavarokat okozhat. Ebből következik, hogy 

a neurotranszmitterek monitorozása kulcsfontosságú az orvosi vizsgálatok és kezelések 

szempontjából.209  

Ezek a biomolekulák a kémiai szerkezetük alapján a következő csoportokba sorolhatók: 

− biogén aminok vagy másnéven monoaminok 

− aminosavak 

− peptidek 

− gáz halmazállapotú neurotranszmitterek (pl.: nitrogén-oxid, szén-dioxid, hidrogén-

szulfid) 

Korábban elsősorban folyadékkromatográfiás módszereket, kapilláris elektroforézist, UV 

detektálással párosított kapilláris elektrokromatográfiat, különböző immunoassay-ket vagy 

elektrokémiai vizsgálatokat használtak a neurotranszmitterek detektálására.210 Napjainkban 

egyre nagyobb igény van olyan módszerekre, amik lehetővé teszik ezen biomolekulák 

anyagcserere folyamatainak és funkcióinak felderítését, valamint segítséget nyújtanak a 

különböző neurológiai folyamatok megértésében. A módszerek kidolgozása során komoly 

kihívást jelent, hogy a neurotranszmitterek válaszideje rendkívül gyors, emellett gyorsan 

átalakulnak vagy kiürülnek az extracelluláris térből, így meglehetően kis mennyiségek 

kimutatása szükséges. A különböző neurotranszmitterek felismerésére kialakított szenzorok jó 

alternatívákat nyújtanak ezen biomolekulák in vivo monitorozásának megvalósítására.209,211  

 Vizsgálataink során monoamin neurotranszmitterekkel foglalkoztunk. Csak a saját 

kutatómunkám keretein belül használt analitokat mutatom be a továbbiakban. 

 

2.6.1.1. Dopamin 

 A dopamin egy természetes katekolamin (szerkezete a 2.21. ábrán látható), ami az 

adrenalin biokémiai prekurzora.212 Jelentős szerepet játszik a központi idegrendszer, valamint 

az immunrendszer működésében.213,214 

 

2.21. ábra – A dopamin szerkezete 

 Nem megfelelő szintje kapcsolatba hozható a Parkinson-kórral, az Alzheimer-kórral, a 

skizofréniával és a depresszióval.215,216 A detektálására számos módszert fejlesztetek ki.217 
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Elsősorban elektrokémiai módszerekkel vizsgálják, de egyre inkább előtérbe kerülnek az 

optikai és fluoreszcenciás méréseken alapuló technikák.209 

 

2.6.1.2. Adrenalin 

 Az adrenalin (vagy más néven epinefrin, 2.22. ábra) a katekolaminok közé tartozó olyan 

neurotranszmitter, ami hormonként is működik. 

 

2.22. ábra – Az adrenalin szerkezete 

Neurotranszmitterként számos folyamat szabályozásában vesz részt, ilyenek például a 

simaizom összehúzódása, a méh relaxációja, az erek szűkítése vagy éppen a vérnyomás.211,218 

Gyógyászatban széles körben alkalmazzák, például szívmegállásnál vagy anafilaxia 

esetében.219  

 Az epinefrin mennyiségi meghatározására rendkívül fontos, így detektálására számos 

analitikai módszert dolgoztak ki. Rendelkezésre állnak elektrokémiai,220 kromatográfiás,221,222 

spektrofotometriás,223 valamint fluorimetriás módszerek is.210  

 

2.6.1.3. Noradrenalin 

 A noradrenalin (vagy más néven norepinefrin) az adrenalinhoz hasonlóan hormonként 

és neurotranszmitterként is funkcionál, valamint az egyik legfontosabb endogén katekolamin 

az idegrendszerben.211 Csak annyiban tér el a szerkezete az epinefrinéhez képest, hogy a 

nitrogén atomhoz egy hidrogén kapcsolódik a metil csoport helyett. (2.23. ábra.) 

 

2.23. ábra – A noradrenalin szerkezete 

 Többek között szerepet játszik a pulzus és a vérnyomás, a pupilla és a légutak 

tágulásának szabályozásában.224 Rendkívül fontos a figyelem és a fókuszálás, a tanulás és a 

memória szempontjából, valamint nem megfelelő szintje összefüggésbe hozható a Parkinson- 
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és Alzheimer-kórral, a poszttraumás stressz szindrómával, a skizofréniával és a 

hiperaktivitással is.225,226  

 Ezen neurotranszmitter érzékelésére elsősorban különböző kromatográfiás technikákat 

alkalmaznak, leggyakrabban HPLC-s módszereket.217 Az utóbbi években egyre többet 

foglalkoznak különböző nanorészecske alapú szenzorok fejlesztésével.211  

 

2.6.1.4. Szerotonin 

 A szerotonin (vagy más néven 5-hidroxitriptamin) szerkezete a 2.24. ábrán látható. 

Növényekben (gyümölcsökben és zöldségekben) és az állatvilágban (gerinceseknél és 

gerincteleneknél is) számos egyedben megtalálható.227  

 

2.24. ábra – A szerotonin szerkezete 

Számos élettani folyamatban játszik szerepet, beleértve a simaizmok összehúzódását és a 

vérnyomás szabályozását is.228 Különböző mentális betegségek kapcsolhatók hozzá, így 

például a depresszió, a skizofrénia, az Alzheimer- és a Parkinson-kór, a szorongás, valamint a 

pánikbetegség.229,230,231,232  

 Az indol részből származó saját fluoreszcenciája a vele kapcsolatos vizsgálatok során is 

felhasználható.233 Számos, elsősorban elektrokémiai módszer áll rendelkezésre a 

meghatározására.234   

   

2.6.1.5. Hisztamin 

 A hisztamin az L-hisztidin dekarboxilációjával képződik.235 Szerkezete a 2.25. ábrán 

látható. 

 

2.25. ábra – A hisztamin szerkezete 

Számos fiziológiai folyamatért felelős.236 Allergiás tüneteket okoz, szabályozza az alvás-

ébrenléti ciklust és a testhőmérsékletet, befolyással van a viselkedésre, a memóriára és a 

tanulásra is.237  
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 Számos módszer áll rendelkezésre a hisztamin meghatározására, például HPLC-s 

módszerek,238,239,240 LC-MS241,242 és GC-MS csatolt technikák,243 kapilláris 

ionkromatográfia,244 elektroforézis.245  Különböző szenzorokat is kifejlesztettek a hisztamin 

kimutatására.209,246  

 

2.6.1.6. Acetilkolin 

 Az acetilkolin (2.26. ábra) volt az első vegyület, amit neurotranszmitterként 

azonosítottak. 1921-ben Loewi-nek sikerült először kísérletileg bizonyítania a kémiai 

transzmisszió létezését. 1926-ban igazolták, hogy a tapasztalt jelenség az acetilkolinhoz 

köthető, melynek farmakológiai tulajdonságait Dale már 1914-ben is vizsgálta.247 

Felfedezésükért 1936-ban fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat kaptak.248 

 

2.26. ábra – Az acetilkolin szerkezete 

 A perifériás és a központi idegrendszer működésében is részt vesz. Fontos szerepet 

játszik többek között a memória, a tanulás, a figyelem és az alvás szabályozásában.247   

Különböző mentális betegségekkel hozható összefüggésbe, így a skizofréniával, a Parkinson- 

és az Alzheimer-kórral.249,250 Mivel számos fiziológiai folyamatban vesz részt, mennyiségi 

kimutatása és valós idejű monitorozása kulcsfontosságú. 

 Az acetilkolin detektálására számos kidolgozott módszer áll rendelkezésre: például 

különböző kromatográfiás technikák, tömegspektrometriás módszerek, kapilláris 

elektroforézis, elektrokémiai technikák, különböző képalkotási módszerek, kolorimetriás 

módszerek, bioszenzorok.251,252 Az első, valóban használható FID alapú szenzorok is az 

acetilkolin kimutatására használhatók.253,254 Nau és munkatársai által kidolgozott FID szenzor 

képes az acetilkolin és a kolin egymástól való megkülönböztetésére.255  

 

2.6.1.7. Kolin 

 A kolin egy fontos vízoldható mikrotápanyag,256 ami önmagában nem 

neurotranszmitter, viszont szükséges az acetilkolin szintéziséhez, emellett fontos szerepet tölt 

be a sejtmembrán jelátvitelben, a lipid transzportban és a metilcsoportok metabolizmusában 

is.257 Szerkezete a 2.27. ábrán látható. 

 

2.27. ábra – A kolin szerkezete 
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 Számos ételben fellelhető: a tojás, valamint a húsfélék is nagy mennyiségben 

tartalmazzák.257 Az emberi szervezet is képes előállítani, azonban a megfelelő működés 

fenntartásához elengedhetetlen a táplálkozással történő bevitel is.258 Az anyagcserében fontos 

szerepet játszik, nem megfelelő szintje számos betegség, többek között máj- és különböző 

neurológiai betegségek, valamint az érelmeszesedés kialakulásában is közrejátszhat.259 

 A kolint és származékait leggyakrabban tömegspektrometriás és 

folyadékkromatográfiás technikákkal szokták kimutatni, de egyre inkább előtérbe kerülnek az 

elektrokémiai módszerek és a különböző (bio-, optikai és elektrokémiai) szenzorok is.260,261,262  

   

2.6.2. Lizin származékok 

 A lizin (Lys) a 20 esszenciális aminosav közé tartozik, közülük a három bázikus 

aminosav egyike. Az ε-amino csoportján található három hidrogén lecserélhető egy-egy metil 

csoportra, így származtatható le a metil- (LysMe), a dimetil- (LysMe2) és a trimetil-lizin 

(LysMe3), melyek szerkezete a 2.28. ábrán látható.  

 

 

2.28. ábra – A különböző mértékben metilált lizinek szerkezete 

 A lizin pKa értéke ~10,5, ami a metilezés hatására sem változik jelentős mértékben, 

úgyhogy fiziológiás pH-n mindegyik származék protonált formája a jellemző. Bár az 

ammóniumcsoport töltése nem változik a metilezés hatására, a metilcsoportok számának 

növekedésével egyre erősebb lesz az ε-amino csoport hidrofób jellege és egyre kisebb 

hajlandóságot mutat H-kötés kialakítására. Emellett az egyre több metilcsoport jelenléte miatt 

az oldallánc mérete is jelentősen megnő.263,264  

 A különböző lizin származékok jelentős szerepet játszanak számos biokémiai 

folyamatban,265 így a transzkripcióban is,266,267,268 ezért rendkívül fontos ezen biomolekulák 

detektálása. Az elmúlt években különböző makrociklusos receptorok alkalmazhatóságát 

vizsgálták az eltérő mértékben metilált lizinek detektálására. Hof és munkatársai leírták, hogy 

különböző szulfonáto-kalixarének a trimetil-lizinnel körülbelül 60-szor erősebb komplexet 

képeznek, mint a lizinnel.269 A CB7 különböző erősségű komplexet képez az eltérő mértékben 

metilált származékokkal, a legstabilabb komplex a LysMe3-nel alakul ki.270 Li és munkatársai 

bemutatták, hogy míg a lizin és a trimetil-lizin hasonló erősségű komplexet képez a WP5-tel, 

addig a másik két metilált származékkal alkotott komplex stabilitási állandója annyira kicsi, 
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hogy meg sem lehet határozni.271 Kutatócsoportunkban egy WP6-alapú FID rendszer 

fejlesztése történt meg, mely képes a LysMe3 és a LysMe2 érzékelésére.272 

 

2.6.3. B vitaminok 

 A B vitaminok csoportját nyolc vízoldható vitamin alkotja, melyek egymással szorosan 

összefüggő szerepet töltenek be a sejtműködésben, valamint koenzimként számos 

enzimreakcióban vesznek részt.273  

 

2.6.3.1. B1 vitamin 

 A B1 vitamin (másnéven tiamin vagy aneurin) volt az első vízoldható vitamin, amit 

felfedeztek. A beriberi betegség tanulmányozása során figyeltek fel rá.274 1926-ban Jansen és 

Donath izolálta sikeresen.275 1936-ban Williams és munkatársai írták le a szintézisét.276 A B1 

vitamin szerkezete a 2.29. ábrán látható.  

 

2.29. ábra – A B1 vitamin szerkezete 

Fehér, kristályos, szagtalan por, ami vízben szinte korlátlanul, alkoholokban mérsékelten, 

apoláris oldószerekben pedig szinte egyáltalán nem oldódik.277  

 Alacsony pH-n a kétszeres pozitív töltésű formája jellemző (pKa=4,80). Fiziológiás pH-

n csak a tiazol nitrogénjén van pozitív töltés. Lúgos közegben kezdetben egy semleges átmeneti 

szerkezet alakul ki, majd a tiazol gyűrű felnyílásával a tiol forma kerül előtérbe (pKa=9,2).278 

Savas közegben stabil, lúgos közegben azonban labilissá válik, emiatt a vizsgálatok során 

fontos a megfelelő pH beállítása.279  

 A B1 vitamin kulcsfontosságú az élőlények szervezetének működése szempontjából, 

számos biokémiai folyamatban vesz részt.280 A szervezetben elsősorban szabad formában vagy 

mono-, piro- és trifoszfát formában van jelen.281 Koenzimként főképp a foszforilált formái 

játszanak szerepet.282 Az emberi szervezet nem képes előállítani, ezért fontos a folyamatos és 

megfelelő mennyiségű B1 vitamin bevitel.283 Hiánya számos, elsősorban neurológiai 

betegséggel hozható összefüggésbe.284  

 Számos analitikai módszert fejlesztettek ki a B1 vitamin detektálására. Többek között 

elektrokémiai módszerek,285,286,287,288,289,290 elektrokémiai lumineszcencia,291 vékonyréteg 

kromatográfia,292,293,294,295 gázkromatográfia,296,297,298,299 kapilláris elektroforézis,300 valamint 
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számos HPLC-s301,302,303,304 módszer áll rendelkezésre a tiamin detektálására. A 

spektrofotometriás módszerek is igen népszerűek a tiamin meghatározására.305 Ezek gyakran 

valamilyen elválasztási módszerrel vannak párosítva.302 Jó néhány kolorimetriás assay-t is 

kifejlesztettek a B1 vitamin detektálására.279,306 A tiamin önmagában nem fluoreszkál, azonban 

az oxidációját követően kialakuló tiokróm erőteljes kék színű fluoreszcenciával rendelkezik.307 

Ezt a tulajdonságot kihasználva a tiamin fluoreszcencia mérésen alapuló detektálására is 

lehetőség van.279,308,309,310,311,312 Számos kutatás folyik a nanorészecske-alapú,313,314,315,316,317 

valamint a különböző bioassay-k fejlesztésének irányába is.279,318 

 

2.6.3.2. A vizsgálataink során használt egyéb B vitaminok 

 Vizsgálataink során B2 (riboflavin), B3 (niacin és nikotinamid) és B6 (a piridoxin, a 

piridoxál, a piridoxamin és ezek foszforilált formái) vitaminokkal is dolgoztunk. Az általunk 

használt formáinak szerkezete a 2.30. ábrán látható. 

 

2.30. ábra – A B2, B3 és B6 vitaminok szerkezete 

 Mindhárom vitamin létfontosságú az élő sejtek szempontjából. Számos biomolekula 

szintézisében, aktiválásában, illetve metabolizmusában vesznek részt.319,320,321 Hiányuk 

többfajta betegséggel hozható összefüggésbe, így például szív- és érrendszeri betegségekkel, a 

szürkehályog kialakulásával, hematológiai megbetegedésekkel, depresszióval és zavartsággal, 

valamint anyagcserezavarokkal.320,322,323  

 Kimutatásukra számos analitikai módszer áll rendelkezésre, többek között 

spektrofotometria, spektrofluorimetria, tömegspektrometria, elektrokémiai módszerek, 

kromatográfiás módszerek, kolorimetriás módszerek, kapilláris elektroforézis, különböző 

bioassay-k és mikrobiológiai módszerek.324,325, 326,327 
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3. Kísérleti módszerek és anyagok 

3.1. Műszerek 

 Az abszorpciós spektrumok felvételére Agilent 8453E típusú egyutas spektrofotométert 

használtunk. A spektrofotométerrel a 190-1100 nm közötti tartomány vizsgálható. Az UV 

sugárzást deutérium, a látható sugárzást volfrám lámpa biztosítja. A berendezés egyutas, ezért 

minden mérés előtt szükséges a háttér felvétele, ami kísérleteinkben a tiszta oldószer 

spektrumát jelenti. A fényforrás polikromatikus fényt juttat a mintára. A mintán áthaladó fényt 

optikai rács bontja fel, majd a felbontott fény a fotodiódasorra jut, ennek köszönhetően az egész 

spektrum egyetlen, gyors lépéssel felvehető. Ebből adódik, hogy a készülék a viszonylag gyors 

kémiai reakciók tanulmányozására is alkalmas. 

 Kezdetben az emissziós-színképek felvételére PERKIN ELMER Luminescence 

Spectrometer LS50B típusú fluorimétert használtunk. A spektrofluoriméter fényforrása egy 

impulzus üzemű xenon lámpa. A készülékkel 200-800 nm-es tartományban gerjesztési, illetve 

200-900 nm-es tartományban emissziós spektrum felvétele lehetséges.  

 A későbbiek során (2018 novemberétől kezdve) az emissziós spektrumok felvételére, 

valamint az időfelbontásos mérésekhez Edinburgh Instruments FS5 spektrofluorimétert 

használtunk. A készülék fényforrása egy 150 W-os folytonos üzemű xenon ívlámpa. A 

lecsengési görbék felvétele során a gerjesztést EPL 450 diódalézerrel (impulzushossz 90 ps) 

végeztük. A készülékben három detektor található. Az emissziós detektor egy hőmérséklet 

stabilizált fotoelektron-sokszorozó, ami az emissziós monokromátorból érkező 

fotolumineszcenciát érzékeli. A referencia detektor a gerjesztőfénynek azt a részét detektálja, 

ami ténylegesen gerjeszti a mintát. Egy UV-erősített szilikon fotódióda detektorról van szó. A 

harmadik detektor a gerjesztőfénynek a mintán átjutó hányadát detektálja, tehát az abszorpciós 

spektrum felvételét teszi lehetővé. Felépítése és működése megegyezik a referencia 

detektoréval. A spektrofluoriméterrel 230 és 1000 nm között gerjesztési, 230 és 870 nm 

közötti tartományban emissziós spektrum vehető fel, valamint ebben a tartományban 

transzmissziós, így egy kvázi abszorpciós spektrum is felvehető. A készülékhez különböző 

mintatartók tartoznak. A méréseink során egy hőmérséklet szabályozóval (Quantum Northwest 

Luma 40) ellátott mintatartót használtuk. A hőmérséklet -40 és +110 °C között változtatható 

vele, a méréseink többségénél 20 °C-ot használtunk. A mintatartóval mágneses kevertetés is 

lehetséges 200-2000 közötti percenkénti fordulatszámmal. 

 Az optikai spektroszkópiai mérések során minden olyan esetben, ahol nincs külön 

feltüntetve, 10x10 mm-es oldalhosszúságú kvarc küvettát használtunk.  
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 Az NMR-vizsgálatokat a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén Bruker 

Avance DRX-500 készülékével végeztük. A vizsgálatok Kiss Erzsébet közreműködésével 

történtek. 

 A PEG (polietilén-glikol) oldatok viszkozitásának meghatározása a BME Fizikai Kémia 

és Anyagtudományi Tanszéken található Anton Paar Physica MCR 301 reométer (CP25, 

átmérő 25 mm) használatával történt.  

 A GO por röntgendiffrakciós vizsgálata a BME Szervetlen és Analitikai Kémia 

Tanszéken, PANalytical X’pert Pro MPD típusú röntgendiffraktométerrel történt, a réz Kα 

sugárzását (1,54056 Å) használva. A méréseket Shereen Farah és Madarász János végezték.  

 A GO minták morfológiai jellemzése végett Sáfrán György elektronmikroszkópos 

(HRTEM) felvételeket készített. Az elektronmikroszkópos képek FEI Titan Themis 200 kV 

pásztázó transzmissziós elektronmikroszkóppal készültek. 

 A Raman spektrumok felvétele egy 532 nm-es Nd-YAG lézerforrással ellátott (a 

fókuszpontban a lézer teljesítménye 15 mW) LabRAM (Horiba Jobin Yvon) készülékkel 

történt. A gerjesztőfény okozta degradáció kiküszöbölése végett 0,6 OD-s szűrőt használtunk a 

vizsgálatoknál. A méréseket Farkas Attila végezte. Az alapvonalkorrekciót követően a 

spektrum első- és másodrendű régióinak dekonvolúciója Origin szoftverben történő illesztéssel 

(Lorentzian függvény) történt. A krisztallit méretének becslése a Tuinstra-Koenig-Cancado 

egyenlet alapján történt:328 

La = (2,4 ∙ 10−10nm−3) ∙ λ4 ∙ (
ID

IG
)−1 

ahol ID és az IG a Raman sáv D, illetve G csúcsának integrált intenzitása, 

 λ a gerjesztőfény hullámhossza (532 nm). 

A kiértékelésben Shereen Farah segített.  

 Az IR spektrumok felvétele az ATR módban használt Tenzor 37 (Brooker) FT-IR 

spektrométerrel történt. A vizsgálatokat Shereen Farah végezte.  

Az XPS spektrum felvétele Kratos XSAM 800 spektrométerrel történt, a Mg Kα 

(1253,6eV) sugárzását használva. Az alapvonalkorrekciót követően Kratos Vision 2 és XPS 

MultiQuant programokkal történt a mennyiségi analízis. A vizsgálatokat és a kiértékelést 

Bertóti Imre és Mohai Miklós végezte.  

 

3.2. A vizsgálatok során használt anyagok 

 Az MeST (2.17. ábra), a PhST (2.18. ábra), az NA és az NI (3.4. ábra.), indikátorokat, 

a WP5 (2.11. ábra), a WP6 (2.13. ábra) és a Me4CB6 (2.7. ábra) makrociklusokat a BME 

(1)

1 
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Szerves Kémia és Technológia Tanszéken, Bitter István és Bojtár Márton szintetizálta. Az OX-

t (2.20. ábra), a CB7-t (2.8. ábra), a különböző molekulatömegű PEG oldatokat, a puffer 

komponenseket, a HCl-t, a NaOH-t és a deuterált vizet, valamint a vizsgált analitokat a B6 

vitamin kivételével a Merck cégtől vásároltuk. A B6 vitamint a TER Chemicals-től szereztük 

be.  

Mivel az OX a kereskedelemben csak ~85%-os koncentrációban kapható, így a 

vizsgálataink megkezdése előtt egy tisztítási lépést is be kellett iktatnunk. A tisztítás az 

irodalomban leírtaknak megfelelően, etanolból újrakristályosítással történt.329 A koncentrált 

refluxot -20 °C-on egy éjszakán keresztül kellett hűteni, ezt követően a tiszta indikátor zöld 

kristályok formájában jelent meg. A szűrt szilárd anyagot 20 mbar nyomás alkalmazása mellett 

50 °C-on kellett szárítani. A tisztítást Nagyházi Márton végezte. 

 Az MeST és a PhST sztirilpiridínium származékokat a γ-pikolin N-metilezését 

követően a kvaterner piridíniumsó és a megfelelő aromás aldehid Knoevenagel-

kondenzációjával állították elő (3.1. és 3.2. ábra). Az utóbbi indikátor esetében első lépésben a 

klorid só lett szintetizálva, ezt követte az anion cseréje, mely lehetővé tette, hogy a két vizsgált 

sztirilpiridínium vegyület esetében azonos legyen a kationos indikátorok ellenionja.  

 

3.1. ábra – Az MeST indikátor szintézise 

 

3.2. ábra – A PhST indikátor szintézise 

 A naftálimid származékok szintézisekor az első lépés a kereskedelemben kapható 4-

bróm-1,8-naftálsavanhidrid naftálimiddé alakítása. Ezt követi az aromás nukleofil 

szubsztitúció. Majd a 4-(2-brómetilamino)-1,8-naftálimid előállítása után következik a 

kvaternerezés N-metilimidazollal (NI) vagy trietilaminnal (NA) acetonitril oldószerben (3.3. 

ábra). 
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3.3. ábra – A naftálimid származékok szintézise 

 

3.4. ábra – A vizsgálatok során használt naftálimid származékok szerkezete 

 A WP5 előállítása Cragg és munkatársai által leírt módszer alapján történt.330 A WP6 

szintézise Huang és munkatársai által kidolgozott módszer alapján valósult meg.84 A Me4CB6 

szintézise Zhao és munkatársai által leírt módszer49 alapján történt.  

 A GO előállítása grafitporból történt a javított Hummers módszer alapján.331,332 A 

szintézis során használt grafitpor beszerzése a Graphite Týn, Týn nad Vltavou (Csehország) 

cégtől történt. A GO potenciometriás titrálás CO2 mentes közegben történt. A mérés során 0,05 

g GO minta lett feloldva 50 ml 0,01 M-os NaCl oldatban 25°C-on. Az elkészített szuszpenzió 

3-10-es pH tartományban 0,1 M NaOH oldattal lett megtitrálva. A szuszpenzió kezdeti és 

egyensúlyi koncentrációiból lett meghatározva a nettó proton felületi többlet.333,334 Az 

oldatkészítést és a titrálást Bosznai György végezte. 

A HEPES (4-(2-hidroxietil)-1-piperazin-1-etánszulfonsav) puffer egy általános célú 

ikerionos puffer, a 20 Good puffer egyike.335 Széles körben használják biológiai vizsgálatoknál. 

Jól használható a fiziológiás pH-n elvégzett kísérleteknél, hiszen a 6,8 és 8,8 közötti pH 

tartományban használható, pKa értéke 25°C-on 7,48. Nem jellemző rá a fémionokkal történő 

komplexképzés. Rendkívül jól oldódik vízben, emellett viszonylag olcsó is.336 A mérések során 

0,02 M-os pH=7,4 HEPES oldattal dolgoztam. Oldatkészítés során 0,01 M-nek megfelelő 
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HEPES-t, illetve a nátrium sójából szintén 0,01 M-nek megfelelő mennyiséget mértem össze, 

majd MilliQ minőségű vizet használtam a megfelelő térfogatra való hígításhoz. 

A Bis-tris puffer (2-[bisz(2-hidroxietil)-amino]-2-(hidroximetil)-propán-1,3-diol) a Good 

pufferek közé tartozó, ikerionos szerkezetű, 5,8-7,2-es pH tartományban használható puffer. 

Vízben jól oldódik. Pb2+ és Cu2+ ionokkal erős, egyéb fémionokkal gyenge komplexet képez.336 

A kísérletek során 0,02 M-os, 6,4-es pH-jú Bis-tris oldatot használtam. Az oldatkészítéskor a 

0,02 M-os koncentrációnak megfelelő mennyiséget mértem be a pufferből, majd MilliQ 

minőségű vízzel hígítottam. A pH beállítása HCl oldattal történt, a beállított érték ellenőrzését 

pH mérővel végeztem. 

A CAPS puffer (3-(ciklohexilamino)-1-propánszulfonsav) egy vízben oldható ikerionos 

szerkezetű puffer, mely 9,7-11,1 közötti pH tartományban használható. Nem képez jelentős 

komplexet fémionokkal. Gyakran a Good pufferek közé sorolják, bár valójában Good és 

munkatársai nem foglalkoztak vele.336 A vizsgálatok során 0,02 M-os 10,2-es pH-jú oldattal 

dolgoztam. Az oldatkészítés során a szükséges mennyiséget bemértem, MilliQ minődésű vízzel 

hígítottam. A pH beállítása NaOH oldattal történt, pH mérővel ellenőriztem. 

 A Britton-Robinson puffer egy „univerzális” puffer, ami a 2-12 közötti pH 

tartományban használható.337 A puffer elkészítése során 0,04 M-nak megfelelő bórsavat, 

foszforsavat és ecetsavat mértem össze egy lombikba, majd MilliQ minőségű vízzel a megfelelő 

térfogatra hígítottam. A kísérletek során használt pufferoldat pH-jának beállítása 0,2 M-os 

NaOH oldattal történt, a beállított pH értéket pH mérővel ellenőriztem. 

   

3.3. Számítási módszerek 

3.3.1. Kvantumhatásfok meghatározása 

 A kvantumhatásfok (Φ) azt adja meg, hogy az elnyelt energia milyen hatásfokkal 

fordítódik fénykibocsátásra. 

Φ =
kisugárzott fotonok száma

elnyelt fotonok száma
 

ahol  Φ a fluoreszcencia kvantumhatásfok. 

A kvantumhatásfok meghatározásához egy sztenderdre van szükségünk, melynek pontosan 

ismert a kvantumhatásfoka. A kvantumhatásfok meghatározásához megmérjük a saját anyag és 

a sztenderd abszorpciós és fluoreszcencia színképét, majd az alábbi képlettel számolunk: 

Φ = ΦR ∙
I

IR
∙

ODR

OD
∙

n2

nR
2  

(2)

1 

(3) 
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ahol I az integrált fluoreszcencia intenzitás, 

 OD az optikai sűrűség a gerjesztési hullámhosszon (az 1 cm-es küvettában mért 

abszorbancia), 

 n az oldószer törésmutatója, 

 az R-index a referencia (sztenderd) oldat fotokémiai és fizikai jellemzői. 

 

3.3.2. Job-módszer 

 Folytonos variációk módszerének is szokták nevezni. Az összefüggést eredetileg 

abszorpciós kísérletekre vezették le, de emissziós kísérletek esetében is, valamint más analitikai 

módszereknél is alkalmazható abban az esetben, ha a komplex koncentrációjával arányos jel 

keletkezik. A módszer elve338 az, hogy az indikátor és a makrociklus együttes koncentrációját 

állandó értéken tartva (cössz=[I]+[M]=áll.), az indikátor és a makrociklus mólarányát (xI és xM) 

0 és 1 között fokozatosan változtatjuk. A különböző összetételű oldatok abszorbanciáját 

mérjük, majd az adott hullámhosszon mért abszorbancia értékeket ábrázoljuk a makrociklus 

móltörtjének (xM) függvényében. A görbe kezdeti szakaszához húzott érintő pontjai olyan 

abszorpciós értékeket adnak, melyek akkor lennének érvényesek, ha az indikátor teljes 

mennyisége komplex formában lenne jelen. A két egyenes metszéspontja után a 

komplexképződés mértékének a makrociklus-koncentráció szab határt. Az egyenes pontjaihoz 

tartozó abszorbancia értékek a teljes makrociklus-koncentrációval sztöchiometrikus 

mennyiségű komplex koncentrációjával arányosak. 

 A metszésponthoz tartozó abszcissza érték segítségével meghatározható a kialakuló 

komplex sztöchiometriája. Ha a metszéspont körülbelül 0,5-nél jelenik meg, akkor a komplex 

1:1-es sztöchiometriájú, azaz az indikátor és a makrociklus aránya: 1:1. Ha 0,67-nél, akkor 2:1 

arányú komplex alakul ki. 

 Nagyon gyakran alkalmazzák, mivel egy egyszerű és gyors módszerről van szó. Az 

alkalmazhatóságának azonban vannak korlátai. Ha nagyon nagy vagy nagyon kicsi a stabilitási 

állandó értéke, akkor a kiértékelés bizonytalanná válik. Nem használható a módszer, ha 

egyidejűleg többféle összetételű komplex is keletkezik. 

 A vizsgálatok fontos követelménye a Lambert-Beer törvény érvényessége, így célszerű 

a komplexképzők koncentrációját nem túl nagynak választani. A mérés során használt 

hullámhosszt a komplex vegyületet tartalmazó oldat abszorpciós spektruma alapján választjuk 

ki. Ez a hullámhossz rendszerint olyan, ahol csak az egyik komponens nyel el. Ha ez a 

kívánalom nem teljesül, akkor az abszorbancia különbséget (A0-A) kell ábrázolni az összetétel 
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függvényében, ahol A0 az az abszorbancia érték, amit akkor kapnánk meg, ha a két komponens 

abszorbanciáját külön-külön mérnénk meg és a mólarányokat figyelembe véve utólag 

összegeznénk. 

 A módszer alkalmazható fluoreszcencia mérések esetében is, azzal a módosítással, hogy 

az y tengelyen az abszorbancia értékek helyett az intenzitás értékeket (vagy azok különbségét) 

ábrázoljuk. 

 

3.3.3. A pKa érték meghatározása 

 Az indikátorok pKa értékének meghatározásához abszorpciós spektrumokat vettünk fel 

különböző pH-jú oldatok sorozatában. A pKa értékek meghatározása során a 4 és 10-es közötti 

pH tartományban többféle pH-jú és I=0,2 M-os ionerősségű Britton-Robinson pufferoldatokat 

használtunk (az ionerősség beállítására KCl-t használtunk). A pH<4 alatt a pH-nak megfelelő 

koncentrációjú HCl oldatokkal dolgoztunk, pH>10 felett pedig a kívánt pH-nak megfelelő 

koncentrációjú NaOH oldatokat használtunk.  

 Definíció szerint egy sav disszociációja az alábbi egyenlettel írható le (a víz 

autoprotolízisét ebben az esetben nem vesszük figyelembe): 

XH      ⇌ X- + H+ 

kiindulási koncentrációk:  [XH]0
  Ø   Ø 

egyensúlyi koncentrációk:  [XH]0-y y   y 

 

ahol [XH]0 a sav bemérési koncentrációja, 

 y a deprotonált forma egyensúlyi koncentrációja. 

 

A vizsgálataink során használt indikátorok többsége semleges pH-n deprotonált 

formában vannak, a protonált forma eléréséhez savadagolás szükséges. Ezt figyelembe véve 

esetünkben praktikusabb a fordított irányt felírni: 

I         + H+      ⇌ IH+ 

kiindulási koncentrációk:  [I]0
  [H+]0

   Ø 

egyensúlyi koncentrációk:  [I]0-x  [H+]0-x   x 

  

ahol  [I]0 az indikátor kezdeti koncentrációja, 

 x az indikátor protonált formájának egyensúlyi koncentrációja. 

(4) 

(5) 
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Ebből a meghatározható protonálódási állandó: 

𝐾𝑎 =
[IH+]

[I] ⋅ [H+]
=

x

([I]0 − x) ⋅ ([H+]0 − x)
 

 

Mivel a méréseknél pufferoldatokat használtunk, így a hidroxónium-ion fogyásától 

eltekinthetünk. Ekkor [H+]=[H+]0, ezt figyelembe véve az egyenlet a következőképp módosul: 

𝐾𝑎 =
x

([I0] − x) ⋅ [H+]
 

 

Az egyenletből x-et kifejezve az alábbi egyenletet kapjuk: 

x =
𝐾𝑎 ⋅ [I]0 ⋅ [H+]

1 + 𝐾𝑎 ⋅ [H+]
 

 

 A Lambert-Beer törvény érvényességi határain belül az abszorbancia additív 

tulajdonság. Sav-bázis egyensúlyoknál, ha az adott hullámhossz-tartományban az indikátor 

protonált és deprotonált formája is elnyel, akkor a törvénynek megfelelően az abszorbancia az 

alábbi összefüggéssel írható fel: 

Aij = AI
i + AIH+

i = (εI
i ∙ [I]j + εIH+

i ∙ [IH+]j) ∙ l 

ahol az i index a hullámhosszt, 

a j index a különböző pH értéket jelenti, 

 εIH+
i  és εI

i az indikátor protonált és deprotonált formájának moláris abszorpciós 

koefficiense az adott hullámhosszon, 

 [IH+]j és [I]j az indikátor protonált és deprotonált formájának egyensúlyi 

koncentrációja, 

 l az optikai úthossz. 

 

Az indikátor protonált és deprotonált formájának összegéből megkapjuk az [I]0-t, így a (9) 

egyenlet − az (6) egyenlet jelöléseit felhasználva − az alábbi módon írható fel: 

Aij = (εI
i ∙ ([I]0 − xj) + εIH+

i ∙ xj) ∙ l 

Ha a (8) egyenletet is figyelembe vesszük, akkor az abszorbancia alábbi összefüggés alapján 

számítható: 

Aij = ((εI
i ∙ ([I]0 −

𝐾𝑎 ⋅ [I]0 ⋅ [H+]

1 + Ka ⋅ [H+]
) + εIH+

i ∙
𝐾𝑎 ⋅ [I]0 ⋅ [H+]

1 + 𝐾𝑎 ⋅ [H+]
) ∙ l 

(6). 

(7). 

(8). 

(9) 

(10). 

(11). 
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A Ka meghatározása során a különböző pH-jú oldatokban felvesszük az indikátor 

abszorpciós spektrumát. Egy kiindulási Ka érték megadását követően a (11) egyenlet alapján 

számítjuk az abszorpciós spektrumot (Aszám
λ ). Az indikátor protonált és deprotonált formájának 

moláris abszorpciós koefficiensét a kísérleti eredményekből meghatározhatjuk. A Ka érték 

szisztematikus változtatásával minimalizáljuk a kísérleti és a számított abszorpciós spektrumok 

közti különbség négyzetét (Stot
ab ). 

Stot
ab = ∑ ∑ (Aj

i − Aszám,j
i )

2m
j=1

n
i=1 =min 

A Ka érték meghatározását Microsoft Excel program segítségével, Solver bővítménnyel 

végeztük. 

 

3.3.4. Az indikátor-makrociklus komplexek kötési állandói 

 Vizsgálataink során 1:1 sztöchiometriájú komplexek jellemzésével foglalkoztunk, így a 

továbbiakban felírt összefüggések az ilyen összetételű komplexekre vonatkoznak. Az indikátor-

makrociklus komplexek vizsgálata során az indikátor egy adott koncentrációjú oldatát titráltuk 

meg a makrociklus oldatával. A vizsgálat során használt titráló oldatot úgy készítettük el, hogy 

az tartalmazza az indikátor molekulát is, így biztosítottuk az indikátor koncentrációjának 

állandóságát a titrálás során. A kialakuló indikátor-makrociklus komplexek egyensúlyi 

állandóit a titrálás során kapott abszorpciós és/vagy emissziós spektrumokra történő globális 

illesztéssel határozhatjuk meg.339 Az 1:1 sztöchiometriájú komplexet feltételezve az egyensúly 

az alábbi összefüggéssel írható le: 

I + M ⇌ IM 

kiindulási koncentrációk:  [I]0  [M]0      Ø          

egyensúlyi koncentrációk:  [I]0-X  [M]0-X       X  

 

ahol  I az indikátor, 

 M a makrociklus, 

 IM a kialakuló indikátor-makrociklus komplex, 

 [I]0 az indikátor bemérési koncentrációja, 

 [M]0 a makrociklus bemérési koncentrációja, 

 X a kialakuló indikátor-makrociklus komplex egyensúlyi koncentrációja. 

 

(13) 

(12) 
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𝐾 =
[IM]

[I] ∙ [M]
=

Ⅹ

([I]0 − X) ∙ ([M]0 − Ⅹ)
 

 

ahol  K az egyensúlyi állandó, 

 [IM] az indikátor-makrociklus komplex egyensúlyi koncentrációja, 

 [I] az indikátor egyensúlyi koncentrációja, 

 [M] a makrociklus egyensúlyi koncentrációja. 

 

(14)-ből az Ⅹ-et kifejezve 

Ⅹ =
(𝐾 ∙ [I0] + 𝐾 ∙ [M0] + 1) − √(𝐾 ∙ [I]0 + 𝐾 ∙ [M]0 + 1)2 − 4 ∙ 𝐾 ∙ 𝐾 ∙ [I]0 ∙ [M]0

2 ∙ 𝐾
 

 

 A Lambert-Beer törvénynek megfelelően az abszorbancia az alábbi összefüggéssel 

írható fel, feltételezve, hogy a makrociklus nem nyel el a vizsgált hullámhossztartományban 

(így elhanyagolhatjuk annak abszorbanciáját a vizsgált spektrumtartományban): 

Aij = (εI
i ∙ [I]j + εIM

i ∙ [IM]j) ∙ l = (εI
i ∙ ([I]0 − Xj) + εIM

i ∙ Xj) ∙ l 

 

ahol  az i index a hullámhosszt, 

 a j index a különböző összetételeket jelenti, 

 Aij az adott hullámhosszon mért abszorbancia, 

 εI
i, εIM

i  az indikátor, valamint az indikátor-makrociklus komplex moláris abszorpciós 

koefficiense az adott hullámhosszon. 

Aszám
ij

= εI
i ∙ [I0] + Xj ∙ (εIM

j
− εI

j
) 

ahol  Aszám
ij

 az adott összetételhez tartozó és adott hullámhosszon számított abszorbancia. 

  

 Az illesztés során a (15) egyenletből kiindulva, egy kezdeti egyensúlyi állandó értéket 

megadva számítjuk az egyes összetételekre az egyensúlyi koncentráció értékeket, majd a (17) 

egyenlet alapján kiszámítjuk az abszorpciós spektrumot. A globális illesztés során megkapjuk 

a komplex különböző hullámhosszakhoz tartozó moláris abszorpciós koefficiensét, a 

különböző összetételekhez tartozó egyensúlyi koncentrációkat, valamint a komplex spektrumát 

is, amit azután az illesztés során folyamatosan optimálunk. Az így számított spektrumot 

összetételenként és hullámhosszanként összevetjük a mért spektrummal, majd a különbségek 

négyzetét összegezzük a (12) egyenletnek megfelelően. 

(14) 

(15). 

(16) 

(17) 
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 Hasonló összefüggés vezethető le a fluoreszcencia intenzitásra is abban az esetben, ha 

a minta abszorpciója kicsi, és így a fluoreszcencia intenzitás arányos a koncentrációval. 

Emellett feltételezzük, hogy az emisszió csak a szabad és a komplexált formában lévő indikátor 

fluoreszcenciájából származik (azaz a makrociklus nem emittál a vizsgált 

hullámhossztartományban): 

Iij = φI
i ∙ [I]j + φIM

i ∙ [IM]j 

ahol  Iij az adott hullámhosszon mért intenzitás (önkényes egységben), 

 φI
i, φIM

i  az indikátor, illetve az indikátor-makrociklus komplex koncentráció-független, 

készülékfüggő emissziós konstansai.  

 

 Az illesztés során a (15) egyenletből kiindulva, egy kezdeti komplex stabilitási állandó 

értéket megadva kiszámítjuk az egyes összetételekre az egyensúlyi koncentráció értékét, majd 

a (18) egyenlet szerint számítjuk az intenzitás értéket minden hullámhosszon. Így 

meghatározhatjuk a komplex koncentráció-független emisszióját, valamint a különböző 

összetételekhez tartozó spektrumot a mért spektrumokból, amit aztán az illesztés során 

optimálunk. Az így számított spektrumot összetételenként és hullámhosszanként összevetjük a 

mért spektrummal, ekkor a különbségek négyzetét összegezzük. 

Stot
em = ∑ ∑ (Imért,j

i − Iszám,j
i )

2m
j=1

n
i=1 =min 

ahol  Iszám,j
i  a különböző összetételekhez tartotó, az alkalmazott hullámhosszon számolt 

intenzitás, 

 Imért,j
i  a különböző összetételekhez tartozó, az alkalmazott hullámhosszon mért 

intenzitás. 

 

Ennek a négyzetösszegnek kell minimálisnak lennie ahhoz, hogy az illesztés eredményét 

elfogadhassuk. Az egyensúlyi állandók meghatározására Microsoft Excel programot 

használtunk, Solver bővítménnyel. 

 

3.3.5. Analit-makrociklus komplexek kötési állandói 

 A kompetitív komplexképzés során az adott koncentrációjú indikátor-makrociklus 

komplexhez valamilyen analitot adva mérjük az indikátor kiszorítás hatására bekövetkező 

jelváltozást. Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgálataink során az indikátor-makrociklus 

komplex oldatából készítettük el a titráló analit oldatot, így biztosítottuk, hogy az analit 

adagolásának hatására ne történjen hígulás a komplexre nézve. 

(18) 

(19) 
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 A kiszorítás két szimultán egyensúlyi reakcióval írható fel. Az egyik az indikátor-

makrociklus komplex képződése:  

 

I + M    ⇌  IM 

ahol K1 az indikátor-makrociklus komplex stabilitási állandója. 

 

A másik az analit-makrociklus komplex képződése K2 kötési állandóval: 

 

A + M ⇌ AM 

ahol   

 A az analit, 

 AM a kompetitív komplex. 

 

I + M ⇌ IM 

egyensúlyi koncentrációk:  [I]0-Ⅹ  [M]0-Ⅹ-Ⅴ    Ⅹ 

 

ahol  Ⅴ a kialakuló analit-makrociklus komplex koncentrációja. 

 

𝐾1 =
[IM]

[I] ∙ [M]
=

X

([I]0 − X) ∙ ([M]0 − X − V)
 

K1 az indikátor-makrociklus rendszer spektrumaiból a korábban leírtak szerint meghatározható. 

 

A + M  ⇌ AM 

egyensúlyi koncentrációk: [A]0-V  [M]0-Ⅴ-Ⅹ    Ⅴ 

 

ahol  [A]0
 az analit bemérési koncentrációja. 

𝐾2 =
[VM]

[V] ∙ [M]
=

V

([A]0 − V) ∙ ([M]0 − V − X)
 

 

ahol [AM] a kompetitív komplex egyensúlyi koncentrációja, 

 [A] az analit egyensúlyi koncentrációja, 

K1 

K2 

 

K1 

K2 

(20) 

(21) 

(20) 

(22) 

(21) 

(23) 
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 [M] a makrociklus egyensúlyi koncentrációja. 

 

A két egyensúlyi állandó kifejezéséből (22) és (23) a következő harmadfokú egyenlet vezethető 

le: 

(𝐾1 ∙ 𝐾2 − 𝐾1
2) ∙ 𝑋3 + (2 ∙ 𝐾1

2 ∙ [𝐼]0 + 𝐾1 + 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ [𝐴]0 − 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ [𝐼]0 − 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ [𝑀]0 −

𝐾2 + 𝐾1
2 ∙ [𝑀]0) ∙ 𝑋2 + (𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ [𝐼]0 ∙ [𝑀]0 − 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ [𝐴]0 ∙ [𝐼]0 − 𝐾1 ∙ [𝐼]0 − 2 ∙ 𝐾1

2 ∙ [𝐼]0 ∙

[𝑀]0 − 𝐾1
2 ∙ [𝐼]0

2) ∙ 𝑋 + 𝐾1
2 ∙ [𝐴]0

2 ∙ [𝑀]0 = 0  

A K1 egyensúlyi állandót konstansként kezelve, a 3.3.4. pontban ismertetett módon 

meghatározzuk a két speciesz koncentráció-független emisszióját, valamint a (24) egyenlet 

szerint az indikátor-makrociklus komplex egyensúlyi koncentrációit. Emisszió itt is csak az 

indikátor molekulától és a komplextől várható, így a spektrum számítható a (18) szerint. 

 

3.3.6. Alkalmazott korrekciók 

 A 4.2.4.-4.2.6. alfejezetekben található fluoreszcencia spektrumok feldolgozása során 

különféle korrekciókkal kellett élnünk.340,341 Az egyikre azért volt szükség, mert a használt 

gerjesztési hullámhosszon a különböző minták eltérő mértékben abszorbeáltak amiatt, hogy 

nem az izobesztikus pontban történt a gerjesztés. A korrekció során a mért fluoreszcencia 

intenzitás értékeket leosztottuk a minta gerjesztési hullámhosszán mért abszorbancia értékkel: 

𝐼𝐹𝑘𝑜𝑟𝑟 =
𝐼𝐹𝑚é𝑟𝑡

𝐴𝑔𝑒𝑟𝑗
 

 A különféle B vitaminokkal történő mérések során a fellépő belső szűrő hatás miatt is 

korrigálni kellett a mért spektrumokat. Így a kiértékelés során a belső szűrő hatás okozta 

gerjesztési és emissziós sugárzás csökkenésével is korrigáltunk. A korrekció az alábbi képlet 

alapján történt: 

𝐼𝐹𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝐼𝐹𝑚é𝑟𝑡 ∙ 10
𝐴𝑔𝑒𝑟𝑗+𝐴𝑒𝑚

2  

 

3.3.7. Elméleti számítások 

 A 4.1.2.3. és a 4.2.7. alfejezetben ismertetett elméleti számítások a vizsgálandó 

komplexek, illetve az azokat felépítő indikátorok, makrociklusok és B1 vitamin geometria 

optimalizációjával kezdődtek. A geometriai optimalizáció a sűrűségfunkcionál elmélet 

alkalmazásával (DFT − density functional theory), pontosabban Chai és Head-Gordon342 

ωB97X-D funkcionáljával és Weigend és Ahlrichs polarizált felhasított vegyérték (def2-SVP − 

split-valence polarized) báziskészletével343 történt. Az OX-WP6 és a B1 vitamin-WP6 

(24). 

(25). 

(26). 
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komplexek esetében számos kiindulási helyzetből indítottuk az optimálást, melyekben a gazda- 

és vendégmolekulák relatív helyzete tért el egymástól. A DFT számításokat a Gaussian 09 

program344 segítségével végeztük el. A komplexek pontos stabilitási energiáinak 

meghatározásához az egyszeres és kétszeres, valamint a perturbatív háromszoros gerjesztéseket 

tartalmazó lokális természetes pályákat használó csatolt klaszter módszert [LNO-CCSD(T) − 

local natural orbital coupled-cluster singles and doubles with perturbative triples]345,346 

alkalmaztuk, melynél a Dunning által kifejlesztett augmentált korreláció-konzisztens tripla-zeta 

(aug-cc-pVTZ − augmented correlation-consistent triple-zeta) báziskészletet347  használtuk. A 

számítások az MRCC kvantumkémiai programcsomag segítségével348 történtek. A 

kukurbiturilokkal történő számítások során a lokális korrelációs számítások esetében sűrűség 

illesztés közelítést (density fitting) és szigorú (tight) küszöbérték beállításokat alkalmaztunk. A 

WP6-tal történő számítások során a lokális korrelációs számítások esetében sűrűség illesztés 

közelítést (density fitting) és a Hartree-Fock számítások során helyi illesztés tartományokat 

(local fitting domains) alkalmaztunk. Minden számolás során a polarizált kontinuum modellt 

(PCM − polarized continuum model)349 használtuk a víz, mint oldószer szimulálására, ugyanis 

a kísérletek is vizes közegben történtek. A számításokat és a kiértékeléseket Kállay Mihály 

végezte. 
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4. Eredmények és értékelésük 

4.1. Kukurbituril alapú FID szenzorok  

 A 4.1. fejezetben vízoldható kukurbituril alapú turn-off típusú FID szenzorok 

alkalmazását mutatom be trimetil-lizin detektálására. A fejezet első felében az alkalmazott 

PhST indikátor spektroszkópiai jellemzésével foglalkozom (4.1.1). Ezt követi az indikátor 

különböző üregméretű, vízoldható kukurbiturilokkal alkotott komplexeinek jellemzése (4.1.2.). 

A fejezet végén a PhST-CB7 rendszer FID assay-ként történő alkalmazását szemléltetem 

különböző mértékben metilált lizinek detektálására (4.1.3.). 

  

4.1.1. PhST spektroszkópiai jellemzése 

4.1.1.1. PhST indikátor pKa értékének meghatározása 

 Abszorpciós spektroszkópiai mérések alapján meghatároztuk az indikátor pKa értékét. 

Méréseink során különböző pH-jú HCl és Britton-Robinson oldatokat használtunk (1,3-5,3 pH 

közötti oldatokkal dolgoztunk). A felvett abszorpciós spektrumok a 4.1.a. ábrán láthatók. A 

mért spektrumokból globális illesztéssel ((11) és (12) egyenletek) meghatároztuk az indikátor 

pKa értékét, ami 3,32-nek adódott. A maximumokban mért és illesztett pontok a pH 

függvényében a 4.1.b. ábrán vannak feltüntetve.  

 

4.1. ábra – a) Az 1,76∙10-5 M-os PhST oldat abszorpciós spektrumai különböző pH-jú oldatokban b) A 

maximumokban mért, illetve számított abszorbancia értékek a pH függvényében 

 

4.1.1.2. PhST indikátor szolvatokróm tulajdonsága 

 Az PhST indikátor a stilbazólium indikátorok közé tartozik, melyekre jellemző a 

szolvatokróm tulajdonság. Ennek jellemzése végett hét protikus és három aprotikus 

a) b) 
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oldószerben végeztünk spektroszkópiai vizsgálatokat. Ahogy azt a 4.2. ábra is mutatja, az 

indikátor jelentős szolvatokróm tulajdonsággal rendelkezik. 

 

4.2. ábra – 2∙10-5 M-os PhST oldat különböző oldószerekben (balról jobbra: H2O, MeOH, EtOH, 1-PrOH, 2-

PrOH, n-BuOH, t-BuOH, ACN, AC, CH2Cl2) 

 Különböző oldószerekben vettük fel az indikátor 2∙10-5 M-os oldatának abszorpciós 

(4.3.a. ábra), valamint a 10-6 M-os oldatának emissziós spektrumait (4.3.b. ábra). 

 

4.3. ábra – A PhST indikátor a) abszorpciós és b) emissziós spektrumai különböző oldószerekben; λgerj=λab,max 

Összevetve a különböző oldószerekben felvett spektrumok pozícióit az MeST esetében 

tapasztaltakkal,146 a fenil származéknak az abszorpciós sávja körülbelül 30 nm-rel, az emissziós 

sávja pedig 60-80 nm-rel magasabb hullámhossznál jelenik meg, mint az MeST indikátor 

esetében. Az indikátor spektrális tulajdonságainak köszönhetően (nagy Stokes-eltolódás és a 

vörös tartományba eső fluoreszcencia spektrum) ideálisan használható fluoreszcens próbaként. 

 Az indikátor abszorpciós és emissziós tulajdonságai a Lippert-Mataga egyenlet alapján 

értelmezhetők.  

ν̃A − ν̃F =
2

hc
(

ε − 1

2ε + 1
−

n2 − 1

2n2 + 1
)

(μE − μG)2

a3
+ konstans 

ahol 𝜈𝐴, 𝜈𝐹 az indikátor abszorpciós és emissziós maximumának hullámszáma, 

 h a Planck-állandó, 

 c a vákuumbeli fénysebesség, 

 ε az oldószer statikus dielektromos állandója, 

 n az oldószer törésmutatója, 

 𝜇𝐸, 𝜇𝐺 az alapállapotú és a gerjesztett állapotú molekula dipólusmomentuma, 

a) b) 

(27) 
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 a az Osanger-rádiusz (azaz annak az üregnek a sugara, amiben a fluorofor 

elhelyezkedik). 

A Lippert-Mataga egyenlet törésmutatótól és a dielektromos állandótól függő tényezője az 

orientációs polarizáció (𝑓): 

𝑓(𝜀, 𝑛) =
𝜀 − 1

2𝜀 + 1
−

𝑛2 − 1

2𝑛2 + 1
 

Az indikátor különböző oldószerekben tapasztalt spektrális jellemzőit, valamint az orientációs 

polarizáció értékeket a 4.1. táblázatban gyűjtöttem össze.  

4.1. táblázat – A PhST indikátor abszorpciós és emissziós tulajdonságai különböző oldószerekben 

A 4.4. ábrán az abszorpciós és emissziós maximumok értéke hullámszám formában van 

ábrázolva az orientációs polarizáció függvényében. Ez az ábrázolásmód nem egyezik meg a 

Lippert-Mataga (27) egyenlet alapján elvárttal, ugyanis abban az esetben az abszorpciós és az 

emissziós maximumok hullámszám értékeinek különbségét (Stokes-eltolódás) kellett volna 

ábrázolni az orientációs polarizáció függvényében. Mi azért ábrázoltuk külön-külön az 

abszorpciós és az emissziós maximumokhoz tartozó hullámszám értékeket, hogy az indikátor 

szolvatokróm és fotoszolvatokróm tulajdonságairól külön-külön kapjunk információkat. 

  A 4.3. és a 4.4. ábra, valamint a 4.1. táblázat alapján a PhST indikátor abszorpciós 

maximuma kékeltolódást mutat az oldószer polaritásának növekedésével, azaz negatív 

szolvatokróm tulajdonsággal rendelkezik. A fluoreszcenciasáv maximuma kevésbé érzékeny 

az oldószer polaritására, kismértékű pozitív fluoroszolvatokromizmus tapasztalható. 

Diklórmetánban az indikátor tulajdonságai igen erőteljesen változnak. Ebben az oldószerben 

MeST-vel végzett kísérletek alapján azt feltételezzük, hogy az indikátor laza ionpárokat képez 

az oldószerben lévő kloridionokkal.350  

Oldószer λabsz, max [nm] ε [M-1cm-1] λem, max [nm] IF [a.u.] f(ε,n) 

H2O 483 30300 653 7500 0,3198 

metanol 508 58300 650 38800 0,3085 

etanol 514 44200 651 75800 0,2887 

1-propanol 520 43800 646 153000 0,2741 

2-propanol 518 40800 644 153000 0,2762 

n-butanol 522 46800 646 248000 0,2624 

terc-butanol 515 38500 640 288000 0,2513 

acetonitril 505 43700 663 15100 0,3045 

aceton 506 43100 663 22800 0,2840 

diklórmetán 550 61900 650 498000 0,2054 

(28). 
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4.4. ábra – A PhST indikátor töltésátviteléhez tartozó hullámszám értékek az orientációs polarizáció 

függvényében 

 Az abszorpciós és az emissziós spektrumokban tapasztalható ellentétes irányú 

szolvatokromizmus magyarázatához az abszorpciós és az emissziós átmenethez tartozó 

energiákból indultunk ki. Az abszorpciós átmenethez tartozó energia: 

habs = ES1
eq

− ES0
eq

+ ΛS1 

ahol az ES0
eq

 az alapállapotú, az ES1
eq

 a gerjesztett állapotú, relaxált szolvátburokkal körülvett 

kation energiája, 

 a ΛS1 az oldószer reorganizációs energiája a gerjesztett állapotban. 

Az emissziós átmenethez tartozó energia: 

hfl = ES1
eq

− ES0
eq

− ΛS0 

ahol a ΛS1 az oldószer reorganizációs energiája az alapállapotban.351 

 

A ΛS0 és a  ΛS1 mindig nő az oldószer polaritásával. A protikus oldószerekben feltehetőleg 

ez a domináns az adiabatikus energiával szemben (ES1
eq

− ES0
eq

). Ebből következik, hogy a abs 

nő, míg a fl csökken az oldószer polaritásának növekedésével. 

 

(29) 

(30) 



55 
 

4.1.1.3. A PhST indikátor fluoreszcenciájának viszkozitásfüggése 

 Az indikátor fluoreszcencia tulajdonságainak viszkozitástól való függésének jellemzése 

végett a kereskedelemben kapható, különböző molekulatömegű PEG oldatokkal végeztünk 

kísérletek. Vizsgálataink során PEG200, 300, 400, 600, valamint egy általunk összekevert PEG 

oldatot is használtunk, mely 90% 600-as és 10% 1000-es PEG elegye volt. A különböző 

közegekben felvett spektrumok alapján (4.5.a. ábra) az indikátor abszorpciós tulajdonságai nem 

változnak a viszkozitás változással. Mindegyik PEG oldatban az abszorpciós maximum 512 

nm-en jelenik meg, valamint a mért abszorbancia értékek is kvázi megegyeznek. Ezzel szemben 

az indikátor emissziós tulajdonságaiban (4.5.b. ábra) jelentős különbségek tapasztalhatók, amit 

csak a viszkozitások különbségének tulajdoníthatunk köszönhetően annak, hogy a különböző 

molekulatömegű PEG-ek polaritása jó közelítéssel megegyezik. Amellett, hogy az intenzitás a 

viszkozitással nő, az emissziós maximumok a kisebb hullámhosszak felé tolódnak. 

 

4.5. ábra – a) A PhST indikátor 2∙10-5 M-os oldatának abszorpciós és b) 6∙10-6 M-os oldatának emissziós 

spektrumai különböző molekulatömegű PEG oldatokban; λgerj=512 nm 

A különböző PEG-ekben felvett lecsengési görbék a 4.6. ábrán láthatók. A viszkozitás 

növekedésével a fluoreszcencia élettartam is nő. Az emissziós spektrumok, valamint a 

lecsengési görbék alapján kijelenthetjük, hogy az S1 állapotból történő relaxáció egyre lassabb 

a viszkozitás növekedésével. 

a) b) 
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4.6. ábra – A PhST indikátor lecsengési görbéi különböző molekulatömegű PEG oldatokban; λem=512 nm 

 Az indikátor fluoreszcenciájának viszkozitásfüggése a (31) empirikus egyenlettel 

értékelhető: 

knr =
B

η
 

ahol  a knr sugárzásmentes átmenethez tartozó sebességi együttható, 

 a B és az α empirikus paraméterek.352 

 

A sugárzásos és sugárzásmentes átmenethez tartozó sebességi együtthatók (kr és knr) a 

lecsengési görbék időállandóiból (τF), valamint a kvantumhatásfok értékekből (Φ) számíthatók 

ki a (32) és (33) egyenletek alapján: 

1

𝜏𝐹
= 𝑘𝐹 = 𝑘𝑟 + 𝑘𝑛𝑟 

ahol  τF az indikátor fluoreszcencia élettartama, 

 kr a sugárzásos átmenethez tartozó sebességi együttható. 

Φ=
kr

kr+knr
 

Oldószer  [cP] Φ F [ps] kr [∙108 s-1] knr [∙109 s-1] 

PEG-200 64,0 0,0695 441 1,58 2,11 

PEG-300 92,6 0,0919 561 1,64 1,62 

PEG-400 123,3 0,101 637 1,59 1,41 

PEG-600 178,3 0,133 744 1,79 1,17 

90% PEG-600 

10% PEG-1000 
192,3 0,155 774 2,00 1,09 

4.2. táblázat – A PhST indikátor kvantumhatásfoka, fluoreszcencia élettartama, valamint az ezekből számított 

sugárzásos és sugárzásmentes átmenetekhez tartozó sebességi együtthatók értéke különböző PEG oldatokban, 

melyek viszkozitása () is fel van tüntetve a táblázatban 

(31) 

(32) 

(33). 
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 Az Φ és a F, és a belőlük számított kr és knr sebességi állandókat a 4.2. táblázatban 

gyűjtöttem össze. A sugárzásos átmenethez tartozó sebességi együttható értéke 1,5-2∙108 s-1 

közötti tartományba esik, értéke nem mutat egyértelmű összefüggést a viszkozitással. Ezzel 

szemben a sugárzásmentes átmenethez tartozó sebességi együtthatók értéke fokozatosan 

csökken a viszkozitás növekedésével. A knr magába foglalja az LE állapotból (2.16. ábra) 

történő összes sugárzásmentes átmenetet. A különböző sugárzásmentes folyamatok pontos 

hozzájárulásainak meghatározására részletesebb vizsgálatok szükségesek. Az MeST egyik 

izomerjének deaktivizációs folyamatainak feltárásával Spalletti és munkatársai sokat 

foglalkoztak,353,354 ez alapján feltételezhetjük, hogy a TICT effektuson keresztül bekövetkező 

deaktiváció a domináns. 

 Az ln(knr) lineárisan változik az ln(η)-vel (4.7. ábra), az illesztett egyenes 

meredekségéből az α értéke 0,58. Az MeST esetében az α=0,94.355 A két származék α értékei 

közti jelentős különbség arra enged következtetni, hogy a TICT effektusban a metil- vagy a 

fenilcsoport szerepet játszik.  

 

4.7. ábra – A sugárzásmentes átmenet sebességi együtthatójának természetes alapú logaritmusa a PEG oldatok 

viszkozitásának természetes alapú logaritmusának függvényében 

 

4.1.2. PhST komplexképzése vízoldható kukurbiturilokkal 

4.1.2.1. A PhST CB7-tel alkotott komplexének jellemzése 

 1 M-os sósav oldattal és különböző pH-jú (pH=6, 8, 10) Britton-Robinson oldatokkal 

előkísérleteket végeztük. Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy az indikátor és a CB7 igen 

erős komplexet képez, a komplexált forma bázikusabb karakterű, mint a szabad indikátor. Az 

erősen savas közegben, illetve a 8-as és a 10-es pH-jú oldatokban elvégzett kísérletek esetében 

a komplexképzés jól jellemezhető volt, az indikátor savas disszociációja nem okozott 
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problémát. Savas közegben a PhST-CB7 komplex nagyobb stabilitási állandóval rendelkezik, 

mint lúgos közegben. 

 A komplexált PhST pKa értékének meghatározása végett abszorpciós kísérleteket 

végeztünk. Az abszorpciós mérések során az indikátor 1,5∙10-5 M-os volt, míg az ebből 

elkészített CB7 oldat koncentrációja 1,97∙10-5 M volt. Ilyen koncentráció viszonyok mellett, a 

8-as pH-n végzett kísérletek alapján, az indikátor domináns része komplexált formában volt. 

Vizsgálataink során 2-7,5 pH-jú oldatokkal dolgoztunk. A felvett abszorpciós spektrumok a 

4.8.a. ábrán láthatók. A komplex pKa értékét ebben az esetben is globális illesztéssel határoztuk 

meg ((11) és (12) egyenletek), a kapott érték 5,08 lett. Az abszorpciós maximumokban mért, 

illetve számított abszorbancia értékek a 4.8.b. ábrán vannak feltüntetve.  

 

4.8. ábra – a) A PhST-CB7 komplex abszorpciós spektrumai különböző pH-jú oldatokban b) A 

sávmaximumokban mért, illetve számított abszorbancia értékek a pH függvényében 

 A PhST-CB7 komplexálódás tanulmányozása céljából abszorpciós (4.9.a. ábra) és 

emissziós (4.9.b. ábra) spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk 8,01-es pH-jú Britton-

Robinson pufferoldatban. 

 

4.9. ábra – a) A PhST indikátor abszorpciós spektrumai különböző mennyiségű CB7 jelenlétében 

([PhST]=1,5∙10-5 M, [CB7]=0-6,23∙10-5 M) b) A PhST indikátor emissziós spektrumai különböző mennyiségű 

CB7 jelenlétében ([PhST]=10-6 M, [CB7]=0-1,08∙10-5 M); λgerj=475 nm 

a) b) 

a) b) 



59 
 

 Az indikátor abszorpciós és emissziós spektrumaiban egyaránt jelentős változás lép fel 

a CB7-tel történő komplexálódás hatására. Az abszorpciós spektrumban az abszorbancia-

csökkenés mellett az abszorpciós sáv kisebb hullámhossz irányába történő tolódása is 

megfigyelhető. 475 nm-en izobesztikus pont alakul ki. Ezt a hullámhossz értéket alkalmaztuk 

az emissziós spektrumok felvétele során gerjesztési hullámhosszként. Az emissziós sáv 

maximuma is a kisebb hullámhosszak felé tolódik el a komplexképződés hatására, emellett 

jelentős mértékű intenzitásnövekedés is megfigyelhető. Az emissziós spektrumokból 

meghatároztuk a PhST-CB7 komplex stabilitási állandóját ((15), (18) és (19) egyenletek), ami 

3,0∙106 M-1 lett. Az egyensúlyi állandó meghatározása során feltételeztük az 1:1 

sztöchiometriájú komplex kialakulását, amit Job-módszerrel igazoltunk (4.10. ábra). 

 

4.10. ábra – A PhST-CB7 komplex 1:1 sztöchiometriájának vizsgálata Job-módszerrel 

 Érdemes megemlíteni, hogy a fluoreszcencia vizsgálatokat milliQ minőségű vízben is 

elvégeztük. Ilyen körülmények között a meghatározott PhST-CB7 komplex egyensúlyi 

állandója 6,0∙106 M-1 lett. A pufferben megállapított kisebb stabilitási állandó érték azzal 

magyarázható, hogy az indikátor-makrociklus komplex kialakulása mellett számolni kell a CB7 

és a pufferben található kationok közötti kölcsönhatással is.356 Mivel a PhST-CB7 rendszert 

FID-típusú assay-ként kívántuk alkalmazni különböző biomolekulák detektálására, így a puffer 

alkalmazása mindenképpen indokolt.  

 A komplexált formában lévő PhST indikátor abszorpciós és emissziós maximuma is 

kisebb hullámhossznál jelenik meg, mint a tiszta indikátor bármely oldószerben végzett 

vizsgálata esetében (4.3. ábra és 4.1. táblázat). Ez feltehetően annak köszönhető, hogy a 

komplexben az S0 állapotú PhST energiája lecsökken az indikátorban található pozitív töltésű 

piridíniumcsoport és a CB7 negatív töltésű pereme közötti kölcsönhatásnak köszönhetően. Ez 

a kölcsönhatás kisebb a komplexben lévő S1 állapotú PhST-ben, ugyanis a gerjesztett állapotú 
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indikátorban megváltozik a töltéseloszlás.357 A fluoreszcencia-növekedés annak köszönhető, 

hogy a CB7 üregében található PhST esetében gátolt a TICT effektus, amit megnövekedett 

fluoreszcencia intenzitás formájában érzékelhetünk. Ez a hatás két dolognak köszönhető. Az 

üregben a TICT sztérikusan gátolt. Emellett figyelembe véve, hogy a TICT esetében nagyobb 

a dipólusmomentum, mint a közvetlenül gerjesztett állapotban, az apoláris üregben a TICT 

energetikailag is előnytelen. 

 A kialakuló PhST-CB7 komplex szerkezetének tanulmányozása végett NMR 

kísérleteket végeztünk. Az indikátor, a makrociklus és azok 1:1 arányú keverékéről felvett 1H 

NMR spektrumok a 4.11. ábrán láthatók. A hozzárendelések során az 1D 1H NMR spektrumok 

mellett az indikátorról és a PhST-CB7 rendszerről felvett 1H-1H COSY spektrumok is 

segítséget nyújtottak (4.12. ábra). 

 

4.11. ábra – A PhST-CB7 rendszer 1H NMR spektrumai (500 MHz, D2O, 25°C, 10-3 M) 

PhST 

PhST+CB7 

CB7 

g f 

c+Ar 

1 
2 

3 

c Ar 
Ar 

Ar 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

1 

2 

3 



61 
 

 

4.12. ábra – a) A PhST és b) a PhST-CB7 komplex aromás tartományainak 1H-1H COSY spektrumai (500 MHz, 

D2O, 25°C) [PhST]=[CB7]=10-3 M 

Az indikátor hidrogénjeinek jelei kiszélesedtek, valamint a kisebb kémiai eltolódás értékek felé 

tolódtak a komplexálódás hatására. Egy jelsorozatot kaptunk a vizsgálataink során, azaz a 

komplexálódás az NMR időskáláján gyorsan végbemegy. A CB7 hidrogénjeinek jelei is kis 

mértékben tolódnak a komplexálódás hatására. 

 Az 1:1 arányban összemért PhST-CB7 rendszer esetében a komplexálódás teljes 

mértékben végbement. A komplex spektrumában az Ar hidrogének kémiai eltolódás értékei 

jelentős mértékben megváltoztak, ami alapján azt feltételezzük, hogy ez a fenilcsoport teljes 

egészében benne van a CB7 üregében. A g jelű hidrogén esetében a kisebb, míg az f jelű 

hidrogén esetében a nagyobb kémiai eltolódások irányába tolódtak el a jelek a komplex 

spektrumában. Ez is bizonyítja az indikátor piridínium egységében található pozitív töltésű 

nitrogén és a makrociklus elektrongazdag pereme közötti kölcsönhatást. Hasonló hatásokat a 

dibenzil-viologén-CB7 rendszer esetében is megfigyeltek.358 Az indikátor etilén és anilin 

egységei esetében a hidrogének a nagyobb kémiai eltolódások felé tolódtak el. A makrociklus 

és piridíniumcsoport közötti kölcsönhatás miatt az effektív töltés lecsökkent, azaz a 

piridíniumcsoport elektronszívó képessége lecsökkent a komplexálódásnak köszönhetően.  

 

4.1.2.2. A PhST Me4CB6-tal alkotott komplexének jellemzése 

 Az indikátor tetrametil-kukurbit[6]urillal alkotott komplexének jellemzése végett 

abszorpciós és emissziós spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk. Az abszorpciós spektrumok 

(4.13.a. ábra) felvétele során 1,5∙10-5 M-os PhST oldatot titráltuk meg a Me4CB6-tal, míg az 

emissziós spektrumok (4.13.b. ábra) felvétele során 10-6 M-os indikátor oldattal dolgoztunk.  

a) 

b) 
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4.13. ábra – a) A PhST indikátor abszorpciós spektrumai különböző mennyiségű Me4CB6 jelenlétében 

([PhST]=1,5∙10-5 M, [Me4CB6]=0-1,07∙10-4 M) b) A PhST indikátor emissziós spektrumai különböző 

mennyiségű Me4CB6 jelenlétében ([PhST]=10-6 M, [Me4CB6]=0-1,28∙10-5 M); λgerj=510 nm 

 Az indikátor abszorpciós spektrumában kis mértékű vöröseltolódás és abszorbancia-

csökkenés figyelhető meg a hozzáadott kukurbituril hatására. 510 nm-en izobesztikus pont 

alakul ki. Az emissziós spektrum felvétele során ezt használtuk gerjesztési hullámhosszként. 

Az emissziós spektrumban intenzitásnövekedés következik be a Me4CB6 hatására, valamint 

akárcsak a CB7 esetében, a komplexálódás eredményeként ebben az esetben is az emissziós 

maximum kékeltolódása figyelhető meg. A spektrumok pozíciójának megváltozása alapján azt 

feltételezzük, hogy az indikátor környezete komplexált formában kevésbé poláris, mint szabad 

állapotában. 

 Az emissziós spektrumok alapján meghatároztuk a PhST-Me4CB6 komplex stabilitási 

álandóját ((15), (18) és (19) egyenletek), ami 8,01-es pH-jú pufferoldatban 2,5∙104 M-1-nek, 

míg vizes oldatban 1,1∙106 M-1-nek adódott. A meghatározott egyensúlyi állandók alapján az 

indikátor a nagyobb méretű CB7-tel stabilabb komplexet képez, mint a Me4CB6-tal. 

 A PhST-Me4CB6 komplex szerkezetének felderítése végett NMR vizsgálatokat 

végeztünk. A 4.14. ábrán az indikátor, a makrociklus és az 1:1 arányban összemért elegyük 1H 

NMR spektruma látható. Az indikátor és a makrociklus 1:1 arányú keverékének 1H 

spektrumában két jelsorozat jelenik meg, a komponensek szabad és komplexált formáinak jele 

is látható. Ez azt jelenti, hogy a gazda- és a vendégmolekulák közti csere lassú az NMR 

időskáláján. A felvett spektrumokból arra következtethetünk, hogy csak részleges 

komplexálódás következik be. Némi csapadékképzés is bekövetkezett a vizsgálatok során, ami 

hatással lehetett a kapott spektrumokra. 

a) b) 
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4.14. ábra – A PhST-Me4CB6 rendszer 1H NMR spektrumai (500 MHz, D2O, 25°C, 10-3 M) 

A jelhozzárendelések megkönnyítése végett ezen rendszerek esetében is felvettük a PhST-

Me4CB6 komplex 1H-1H COSY spektrumát (4.15. ábra). 

 

4.15. ábra – A PhST-Me4CB6 komplex aromás tartományának 1H-1H COSY spektruma (500 MHz, D2O, 25°C) 

[PhST]=[Me4CB6]=10-3 M 

 A g hidrogén jele a nagyobb kémiai eltolódás irányába tolódik el a Me4CB6-tal történő 

komplexálódás hatására, ami pont ellentétes, mint ami a CB7 esetében történt. Ebből arra 

következtethetünk, hogy erős kation-π kölcsönhatás alakul ki az indikátor pozitív töltésű 
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piridínium egysége és a kukurbituril karbonilcsoportjai között. Az Ar jelű hidrogének jelei 

hasonló módon változnak, mint ahogy a CB7-tel történő komplexálódás hatására, ami azt vetíti 

előre, hogy a fenilcsoport a kisebb üregmérettel rendelkező Me4CB6 estében is benne van az 

üregben. A komplex 1H NMR spektrumában a makrociklushoz is kettős jelsorozat tartozik, ami 

a komplexálódás hatására bekövetkező szimmetria csökkenésére utal.163 

 

4.1.2.3. A PhST kukurbiturilokkal alkotott komplexeinek számított szerkezetei 

 Az elméleti számítások alapján az indikátor és a különböző üregméretű kukurbiturilok 

esetében három-három lehetséges szerkezet alakul ki a komplexálódás során. A 4.16. ábrán 

látható szerkezetek közül mindkét sorban az első szerkezet teljes mértékben összhangban van 

az NMR mérések alapján feltételezett szerkezetekkel. A Me4CB6 komplexben csak az indikátor 

fenilcsoportja van a makrociklus üregében. A CB7 komplexben az indikátor fenil és piridínium 

egysége is a makrociklus üregében található, a piridínium nitrogénje a kukurbituril üregének 

központjának közelében helyezkedik el. A számítások során kapott egyéb szerkezetek esetében 

a dimetil-anilin egység etilén- vagy fenilcsoportja kerül be a makrociklus üregébe. 

 

4.16. ábra – A PhST kukurbiturilokkal alkotott komplexeinek számított szerkezetei  

 

PhST-Me4CB6 

PhST-CB7 
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4.1.2.4. Méretszelektív komplexképzés 

 Érdemes összevetni a PhST indikátor Me4CB6-tal és CB7-tel alkotott komplexeinek 

stabilitását az MeST indikátor ugyanezen makrociklusokkal alkotott komplexeinek 

stabilitásával. Az MeST-Me4CB6 komplex stabilitási állandója vízben 4∙105 M-1,163 míg a 7,4-

es pH-jú HEPES oldatban az indikátor CB7-tel alkotott komplexének egyensúlyi állandója 

1,35∙105 M-1.164 A két komplex stabilitási együttható értékei nem vethető össze maradéktalanul, 

köszönhetően annak, hogy különböző közegekben lettek meghatározva, de az kijelenthető, 

hogy az MeST indikátor hasonló hajlandóságot mutat a Me4CB6-tal és a CB7-tel történő 

komplexképzésre. 

 A PhST indikátor stabilabb komplexet képez a szóban forgó makrociklusokkal (vizes 

közegben a Me4CB6 esetében K1=1,1∙106 M-1, míg a CB7 esetében 6,0∙106 M-1 az indikátorral 

alkotott komplexek egyensúlyi állandója). Ez valószínűleg az indikátor fenilcsoportja és a 

kukurbiturilok apoláris ürege között kialakuló hidrofób kölcsönhatásoknak köszönhető. A 

PhST-Me4CB6 komplex feltehetőleg azért kevésbé stabil, mint a PhST-CB7 rendszer, mert az 

indikátorban a fenil szubsztituált egység nem illik bele tökéletesen a kisebb méretű, hattagú 

gyűrűbe. 

 Érdemes megemlíteni, hogy míg a PhST-CB7 komplex egyensúlyi állandója 

kétszeresére nő abban az esetben, ha a Britton-Robinson pufferoldatból áttérünk az 

adalékmentes vizes közegbe, addig a PhST-Me4CB6 komplex stabilitási állandója 44-szeresére 

nő. Ez azzal magyarázható, hogy a Britton-Robinson pufferben található Na+ ionok eltérő 

erősségű komplexet képeznek a különböző méretű kukurbiturilokkal. A Na+ CB7-tel alkotott 

komplexének stabilitási állandója ~150 M-1, míg a CB6-tal alkotott komplex egyensúlyi 

állandója ennek körülbelül a húszszorosa.356 Ezek alapján a kisebb üregméretű makrociklussal 

történő komplexképzés során nagyobb szerepet játszik a zavaró ion jelenléte. 

 

4.1.3. PhST-CB7 rendszer FID assay-ként való alkalmazása 

 A PhST-CB7 rendszert FID típusú assay-ként vizsgáltuk lizin (Lys), metil-lizin 

(LysMe), dimetil-lizin (LysMe2) és trimetil-lizin (LysMe3) érzékelésére. A kiszorításos 

vizsgálatok során 8-as pH-jú Britton-Robinson oldatokkal dolgoztunk. Ilyen körülmények 

között az indikátor dimetil-aminocsoportja mind szabad, mind komplexált formában 

deprotonált állapotban volt. A használt pufferben a lizin és a metilált származékai ikerionos 

formában vannak,359,360 az analitok amino végcsoportjai vannak protonálva. A vizsgálatok 

során 10-6 M-os PhST és 10-6 M-os CB7 oldatokat használtunk, ilyen koncentráció viszonyok 
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mellett az indikátor 60%-a volt komplexált formában. A különböző analitok adagolása mellett 

felvett spektrumok a 4.17. ábrán láthatók. 

 

 

4.17. ábra – A PhST-CB7 assay ([PhST]=[CB7]=10-6 M) fluoreszcencia spektrumai különböző mennyiségű (0-

0,128 mM) (a) Lys, (b) LysMe, (c) LysMe2, (d) LysMe3 jelenlétében; λgerj=475 nm 

A 4.18. ábrán az emissziós maximumban (632 nm-en) mért intenzitás értékek vannak ábrázolva 

a hozzáadott analit koncentrációjának a függvényében. 

 

4.18. ábra – A PhST-CB7 assay 632 nm-en mért fluoreszcencia intenzitása 0-0,128 mM Lys, LysMe, LysMe2 és 

LysMe3 jelenlétében; λgerj=475 nm 

a) b) 

c) 
d) 
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Sokkal nagyobb mértékű fluoreszcencia-kioltás tapasztalható a trimetil-lizin hatásra, mint a 

dimetil-lizin esetében. A lizin és a metil-lizin hatására szinte nem is történik spektrális 

jelváltozás. Az általunk tapasztalt jelenségek teljes mértékben összhangban vannak az NMR 

mérések segítségével meghatározott egyensúlyi állandó értékekkel: 

𝐾𝑳𝒚𝒔𝑴𝒆𝟑−𝑪𝑩𝟕 > 𝐾𝑳𝒚𝒔𝑴𝒆𝟐−𝑪𝑩𝟕 > 𝐾𝑳𝒚𝒔𝑴𝒆−𝑪𝑩𝟕 >> 𝐾𝑳𝒚𝒔−𝑪𝑩𝟕.270 Megállapítható tehát, hogy a 

PhST-CB7 komplex turn-off fluoreszcenciás szenzorként működik, amely szelektíven 

felismeri a LysMe3-t a többi vizsgált lizin származékkal szemben.  

 

4.2. Anionos karboxilátó-pillérarének alkalmazása FID-típusú 

szenzorokban 

 A 4.2. fejezetben a vízoldható pillérarének FID típusú szenzorban történő alkalmazását 

mutatom be különböző bázikus aminosavak és biogén diaminok, monoamin 

neurotranszmitterek, valamint a B1 vitamin detektálására.  Bevezetésképpen az NA és az NI 

naftálimid származékok WP5-tel történő komplexképzését szemléltetem, valamint az NI-WP5 

rendszer alkalmazását lizin és arginin, valamint kadaverin és putreszcin detektálására (4.2.1.). 

A következő rész (4.2.2.) az MeST, az NA és az NI indikátorok WP6-tal alkotott komplexeinek 

spektroszkópiai jellemzéséről szól. A 4.2.3. alfejezetben az említett rendszerek monoamin 

neurotranszmitterek érzékelésére alkalmas FID szenzorként történő alkalmazása olvasható. A 

fejezet hátralévő részében a WP6 OX-nal alkotott komplexének jellemzésével foglalkozom 

(4.2.4.). Ismertetem az OX-WP6 komplex alkalmazását B1 vitamin szelektív detektálására B2, 

B3 és B6 vitaminokkal szemben (4.2.5.).  

 

4.2.1. Naftálimid származékok WP5-tel alkotott komplexeinek 

spektroszkópiai jellemzése, turn-on típusú FID szenzorokban történő 

alkalmazása 

 Ez az alfejezet a WP6-tal kapcsolatos kutatási munka előzményének is tekinthető. A 

vizsgálatok során kapott eredmények361 a publikáció első szerzőjének doktori disszertációjának 

alapjait képzeték. Mivel ez a munka szorosan kapcsolódik a vízoldható pillér[6]arénekkel 

kapcsolatos munkához, így a továbbiakban röviden szeretném összefoglalni az általam végzett 

kísérletekből kapott eredményeket és az azokból levonható következtetéseket.  

 Vizsgáltuk az NA és NI indikátorok abszorpciós spektrumaiban bekövetkező 

változásokat a WP5 adagolásának hatására. Az NA indikátor 10-6 M-os oldatához adagoltuk az 



68 
 

indikátor oldatából elkészített makrociklus különböző mennyiségű oldatát (0-50 ekvivalens). A 

makrociklus abszorpciós sávjának lecsengő szakasza közel esik az indikátor abszorpciós 

sávjának kezdeti szakaszához. Azért, hogy a WP5 saját abszorbanciájából származó zavaró 

hatást csökkentsük, híg oldatokkal dolgoztunk. Ahhoz, hogy ilyen töménységű oldatok 

esetében is jól mérhető abszorbancia értékeket kapjunk, 5 cm-es úthosszú küvettát használtunk 

a spektrumok felvétele során. A NI indikátor 2∙10-5 M-os oldatához adagoltuk a WP5 oldatát 

(107 ekvivalens), vizsgálataink során 1 cm oldalhosszúságú küvettát használtunk. 

 

4.19. ábra – A naftálimid származékok abszorpciós spektrumai különböző mennyiségű WP5 jelenlétében. a) NA, 

5 cm-es küvetta ([NA]=10-6 M, [WP5]=0-5∙10-5 M) b) NI, 1 cm-es küvetta ([NI]=2∙10-5 M, [WP5]=0-2,13∙10-3 

M) 

 A 4.19.a. ábrán jól látszik, hogy az NA indikátor esetében abszorbancia növekedést okoz a 

makrociklus adagolása, az indikátor pozíciója nem változik a komplexálódás hatására. A 4.19.b. 

ábra alapján az NI indikátor abszorpciós tulajdonságaiban jelentős mértékű változás következik 

be a WP5 hozzáadásának hatására. Amellett, hogy az indikátor abszorbanciája lecsökken a 

komplexálódás hatására, az NI és az NI-WP5 rendszerek abszorpciós maximumai is eltérnek, 

melyek következtében 399 nm-en izobesztikus pont alakul ki a makrociklussal történő titrálás 

hatására.  

 Az emissziós spektrumok felvétele során az indikátorok 10-6 M-os oldatait titráltuk meg 

az azokból elkészített makrociklus oldattal. Az NA esetében az abszorpciós maximumot, míg 

az NI esetében az izobesztikus ponthoz tartozó hullámhosszt alkalmaztuk gerjesztési 

hullámhosszként. A felvett emissziós spektrumok a 4.20. ábrán láthatók. 

a) b) 
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4.20. ábra – A naftálimid származékok emissziós spektrumai különböző mennyiségű WP5 jelenlétében a) NA 

([NA]=10-6 M, [WP5]=0-1,29∙10-3M); λgerj= 433 nm. A beágyazott ábrán az 533 nm-en mért intenzitások a 

[WP5] függvényében b) NI ([NI]=10-6 M, [WP5]=0-1,29∙10-4 M); λgerj=399 nm. A beágyazott ábrán az 535 nm-

en mért intenzitások a [WP5] függvényében  

 A felvett emissziós spektrumokból globális illesztéssel ((15), (18) és (19) egyenletek) 

meghatároztuk az indikátor-WP5 komplexek stabilitási együtthatóit, ami az NA esetében KNA-

WP5=4,75∙103 M-1, míg az NI esetében KNI-WP5=2,83∙105 M-1 lett. Nagyságrendi különbség van 

a két indikátor WP5-tel alkotott komplexeinek stabilitási állandói között. Az NA és az NI csak 

a horgonyként használt pozitív töltéssel rendelkező egységükben tér el egymástól. Ebből 

következik, hogy a horgony megfelelő megválasztásával befolyásolható az indikátor-

makrociklus komplexek stabilitása. 

 Ezt követően vizsgáltuk az NI-WP5 rendszer alkalmazhatóságát bázikus aminosavak, 

illetve két biogén diamin (putreszcin és kadaverin) fluoreszcencia mérésen alapuló 

detektálására. Vizsgálataink során 10-6 M-os indikátor és 1,5∙10-5 M-os WP5 oldattal 

dolgoztunk. Ilyen koncentráció viszonyok mellett, figyelembe véve a meghatározott KNI-WP5 

értékét, az indikátor ~80%-a komplexált formában volt.  

  A különböző bázikus aminosavakkal végzett kísérletek során felvett emissziós 

spektrumok a 4.21. ábrán láthatók.  

a) b) 
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4.21. ábra – Az NI-WP5 assay ([NI]=10-6 M; [WP5]=1,5∙10-5 M) emissziós spektrumai különböző mennyiségű 

a) arginin (0-6,43∙10-4 M) b) lizin (0-1,29∙10-3 M) c) hisztidin (0-1,29∙10-3 M) jelenlétében; λgerj=399 nm 

 A 4.21. ábrán jól látszik, hogy az NI-WP5 rendszer fluoreszcenciája jelentős mértékben 

megnő az arginin adagolásának hatására. A lizin esetében is tapasztalható fluoreszcencia-

növekedés, de sokkal kisebb mértékű ez a változás, illetve kétszer annyi lizint használtunk a 

kísérleteknél, mint az arginin esetében. Hisztidin hatására elhanyagolható mértékű változást 

tapasztaltunk a vizsgált komplex fluoreszcencia spektrumában. Az indikátor-makrociklus-

analit hármas rendszerek emissziós spektrumaiból globális illesztéssel ((18), (19) és (24) 

egyenletek) meghatároztuk az arginin-WP5 és a lizin-WP5 komplexek egyensúlyi állandóit, 

ami a Karginin-WP5=5,2∙103 M-1, míg a Klizin-WP5=1,1∙103 M-1 lett. A meghatározott komplex 

stabilitási állandók értéke is jól mutatja, hogy a makrociklus nagyobb affinitást mutat az 

argininnel történő komplexképzésre, mint a lizin esetében. 

 A putreszcinnel és a kadaverinnel történő vizsgálatok során felvett emissziós 

spektrumok a 4.22. ábrán láthatók. 

a) b) 

c) 
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4.22. ábra – Az NI-WP5 assay ([NI]=10-6 M; [WP5]=1,5∙10-5 M) emissziós spektrumai különböző mennyiségű 

(0-6,43∙10-4 M) a) putreszcin b) kadaverin jelenlétében; λgerj=399 nm 

 A 4.22. ábrán jól látszik, hogy a két bázikus diamin hatására szinte teljes mértékben 

visszakapjuk a szabad indikátor fluoreszcenciáját. Nagyon hasonló válaszjeleket kaptunk a 

vizsgált biomolekulák hatására. Azaz az NI-WP5 assay nem képes különbséget tenni a két 

hasonló szerkezetű analit között.  

 Ezt követően összevetettük az NI-WP5 assay fluoreszcencia válaszát a vizsgált analitok 

mellett, különböző L-α-aminosavak 3 mM-os oldatának hatására. Tirozinnal a gyenge 

oldhatósága miatt nem végeztünk kísérleteket. A vizsgálatok során felvett emissziós 

spektrumok a 4.23. ábrán láhatók. 

 

4.23. ábra – Az NI-WP5 assay emissziós spektrumai különböző biomolekulák 3∙10-3 M-os oldatának 

jelenlétében; λgerj=399 nm 

A 4.24. ábrán a különböző analitok hatására bekövetkező fluoreszcencia regenerációk (a mért 

fluoreszcencia intenzitás értékek vannak leosztva a szabad állapotú indikátor esetében mért 

intenzitás értékkel) vannak feltüntetve. 

a) b) 
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4.24. ábra – Az NI-WP5 assay 535 nm-en meghatározott fluoreszcencia regenerációja (IF/IFNI) a különböző 

analitok hatására ([analit]=3∙10-3 M); λgerj=399 nm 

A 4.23. és a 4.24. ábrákon jól látszik, hogy a nem-bázikus aminosavak hatására nem történik 

érdemi fluoreszcencia-változás. Kijelenthető, hogy az NI-WP5 rendszer szelektív a bázikus 

aminosavakra, valamint a két vizsgált biogén diaminra a többi α-aminosavval szemben.  

 

4.2.2. Stilbazólium és különböző naftálimid indikátorok WP6-tal alkotott 

komplexeinek spektroszkópiai jellemzése 

 Az MeST indikátor abszorpciós (4.25.a. ábra) és emissziós tulajdonságai (4.25.b. ábra) 

jelentős mértékben megváltoznak a WP6-tal történő komplexálódás hatására. Az abszorpciós 

spektrumban a WP6 adagolásának hatására abszorbancia-csökkenés, valamint vöröseltolódás 

tapasztalható. 482 nm-en izobesztikus pont alakul ki, amit az emissziós spektrumok felvétele 

során gerjesztési hullámhosszként használtunk. Az indikátor szabad állapotban gyengén 

fluoreszkál, a komplexálódás hatására jelentős mértékű fluoreszcencia-növekedés 

tapasztalható.  
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4.25. ábra – a) Az MeST indikátor abszorpciós spektrumai különböző mennyiségű WP6 jelenlétében 

([MeST]=10-5 M, [WP6]=0-1,04∙10-5). A beágyazott ábrán a 7,5∙10-6 M-os MeST indikátor 449 nm-en mért 

abszorbanciája az [MeST]/[WP6] függvényében b) Az MeST indikátor emissziós spektrumai különböző 

mennyiségű WP6 jelenlében ([MeST]=10-6 M, [WP6]=0-1,59∙10-5 M); λgerj=482 nm. A beágyazott ábrán az 

emissziós maximumban (615nm) mért fluoreszcencia intenzitások a [WP6] függvényében 

 Az indikátor dipólusmomentuma gerjesztett állapotban jóval nagyobb, mint 

alapállapotban. Az indikátorban a pozitív töltés eloszlása megváltozik a gerjesztés hatására: S0 

állapotban a piridíniumcsoporton lokalizálódik a pozitív töltés, míg gerjesztett állapotban 

egyenletesebb a töltéseloszlás, megoszlik a piridínium- és az anilincsoport között.148 Az 

alapállapotú molekulában is van valamekkora mértékű relatív stabilizáció, viszont a 

kiegyenlített töltéseloszlásnak köszönhetően az indikátor gerjesztett állapotában stabilabb. A 

WP6 nagy negatív töltéssűrűségének köszönhetően tovább stabilizálódik a gerjesztett 

molekula, ami az abszorpciós sáv vöröseltolódásában nyilvánul meg.  

 Az emissziós tulajdonságban tapasztalható jelenségek a TICT mechanizmussal 

magyarázhatók. A szabad állapotú indikátor szerkezetében a gerjesztést követően változás lép 

fel, melynek során az anilin-vinil kettős kötés körül rotáció történik355,357,362 így az indikátor a 

többlet energiáját egy sugárzásmentes átmeneten keresztül adja le. A komplexálódás során ez 

a rotáció gátolt, melynek következtében fluoreszcencia-növekedés tapasztalható.  

 A naftálimid származékok esetében az abszorpciós spektrumokban nem történik 

jelentős változás a pillérarén hatására (4.26. ábra). Az NA és NI indikátorok szabad állapotban 

jelentős mértékű fluoreszcenciával rendelkeznek. Ennek az az oka, hogy a pozitív töltésű 

horgonyként használt csoportok (az NA esetben a trimetil-ammónium, míg az NI esetében az 

imidazóliumcsoport) miatt nem lehetséges gerjesztett állapotban az elektrontranszfer az amino- 

és az imidcsoportok között. A WP6 adagolásának hatására a negatív töltésű karboxilcsoportok 

a) b) 
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leárnyékolják a horgonyként használt pozitív töltésű csoportokat, melynek köszönhetően újra 

lehetséges a PET, ami fluoreszcencia-kioltás formájában érzékelhető (4.27. ábra). 

 

4.26. ábra – A naftálimid származékok abszorpciós spektrumai különböző mennyiségű WP6 jelenlétében. a) NA 

b) NI ([NA]=[NI]=3∙10-6 M, [WP6]=0-1,07∙10-4 M) 

 

4.27. ábra – A naftálimid származékok emissziós spektrumai különböző mennyiségű WP6 jelenlétében. a) NA; 

λgerj=433 nm. A beágyazott ábrán az 533 nm-en mért intenzitások a [WP6] függvényében. b)  NI; λgerj=438 nm. 

A beágyazott ábrán az 535 nm-en mért intenzitások a [WP6] függvényében ([NA]=[NI]=10-6 M, [WP6]=0-

3,13∙10-4 M) 

 A fluoreszcencia spektrumokra történő globális illesztéssel ((15), (18) és (19) 

egyenletek) meghatároztuk az indikátor-makrociklus komplexek egyensúlyi állandóit (K1). Az 

illesztés elvégzése során feltételeztük az 1:1 sztöchiometriájú komplexek kialakulását, amit az 

MeST indikátor esetében az abszorpciós spektrumokból mólarány módszerrel (4.25. 

beágyazott ábra), míg az NA indikátor esetében a különböző mennyiségű WP6 jelenlétében 

felvett 1H NMR spektrumok kémiai eltolódás értékeinek segítségével bizonyítottuk (4.29. 

ábra). A 4.3. táblázatban az indikátorok szabad formáinak, valamint WP5-tel és WP6-tal 

alkotott komplexeinek spektrális jellemzőit foglaltam össze, a komplex stabilitási állandókkal 

együtt, mely lehetőséget nyújt a különböző üregméretű makrociklusok komplexképző 

a) b) 

a) b) 
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tulajdonságainak összehasonlítására. Az MeST indikátor WP5-tel alkotott komplexével 

korábban kutatócsoportunk tagjai foglalkoztak,93 a naftálimid származékok WP5-tel alkotott 

komplexeinek jellemzése a 4.2.1. alfejezetben olvasható. 

 λab,max [nm] ε [M-1cm-1] λem,max [nm] λgerj [nm] Φ K1 [M
-1] 

MeST 449 29200 615  0,002  

MeST-WP593 515 14300 607 506 (λizo) 0,041 1,3∙106 

MeST-WP6 501 15900 615 482 (λizo) 0,035 1,84∙106 

NA 433 17300 533  0,32  

NA-WP5 433 14800 533 433 0,06 4,8∙103 

NA-WP6 428 15900 533 433 0,03 6,46∙104 

NI 438 18800 535  0,2  

NI-WP5 438 14800 535 438 0,02 2,8∙105 

NI-WP6 438 14700 535 399 (λizo) 0,02 4,05∙104 

4.3. táblázat – Az indikátorok, valamint a WP5-tel és WP6-tal alkotott komplexeiknek spektrális jellemzői és a 

komplex stabilitási állandók értékei 

 Az MeST indikátor WP5-tel és WP6-tal alkotott komplexeinek stabilitási állandója 

hasonló, így amellett, hogy ez az indikátor mindkét vizsgált makrociklussal stabil komplexet 

képez, a komplexképzés erősségét nem befolyásolja érdemben a pillérarének eltérő üregmérete. 

A horganyzott naftálimidek esetében jelentős különbség tapasztalható az eltérő üregméretű 

makrociklusokkal alkotott komplexek között. A trimetil-ammónium horgonnyal ellátott NA 

indikátor a WP6-tal több, mint egy nagyságrenddel erősebb komplexet képez, mint a WP5-tel. 

Ezzel szemben az imidazóliumcsoportot tartalmazó NI indikátor sokkal stabilabb komplexet 

képez a kisebb üreggel rendelkező WP5-tel. 

 Az indikátor-makrociklus komplexek szerkezetének jellemzése végett 1H NMR 

vizsgálatokat végeztünk. Az MeST-WP6 rendszer esetében a komplex gyenge oldhatósága 

miatt nem kaptunk értelmezhető spektrumot. Az NA esetében a komplexképzés hatására 

bekövetkező változások jól magyarázhatók a felvett 1H NMR spektrumok alapján. A 4.28. 

ábrán látható, hogy az indikátor spektrumában jelentős mértékű változás lép fel a WP6 hatására. 

Mind a horgony hidrogénjeinek (I, J, K), mind az aromás protonoknak jelentős mértékben 

megváltozik a pozíciója a komplexálódás hatására, emellett a jelek kiszélesedése is jellemző, 

ami egyes hidrogének esetében a jelek teljes eltűnéséhez vezet. Ebből arra következtethetünk, 

hogy az indikátor bekerül a makrociklus üregébe, ami jelentős mértékű változást indukál az 

indikátor 1H NMR spektrumában. A D és E jelű hidrogének pozíciója nem változik jelentősen, 

feltehetően csak ezek lógnak ki a makrociklus üregéből. 
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4.28. ábra – Az 5∙10-4 M-os NA indikátor 1H NMR spektruma (500 MHz, D2O, 25°C) különböző mennyiségű (0-2 

ekv.) WP6 jelenlétében 

 A 4.29. ábrán az indikátor K jelű protonjának kémiai eltolódásának értékei vannak 

ábrázolva az indikátor és makrociklus koncentrációinak vett hányadosának a függvényében. 

Ilyen módon egyértelműen bizonyítható, hogy 1:1 sztöchiometriájú komplex alakul ki az 

indikátor és a makrociklus között. 

 

4.29. ábra – Az NA indikátor „K” jelű hidrogénjének kémiai eltolódása az [NA]/[WP6] függvényében 
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 A WP5 esetében korábban elvégzett vizsgálatok alapján az indikátornak csak a horgony 

része kerül be a makrociklus üregébe.361 Így az NMR vizsgálatok is alátámasztják a WP6 és a 

WP5 eltérő üregmérete miatt kialakuló méretszelektív komplexképzést. Bár az NI-WP6 

rendszerrel nem végeztünk NMR méréseket, de feltételezzük, hogy az NI-WP6 komplex 

esetében is az indikátor jelentős része bekerül a makrociklus üregébe. Emiatt a horgonyként 

használt imidazólium egység komplexképzést befolyásoló hatása nem érvényesül úgy, mint a 

szűkebb üregű WP5 esetében, ahol csak az indikátor horgonyrésze kerül be a makrociklus 

üregébe a komplexálódás során. Véleményünk szerint ezzel magyarázható a nagyságrendi 

különbség az NI-WP5 és az NI-WP6 komplexek stabilitási állandói között.  

 

4.2.3. MeST-WP6 és NA-WP6 rendszerek alkalmazása 

neurotranszmittereket detektáló FID szenzorként 

Célként tűztük ki a vizsgált indikátor-makrociklus rendszerek FID-típusú szenzorokban 

történő alkalmazását különböző monoamin neurotranszmitterek érzékelésére. Mivel az 

egyensúlyi állandók alapján közel azonos erősségű komplexet alkot az NA és az NI indikátor 

a WP6-tal, így a kiszorítás vizsgálatokat csak az MeST és az NA indikátorok esetében végeztük 

el. A két naftálimid származék közül azért az NA-t választottuk, mert ezen származék esetében 

nagyobb mértékű kioltás következett be a WP6 adagolásának hatására, mint az NI esetében. 

Az MeST-WP6 és az NA-WP6 rendszerek komplex stabilitási állandói között nagyságrendi 

eltérés tapasztalható, emellett az analit adagolásának hatására ellentétes fluoreszcens választ 

vártunk figyelembe véve az indikátor-makrociklus komplexálódás során tapasztalt 

változásokat. 

Ahhoz, hogy az emissziós spektrumokban minél nagyobb jelváltozást tapasztalhassunk 

az analit adagolásának hatására, olyan koncentráció viszonyokat alkalmaztunk, melyek 

esetében az indikátor 90%-a komplexált formában volt. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 

a vizsgálatok során mindkét indikátor koncentrációja 10-6 M volt. Az MeST esetében 5,8, míg 

az NA esetében 126 ekvivalens makrociklus volt jelen a kiszorítás vizsgálat során. Ezekből az 

oldatokból készítettük el a neurotranszmitterek oldatát. A legnagyobb jelváltozást a hisztamin 

esetében tapasztaltuk, így ennek a példáján mutatom be a tapasztalt jelenségeket. 
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4.30. ábra – a) Az MeST-WP6 assay ([MeST]=10-6 M; [WP6]=5,8∙10-6 M) emissziós spektrumai különböző 

mennyiségű (0-0,68 mM) hisztamin jelenlétében; λgerj=482 nm. A beágyazott ábrán a 615 nm-en mért és 

számított intenzitás értékek a [hisztamin] függvényében b) NA-WP6 assay ([NA]=10-6 M; [WP6]=1,26∙10-4 M) 

emissziós spektrumai különböző mennyiségű (0-0,68 mM) hisztamin jelenlétében; λgerj=433 nm. A beágyazott 

ábrán az 533 nm-en mért és számított intenzitás értékek a [hisztamin] függvényében 

 Az MeST-WP6 komplex esetében már kis mennyiségű hisztamin is jelentős mértékű 

fluoreszcencia-csökkenést okoz. A vizsgált rendszerrel ~2∙10-7 M-os kimutatási határ érhető el. 

Az NA-WP6 rendszer esetében jelentős mértékű fluoreszcencia-növekedés történik a hisztamin 

hatására. A vizsgálatok alapján az MeST-WP6 érzékenyebbnek bizonyult a hisztaminra, mint 

a naftálimid-makrociklus rendszer, hiszen már a titrálás kezdeti pontjaiban is jelentős mértékű 

fluoreszcencia-csökkenés figyelhető meg. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a 

kiszorítás vizsgálatok során az MeST-WP6 rendszerben a makrociklus kb. hatszoros, míg a 

naftálimid esetében több, mint százszoros feleslegben volt az indikátorhoz képest. Az NA 

esetében a titrálás kezdeti pontjaiban az analit elsősorban a szabad makrociklussal képez 

komplexet és csak nagyobb mennyiségű hisztamin esetében szorítja ki az indikátort a 

makrociklus üregéből. Ezzel magyarázható, hogy a kezdeti szakaszon az NA-WP6 rendszer 

érzékenysége kisebb, mint az MeST-WP6 komplex esetében tapasztalt. A kiszorítás 

vizsgálatok során felvett emissziós spektrumokból, az emissziós maximumban mért intenzitás 

értékeket használva Anslyn és munkatársai által kidolgozott módszer alapján339 határoztuk meg 

a WP6-hisztamin komplex stabilitási állandóját, ami 2,1∙105 M-1-nek adódott. A 4.30.a. 

beágyazott ábrán jól látható, hogy a számított értékek jól követik a mért értékeket, így 

kijelenthetjük az általunk feltételezett és alkalmazott egyszerű modell segítségével jól leírható 

az MeST-WP6-hisztamin hármas rendszer.  

 A vizsgált indikátor-makrociklus komplexek érzékenyebben reagálnak a hisztamin 

jelenlétére, mint a többi vizsgált analitra. A különböző analitokkal végzett vizsgálatok során 

fellépő fluoreszcencia-változásokat a 4.31. ábrán szemléltetem. 

a) b) 
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4.31. ábra – a) Az MeST-WP6 assay 615 nm-en mért relatív fluoreszcencia értékei a különböző analitok 

adagolásának hatására ([MeST]=10-6 M; [WP6]=5,8∙10-6 M; [analit]=0-6,8∙10-4 M); λgerj=482 nm b) Az NA-

WP6 assay 533 nm-en mért relatív fluoreszcencia értékei a különböző analitok adagolásának hatására 

([NA]=10-6 M; [WP6]=1,26∙10-4 M; [analit]=0-6,8∙10-4 M); λgerj=433 nm 

Mindkét indikátor-makrociklus rendszer képes érzékelni a kolint és az acetilkolint, azonban 

sokkal kisebb fluoreszcens válasz kapható ezekre az analitokra, mint a hisztaminra. Hasonló 

választ kaptunk az utóbbi két analit esetében, úgyhogy az alkalmazott rendszerek nem képesek 

megkülönböztetni a kolint és az acetilkolint egymástól. A dopamin, az adrenalin, a szerotonin 

és a noradrenalin még kisebb mértékű spektrális jelváltozást idéztek elő. 

 A vizsgált analitok WP6-tal történő komplexképzésének további jellemzése végett a 

hisztaminnal, az acetilkolinnal és a kolinnal, valamint a dopaminnal 1H NMR spektroszkópiai 

vizsgálatokat is végeztünk. Mivel a hisztamin jelenlétében észleltük a legnagyobb mértékű 

spektrális választ, így ezzel az analittal többfajta kísérletet is elvégeztünk, a másik három analit 

esetében a vizsgálatok annyiból álltak, hogy az analit és a makrociklus oldatát 1:1 arányban 

összemértünk és a kapott spektrális változásokból következtettünk a kialakuló komplexek 

szerkezetére. A hisztamin esetében vizsgáltuk az analit 1H NMR spektrumában bekövetkező 

változásokat különböző mennyiségű WP6 jelenlétében (4.32. ábra). A hisztamin mind a négy 

protonjának jele az egyre nagyobb mennyiségű WP6 jelenlétében folyamatosan tolódik a 

kisebb kémiai eltolódások irányába, emellett jelkiszélesedés is tapasztalható. A kémiai 

eltolódás értékekben bekövetkező jelentős változás alapján feltételezzük, hogy a hisztamin 

teljes egészében bekerül a makrociklus üregébe. Az NMR mérések segítségével bizonyítottuk, 

hogy a hisztamin és a WP6 1:1-es sztöchiometriájú komplexet képez (4.33. ábra). 

 

 

a) 

b) 
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4.32. ábra – Az 5∙10-4M-os hisztamin 1H NMR spektruma (500 MHz, D2O, 25°C) különböző mennyiségű (0-2 

ekv.) WP6 jelenlétében 

 

4.33. ábra – A hisztamin „F” jelű hidrogénjének kémiai eltolódása a [hisztamin]/[WP6] függvényében 

Azt is vizsgáltuk, hogy az NA-WP6 rendszer 1H NMR spektruma hogyan változik különböző 

mennyiségű hisztamin hatására (4.34. ábra), valamint azt is ellenőriztük, hogy a hisztamin 

jelenléte okoz-e bármilyen változást az NA indikátor spektrumában. 
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4.34. ábra – Az NA-WP6 komplex 1H NMR spektrumai különböző mennyiségű hisztamin jelenlététben (0-50 

ekv.), a felső spektrum az NA indikátor és a hisztamin 1:1 arányú keverékének 1H NMR spektruma (500 MHz, 

D2O, 25°C, 1 ekv.=5∙10-4 M) 

 Az NA és a hisztamin 1:1 arányú keverékében mind az indikátor, mind az analit jelei 

kvázi változatlanul megjelennek. Ebből arra következtethetünk, hogy nincs kölcsönhatás 

eközött a két molekula között. Az NA-WP6 komplex spektruma az egyre nagyobb mennyiségű 

hisztamin jelenlétében egyre jobban közelíti a tiszta NA spektrumát. A komplexben az indikátor 

jelei jelentős mértékben kiszélesedve és eltolódva jelennek meg az eredeti spektrumához 

képest. A hisztamin adagolásának hatására egyre élesebben kapjuk vissza az indikátor 

hidrogénjeihez tartozó jeleket. Az 1:1:1 hármas elegyben (NA:WP6:hisztamin) a hisztaminhoz 

tartozó jelek alakja és pozíciója kevésbé változik, mint a hisztamin-WP6 komplex esetében 

(4.32. ábra). Ez azt bizonyítja, hogy az indikátor és a hisztamin összemérhető arányban kötődik 

a WP6-hoz, ami összhangban van azzal, hogy az NA-WP6 és a hisztamin-WP6 komplex 

stabilitási állandójának értékei közel esnek egymáshoz. Nagyobb mennyiségű hisztamin 

hatására fokozatosan visszakapjuk az indikátor spektrális jellemzőit. Tehát a hisztamin tényleg 

képes kiszorítani az NA-t a WP6 üregéből. 
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4.35. ábra – A kolin-WP6 rendszer 1H NMR spektrumai (500 MHz, D2O, 25°C, 10-3 M) 

 A kolin hidrogénjeihez tartozó jelek jelentős mértékben megváltoznak a WP6-tal 

történő komplexálódás hatására (4.35. ábra). Az analit-makrociklus közötti kölcsönhatásoknak 

köszönhetően megváltozik a jelek pozíciója, valamint jelkiszélesedés is tapasztalható, ami a D 

jelű hidrogének esetében olyan mértékű, hogy ez a jel nem is azonosítható a komplex 

spektrumában. Ezekből arra következtethetünk, hogy ez a kis méretű biomolekula a 

komplexálódás során teljes egészében a makrociklus üregébe kerül.  

 

4.36. ábra – Az acetilkolin-WP6 rendszer 1H NMR spektrumai (500 MHz, D2O, 25°C, 10-3 M) 
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 Az acetilkolin és a kolin szerkezete nagyon hasonló, csak egy acetilcsoportban térnek el 

egymástól. Az acetilkolin 1H NMR spektrumában (4.36. ábra) a kolinnal azonos szerkezeti 

egységek ugyanúgy viselkednek a komplexálódás hatására, mint a kolinban. A D jelű hidrogén 

tartozik az acetilcsoporthoz, melynek jele csak csekély eltolódást mutat a komplexálódás 

hatására. Ebből arra következtethetünk, hogy komplexben ez a hidrogén a makrociklus üregén 

kívül van, nem játszik szerepet a komplexálódás során. Ez megmagyarázza azt is, hogy a 

fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálataink során miért kaptunk nagyon hasonló 

eredményeket kolinnal és acetilkolinnal. Mivel az acetilcsoport nem játszik szerepet a komplex 

kialakulása során, így az általunk használt rendszerek nem képesek a kolin és az acetilkolin 

megkülönböztetésére.  

 

4.37. ábra – A dompamin-WP6 rendszer 1H NMR spektrumai (500 MHz, D2O, 25°C, 10-3 M) 

 A dopamin hidrogénjeihez tartozó jelek kémiai eltolódása jelentős mértékben lecsökken 

és kiszélesedik a komplexálódás hatására (4.37. ábra). A makrociklus árnyékoló hatása jelentős 

mértékben érvényesül, feltételezhető, hogy a dopamin molekula szinte teljes mértékben a WP6 

üregébe kerül a komplexálódás során. 

 

4.2.4. OX WP6-tal alkotott komplexének spektroszkópiai jellemzése 

 Az OX 7,4-es pH-jú HEPES oldatának abszorpciós és emissziós spektruma különböző 

mennyiségű WP6 jelenlétében a 4.38. ábrán látható. Az indikátor HEPES oldatának 

abszorpciós maximuma 655 nm-en jelenik meg. A WP6 adagolásának hatására kis mértékű 

vöröseltolódás és abszorbancia-csökkenés figyelhető meg az indikátor abszorpciós 
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spektrumában. 661 nm-en izobesztikus pont alakul ki. A szabad állapotú indikátor jelentős 

mértékben fluoreszkál, az emissziós maximuma 670 nm-nél jelenik meg. A WP6-tal történő 

komplexálódás hatására jelentős mértékű fluoreszcencia-csökkenés következik be, a 

makrociklus jelentős feleslege mellett szinte teljes mértékű a kioltás. Mivel az OX kis Stokes-

eltolódással rendelkezik, így az emissziós spektrumok felvétele során nem az izobesztikus 

pontot használtuk gerjesztési hullámhosszként, hanem a 635 nm-t, aminek köszönhetően az 

emissziós spektrum kezdeti szakaszát is tanulmányozhattuk. Mivel nem az izobesztikus 

pontban történt a gerjesztés, a különböző összetételekhez tartozó gerjesztési hullámhosszon 

mért abszorbancia értékekkel korrekciót végeztünk ((25) egyenlet).  

 

4.38. ábra – a) Az OX indikátor abszorpciós spektrumai különböző mennyiségű WP6 jelenlétében ([OX]=10-5 

M, [WP6]=0-1,07∙10-4). A beágyazott ábrán az abszorpciós maximumban (655 nm) mért abszorbancia értékek 

vannak ábrázolva a [WP6] függvényében b) A korrekciót követően kapott OX indikátor emissziós spektrumai 

különböző mennyiségű WP6 jelenlében ([OX]=2,75∙10-7 M, [WP6]=0-4,29∙10-5 M); λgerj=635 nm. A beágyazott 

ábrán az emissziós maximumban (670nm) meghatározott fluoreszcencia intenzitások vannak ábrázolva a [WP6] 

függvényében 

 A felvett abszorpciós ((12), (15) és (17) egyenletek) és emissziós spektrumokból ((15), 

(18) és (19) egyenletek) globális illesztéssel meghatároztuk az OX-WP6 komplex stabilitási 

állandóját, ami az abszorpciós spektrumok alapján (3,31,3)∙105 M-1, míg az emissziós 

spektrumok alapján (4,90,6)∙105 M-1 lett, azaz a különböző módszerekkel meghatározott 

egyensúlyi állandók között nincs szignifikáns különbség. Mivel az indikátor emissziós 

spektruma sokkal érzékenyebb a komplexálódásra, az emissziós spektrum alapján 

meghatározott egyensúlyi állandó értéke megbízhatóbb. Az egyensúlyi állandók meghatározása 

során feltételeztük az 1:1 sztöchiometriájú komplex kialakulását. Feltevésünk helyességét Job-

módszerrel igazoltuk (4.39. ábra). 

a) b) 



85 
 

 

4.39. ábra – OX-WP6 komplex 1:1 sztöchiometriájának vizsgálata Job-módszerrel 

A kialakuló OX-WP6 komplex szerkezetének részletesebb megismerése végett 1H NMR 

spektroszkópiai vizsgálatokat is végeztünk deuterált vizes közegben (4.40. ábra).  

 

4.40. ábra – A 10-3 M-os OX 1H-NMR spektrumai (500 MHz, D2O, 25°C) különböző mennyiségű (0-1 

ekvivalens) WP6 jelenlétében 

Az OX hidrogénjeinek jelhozzárendelése a Ref.200 segítségével történt. A 4.40. ábrán látható, 

hogy a WP6 jelenlétében az indikátor összes hidrogénjének jele a kisebb kémiai eltolódások 
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felé mozdul el. Ez arra utal, hogy az indikátor aromás és dietil-ammónium része is 

kölcsönhatásba lép a makrociklussal. A WP6 acetátcsoportjának (a) és aromás gyűrűjének (c) 

jelei a nagyobb mennyiségű makrociklus esetében nagyobb kémiai eltolódás értékeknél 

jelennek meg. Kis mennyiségű makrociklus esetében ezzel ellentétes hatás figyelhető meg. 

Ezek alapján feltételezhető, hogy kis mennyiségű WP6 mellett 2:1 arányú komplex is 

kialakul.363 Mivel mind az indikátor, mind a makrociklus esetén is csak egyetlen jelsorozat 

jelenik meg, így a komplexálódás során a gazda- és vendégmolekulák kicserélődése gyors az 

NMR időskáláján. A WP5, WP6 és WP7 különböző bázikus vendégmolekulákkal végzett 

szisztematikus kísérletek alapján364 feltételezzük, hogy az OX-WP6 komplexet 

elektrosztatikus, valamint π-π kölcsönhatások stabilizálják.  

 

4.2.5. OX-WP6 rendszer alkalmazása fluoreszcens kiszorításos assay-ben 

 Célunk volt ezen indikátor-makrociklus rendszer FID-típusú szenzorként való 

alkalmazása B1 vitamin detektálására. Az analittal történő vizsgálatok során 10-6 M-os OX, 

valamint az abból elkészített 9∙10-6 M-os WP6 oldatokkal dolgoztunk. Ilyen koncentráció 

viszonyok mellett, figyelembe véve a KOX-WP6=4,9∙105 M-1-es egyensúlyi állandó értékét, az 

indikátor 80%-a volt komplexált formában. Mivel a használt koncentráció viszonyok mellett a 

gerjesztési hullámhosszon (λgerj=635 nm) mérhető abszorbancia meghaladta a 0,03-at, így a 

mérési adatok feldolgozása során a belső szűrő hatás okozta gerjesztési és emissziós sugárzás 

csökkenésével is korrigáltunk a 4.2.4 alfejezetben említett korrekció mellett ((25) és (26) 

egyenletek). 

 

4.41. ábra – Az OX-WP6 assay ([OX]=10-6 M, [WP6]=9∙10-6 M) fluoreszcencia spektrumai különböző 

mennyiségű B1 vitamin jelenlétében (0-8,67∙10-4 M); λgerj=635 nm. A beágyazott ábrán az assay 670 nm-en 

meghatározott fluoreszcencia intenzitásai a hozzáadott B1 vitamin koncentrációjának függvényében 
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 A 4.41. ábra jól mutatja, hogy a B1 vitamin adagolásának hatására jelentős mértékű 

fluoreszcencia-növekedés következik be. A titrálás végpontjában szinte visszakapjuk a szabad 

indikátor fluoreszcenciáját (~93%). A titrálási görbe kezdeti szakaszának meredekségéből 

meghatározott kimutatási határ365 1,210-6 M lett.  

 A vizsgálatok során tapasztalható fluoreszcencia-változások demonstrálása végett 10-5 

M-os OX oldatot készítettünk. Az indikátor oldatát felhasználva készítettük el az 1,5∙10-4 M-os 

WP6 oldatot. Az OX-WP6 oldatból készítettük el a B1 vitamin 2∙10-3 M-os oldatát. Az említett 

oldatokról természetes fényben és 635 nm-es gerjesztés mellett is készítettünk fényképeket, 

amik a 4.42. ábrán láthatók. 

 

4.42. ábra – A 10-5 M-os OX, az OX-WP6 komplex ([OX]=10-5 M, [WP6]=1,5∙10-4 M) és az OX-WP6-B1 

vitamin hármas rendszer ([B1 vitamin]=2∙10-3 M) oldatokról készített fényképek természetes fényben és 635 nm-

es gerjesztőfény alkalmazása mellett   

A 4.42. ábrán jól látszik, hogy természetes fény mellett nincs jelentős különbség az oldatok 

között. Vörös gerjesztőfény alkalmazása mellett viszont nagymértékű különbségek 

tapasztalhatók. Az OX erős fluoreszcenciája komplexált formában szinte teljesen eltűnik, majd 

B1 vitamin jelenlétében ismételten nagymértékű fluoreszcencia tapasztalható.  

 Az OX-WP6 rendszer B1 vitamin szenzorként történő működésének vizsgálata végett 

B1, B2, B3 és B6 vitaminokkal, azok keverékével és egy, a kereskedelemben kapható, az 

említett B vitaminokat együttesen tartalmazó vitaminkészítménnyel is végeztünk kísérleteket. 

Egy tabletta 5 mg B1, 2 mg B2, 20 mg B3 és 2 mg B6 vitamint tartalmaz. 

 Első lépésben összevetettük az OX-WP6 assay ([OX]=10-6 M, [WP6]=9∙10-6 M) 

fluoreszcencia válaszát a különböző B vitaminok hatására ([B vitaminok]=10-3 M). A B1, B3 

és B6 vitamin esetében 7,4-es pH-jú HEPES pufferben dolgoztunk. A felvett fluoreszcencia 

spektrumok a 4.43. ábrán láthatók. A B2 vitamin gyengén oldódik semleges vizes oldatokban, 

így ebben az esetben lúgos (pH=9,54) Britton-Robinson oldattal dolgoztunk. A B2 vitaminnal 

végzett kísérletek eredménye a 4.44. ábrán látható.  
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4.43. ábra – 10-6 M-os OX fluoreszcencia spektruma a korrekciókat követően 7,4-es pH-jú HEPES oldatban; 

λgerj=635 nm. Az OX-WP6 assay ([OX]=10-6 M, [WP6]=9∙10-6 M) fluoreszcencia spektruma a korrekciókat 

követően, valamint különböző B vitaminok jelenlétében ([B vitaminok]=10-3 M) 7,4-es pH-jú HEPES oldatban; 

λgerj=635 nm 

A 4.43. ábrán jól látható, hogy míg a B1 vitamin hatására jelentős fluoreszcencia-növekedés 

következett be, addig a B3 és B6 vitaminok esetében nem tapasztalható érdemi változás. 

 

4.44. ábra – 10-6 M-os OX fluoreszcencia spektruma a korrekciókat követően 9,54-es pH-jú Britton-Robinson 

oldatban; λgerj=635 nm. Az OX-WP6 assay ([OX]=10-6 M, [WP6]=9∙10-6 M) fluoreszcencia spektruma a 

korrekciókat követően, illetve 10-3 M-os B2 vitamin jelenlétében 9,54-es pH-jú Britton-Robinson oldatban; 

λgerj=635 nm 

A 4.44. ábra alapján a B2 vitamin hatására nem tapasztalható fluoreszcencia-növekedés. A 4.43. 

és 4.44. ábrák alapján kijelenthető, hogy a OX spektroszkópiai tulajdonságait nem befolyásolja 

a lúgos közeg. Ez az előzetes elvárásainkkal összhangban van. Az indikátor magas pKa értékét 

figyelembe véve, a vizsgálat során használt pH-n is a monokationos formája a domináns. Az 
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OX használatát az is indokolja, hogy vele olyan hullámhossz tartományban dolgozhatunk, ahol 

a riboflavin saját abszorbanciája és fluoreszcenciája nem zavar. 

 A 4.45. ábrán a különböző vitaminok hatására bekövetkező fluoreszcencia regeneráció 

mértéke van feltüntetve. Lúgos közegben az ugyanolyan összetételű komplex fluoreszcencia 

intenzitása kisebb, mint semleges pH-n. Az oszlopdiagramon a B2 esetében korrigáltunk ezzel 

az eltéréssel, hogy egy közös ábrán szemléltethessük a különböző B vitaminok hatására 

bekövetkező változásokat.  

 

4.45. ábra – OX-WP6 assay 670 nm-en meghatározott fluoreszcencia regenerációja (IF/IFOX) különböző B 

vitaminok hatására ([OX]=10-6 M, [WP6]=9∙10-6 M, [B vitaminok]=10-3 M); λgerj=635 nm 

 Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy az OX-WP6 rendszer hogyan reagál a B vitaminok 

együttes jelenlététre. A kísérlethez 2,53 mg B1, 1,08 mg B2, 10,03 mg B3 és 1,08 mg B6 

vitamint mértünk be és oldottunk fel 100 ml HEPES pufferben. Az így elkészített minták 

ugyanolyan arányban tartalmazták a B vitaminokat, mint a vizsgálandó vitaminkészítmény.  

Ekkora mennyiségű oldószerben a B2 vitamin is maradéktalanul feloldódott. Az elkészített 

vitamin oldatból készítettük el az indikátor 10-6 M-os oldatát, majd abból a makrociklus 9∙10-6 

M-os oldatát, 3-3 párhuzamos mintasorozatot készítettünk. A korrekciókat követő ((25) és (26) 

egyenletek alapján) emissziós spektrumok a 4.46. ábrán láthatók. Az ismételt kísérletek során 

tapasztalt intenzitás változások alapján az elméleti B1 vitamin 92±2%-t kaptuk vissza a 

vizsgálataink során. 
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4.46. ábra – 10-6 M-os OX és az OX-WP6 assay ([OX]=10-6 M, [WP6]=9∙10-6 M) fluoreszcencia spektrumai 

különböző B vitaminokat együttesen tartalmazó 7,4-es pH-jú HEPES oldatban; λgerj=635 nm 

 Ezt követően az OX-WP6 rendszert kipróbáltuk B1 vitamin szenzorként egy 

kereskedelemben kapható B1, B2, B3 és B6 vitaminokat tartalmazó tabletta, B1 vitamin 

tartalmának gyors, szemikvantitatív meghatározására. A vizsgálat során egy tablettát 

porítottunk, majd ebből 33 mg-ot bemérve 40 ml 7,4-es pH-jú HEPES pufferoldatban 

feloldottuk. Az oldódást ultrahangozással segítettük, majd 30 percig 4000-es fordulatszámon 

centrifugáltuk. A felülúszóból készítettük el a 10-6 M-os indikátor, abból a 9∙10-6 M-os WP6 

oldatát. A felvett spektrumok a 4.47. ábrán láthatók. 

 

4.47. ábra – 10-6 M-os OX és az OX-WP6 assay ([OX]=10-6 M, [WP6]=9∙10-6 M) fluoreszcencia spektrumai 

PolyBé vitaminkészítményt tartalmazó 7,4-es pH-jú HEPES oldatokban; λgerj=635 nm 

Az átlagos intenzitás változások alapján a tabletta vitamintartalmának 73%-át kaptuk vissza a 

vizsgálataink során. A kereskedelemben kapható PolyBé vitamin tabletta a vizsgált B 

vitaminokon kívül különböző tömegnövelő, szilárdító, csomósodás gátló és stabilizátor 
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komponenseket is tartalmaz. Feltételezéseink szerint a mátrixhatás az oka annak, hogy ezen 

vizsgálatok esetében az elméleti B1 vitamin mennyiségének 73%-t tudtuk meghatározni. 

 Vizsgálataink alapján kijelenthető, hogy az OX-WP6 komplex turn-on típusú FID-

assay-ként működik, mely szelektív a B1 vitaminra a B2, a B3 és a B6 vitaminokkal szemben. 

 

4.2.6. B1 vitamin-WP6 komplex jellemzése 

 Az OX-WP6-B1 vitamin hármas rendszer vizsgálata során felvett fluoreszcencia 

spektrumok (4.41. ábra) alapján meghatároztuk a KB1 vitamin-WP6 komplex egyensúlyi állandóját 

((18), (19) és (24) egyenletek), ami (9,0±1,3)∙104 M-1-nek adódott. A KOX-WP6 és a KB1 vitamin-WP6 

értékei hasonlóak, ez is bizonyítja, hogy az OX-WP6 rendszer jól használható turn-on típusú 

FID szenzorként B1 vitamin detektálására. 

 Az analit-makrociklus rendszer szerkezetének tanulmányozása végett 1H NMR 

vizsgálatokat végeztünk. A felvett 1H NMR spektrumok a 4.48. ábrán láthatók.  

 

4.48. ábra - A 10-3 M-os B1 vitamin 1H-NMR spektrumai (500 MHz, D2O, 25°C) különböző mennyiségű (0-1 

ekvivalens) WP6 jelenlétében 

A B1 vitamin hidrogénjei közül csak öt jelenik meg az NMR spektrumban. Az 1, a 4 és a 9 

protonok deuterált vizes közegben gyorsan deutériumra cserélődnek, így a felvett NMR 

spektrumban nem érzékelhetők.366 A B1 vitamin hidrogénjeinek jelei a 8-as protont leszámítva, 
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jelentős mértékben tolódnak a kisebb kémiai eltolódások felé. Ebből arra következtetünk, hogy 

a B1 vitamin bekerül a WP6 üregébe, csak a pirimidin része nincs bent teljesen a makrociklus 

kavitásában. A makrociklus a és c jelei már kis mennyiség esetében is a nagyobb ppm 

értékeknél jelennek meg, így ebben az esetben semmi sem utal arra, hogy kis mennyiségű WP6 

esetében akár két analit molekula is kölcsönhatásba lépne a makrociklussal.  

 

4.2.7. OX-WP6 és B1 vitamin-WP6 komplexek szerkezetének jellemzése 

elméleti számításokkal 

 Az elméleti számítások alapján meghatározott legkisebb energiájú OX-WP6 és B1 

vitamin-WP6 komplexek szerkezetei (4.49. ábra) teljes mértékben összhangban vannak az 

NMR mérések alapján feltételezett szerkezetekkel. 

 

4.49. ábra – Az OX-WP6 és a B1 vitamin-WP6 komplexek számított szerkezetei 

A WP6-tal történő komplexálódás során az OX teljes mértékben bekerül a makrociklus 

üregébe. Ezzel szemben a B1 vitamin nincs benne teljesen, a pirimidin egység kilóg a WP6 

üregéből. A számítások alapján a makrociklus B1 vitaminnal, illetve OX-nal alkotott 

komplexeinek stabilitási energiája -259 és -282 kJ/mol lett. Ez magyarázza azt, hogy az 

emissziós spektrumok alapján meghatározott egyensúlyi állandók közül miért lett a KOX-WP6 kis 

mértékben nagyobb, mint a KB1 vitamin-WP6. 

 

4.3. Grafén-oxid nanolemez kötőhelyeinek jellemzése oxazin 1 

indikátorral 

 A 4.3.1. alfejezetben a szilárd állapotú GO minta jellemzése látható. A vizsgálatokat 

nem én végeztem, viszont ezek az eredmények kulcsfontosságúak a spektroszkópiai kísérletek 

során kapott jelenségek értelmezése szempontjából. A 4.3.2. pontban a GO vizes oldatának 

jellemzése olvasható. Az abszorpciós és az emissziós spektroszkópiai vizsgálatok a saját mérési 

eredményeim közé tartoznak. A 4.3.3.-as pontban az OX különböző pH-jú vizes oldatának 
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spektroszkópiai jellemzése látható. A 4.3.4. alfejezet az OX GO felületén történő 

megkötődéséről szól. 

 

4.3.1. GO szerkezetének jellemzése 

 A 4.50. ábrán a GO és a grafit röntgendiffraktogramja látható.  

 

4.50. ábra – A grafit és a GO röntgendiffraktogramja 

A grafit diffraktogramjában éles csúcs található 2Θ=26,3°-nál. A Bragg-törvényből 

meghatározható rétegek közti távolság 3,45 Å. A GO esetében szélesebb csúcs látható, amiből 

arra következtethetünk, hogy ennek az anyagnak kevésbé szabályos a szerkezete. A szórási 

szöge 2Θ=11,5°, ami alapján a GO-ban a rétegek közti távolság nagyobb (7,73 Å), mint a 

grafitban. Ez a szénvázon található oxigéntartalmú funkciós csoportoknak köszönhető.  

 Az elektronmikroszkópos (HRTEM) felvételek (4.51. és 4.52. ábra) és a 

röntgendiffrakciós mérések alapján a GO-t heterogén rétegszerkezet jellemzi, amorf és 

polikristályos részek egyaránt megtalálhatók benne.  

 

4.51. ábra – A GO részecskékről készült HRTEM felvételek 
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4.52. ábra – A minta két helyéről készült HRTEM képek Fouriert-transzformáltjai 

Ezt a Raman mérések is igazolták (4.53. ábra).  
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4.53. ábra – Szárított GO minta Raman spektruma a dekonvolúciót követően  

A részlegesen amorf szenek Raman-színkében két erős sáv jelenik meg, a G sáv és a D sáv. A 

G jelölés a grafitra, a D a hibahely, defektus szóra utal. A két sáv intenzitásából számítható az 

úgynevezett rendezetlenségi paraméter: ID/(IG+ID). Továbbá az IG/ID hányados arányos az La 

krisztallitmérettel ((1) egyenlet). A kevésbé intenzív D’, D” és D* sávok helye és intenzitása is 

összefüggésbe hozható a szerkezet rendezetlenségével és az oxigénatomok arányával.  A 

felsorolt sávok a Raman spektrum elsőrendű régióiban találhatók, a jelhozzárendelésekről a 

Ref367,368,369 közleményekben olvashatnak. A másodrendű régióban az említett sávok 

kombinációi jelennek meg. ~2700 cm-1-nél lévő sáv a 2D, 2300-3100 cm-1 között a 2D’ és G*, 

valamint a D+D’ sávkombinációk vannak. A megjelenő sávok, azok pozíciói, valamint a relatív 

intenzitás értékek alapján beazonosítható és jellemezhető a szénminta kémiai és fizikai 

tulajdonságai.370,371 A GO mintánk jellemzése során a D, a G és a 2D sávokat vettük 

figyelembe. A Raman spektrumból vett fő szerkezeti paraméterek a 4.4. táblázatban láthatók. 
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Szénminta 
Raman eltolódás (cm-1) 

ID/IG I2D/IG La (nm) 
G sáv D sáv  2D sáv 

GO  1574 1351 2707 1,46 0,19 13,2 
4.4. táblázat – A dekonvolúciót követő Raman spektrumból meghatározott paraméterek 

Az egyrétegű grafén G sávja 1585 cm-1-nél, míg a 2D sávja 2679 cm-1-nél szokott megjelenni. 

A többrétegű grafit G sávja kisebb, míg a 2D sávja nagyobb hullámszám értéknél jelenik meg. 

A 2D/G sávok intenzitás aránya csökken a rétegek számának növekedésével.372 A Raman- 

spektrumból nyert eredmények alapján az általunk vizsgált GO minta átlagosan néhány 

rétegből áll. 

 A GO mintában található funkciós csoportok beazonosítása végett IR spektroszkópiai 

vizsgálatokat végeztünk (4.54. ábra).  

 

4.54. ábra – Fagyasztva szárított GO minta ATR-FTIR spektruma 

A 3000 és 3700 cm-1 között megjelenő széles sáv a νOH karakterisztikus rezgéshez tartozik. 

Az 1734 cm-1-nél található sáv a karbonil- és karboxilcsoportokhoz tartozó νC=O rezgések 

miatt jelenik meg. Az 1618 cm-1-es sáv a arC-C rezgésekhez tartozik (az aromás gyűrű 

vegyértékrezgéséhez). Az 1400 cm-1-nél megjelenő sáv a δOH hajlító rezgésnek (fenol és 

tercier alkohol csoportok) feleltethető meg. Az 1221 cm-1-es sáv a C-O(H) nyújtási 

rezgésekből származik. Az 1054 cm-1-nél megjelenő sáv feltehetően az epoxid gyűrű  asC-O-

C nyújtási rezgéseiből származik.373,374  

 A szilárd állapotú GO minta felületén található funkciós csoportok további jellemzése 

végett XPS vizsgálatokat végeztünk (4.55. ábra).  
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4.55. ábra – A GO nagyfelbontású C1 és O1 XPS spektrumai 

Mindkét spektrumon összetett csúcsok láthatók, melyek azt jelzik, hogy számos kémiai 

csoportosulás található a minta felszínén. A C1 régió öt, az O1 régió három további részre 

bontható fel, ahogy az a 4.55. ábrán is látható. A 4.5. táblázatban vannak feltüntetve a kötési 

energiák, az adott csúcshoz tartozó kémiai állapotok, valamint a mennyiségi összetétel. 

 O1 O2 O3 C1 C2 C3 C4 C5 

Kötési energia 

[eV] 
530,8 532,4 533,5 284,2 285,1 286,6 287,5 288,8 

Kémiai állapot 
C=O 

*O=C-OH 

C-O-C 

C-OH 
O=C-O* sp2 C sp3 C 

C-OH 

C-O-C 
C=O O=C-O 

Összetétel 

[atom%] 
2,8 22,8 3,8 17,8 13,3 29,7 6,1 3,7 

4.5. táblázat – A GO XPS spektrumaiból meghatározott kötési energiák, kémiai állapotok és a felület kémiai 

összetétele 

A jelek hozzárendelése a Ref375 hivatkozásban leírtak szerint történtek. A vizsgálat alapján a 

GO felülete nagy mértékben oxidálva van. 

 

4.3.2. GO vizes szuszpenziók jellemzése 

 A GO vizes szuszpenziója önmagában is érdekes spektroszkópiai tulajdonságokkal 

rendelkezik.  

C1s O1sC1

C2
C3
C4

C5

O1

O2
O3
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4.56. ábra – 18,8 mg/dm3-es koncentrációjú GO vizes szuszpenzió abszorpciós spektruma 6,4-es pH-jú Bis-tris 

pufferben. A beágyazott ábrán a GO kalibrációs görbéje látható 230 nm-en 

A GO szélesen elnyúló abszorpciós sávval rendelkezik (4.56. ábra). Az abszorpciós maximuma 

230 nm-en jelenik meg, ez a konjugált C=C rendszer π→π* átmenetéhez tartozik. A 300 nm-en 

megjelenő váll a C=O csoportok n→π* átmenetéhez rendelhető. A 4.56. beágyazott ábra alapján 

a GO abszorpciós tulajdonságaira széles koncentráció tartományban érvényes a Lambert-Beer-

törvény. Ez alapján feltételeztük, hogy a vizsgálataink során használt híg oldatokban egyrétegű, 

tökéletesen diszpergált formában van jelen a GO.  

 A különböző gerjesztési hullámhosszak alkalmazása mellett felvett emissziós 

spektrumok, valamint a különböző emissziós hullámhosszak használatával felvett gerjesztési 

spektrumok a 4.57. ábrán láthatók.  

 

4.57. ábra – 0,57 mg/dm3 6,4-es pH-jú Bis-tris pufferben készített vizes GO szuszpenzió a) emissziós b) 

gerjesztési spektruma különböző gerjesztési, illetve emissziós hullámhosszak mellett mérve 

Az emissziós spektrumokon (4.57.a. ábra) több csúcs is megfigyelhető, melyek relatív 

intenzitása függ a gerjesztési hullámhossztól. A gerjesztési spektrumok alapján (4.57.b. ábra) 

a) b) 
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ezek az emissziós sávok az alapvázba beépült oxigén tartalmú funkciós csoportokkal 

rendelkező aromás (pl.: benzoesav, szalicilsav) rendszerekhez tartoznak.376 

 A GO szuszpenzió sav-bázis tulajdonságainak feltárása végett CO2 mentes közegben 

potenciometriás titrálást végeztünk a 3 és 10 közötti pH tartományban. A titrálási adatokból 

meghatározott nettó proton felületi többletet tartalmazó izoterma a 4.58.a. ábrán látható. A 

vizsgálati eredmények alapján a felület a teljes vizsgált tartományban negatív töltéssel 

rendelkezik. A növekvő pH hatására fokozatosan disszociált formába kerülnek a grafén 

lemezen található oxigén tartalmú funkciós csoportok. A funkciós csoportok pKa értékei, 

valamint a vizsgált mintában található koncentráció eloszlásuk (4.58.b. ábra) meghatározásához 

a SAIEUS eljárást használtuk.377,378,379 A 4.6. táblázatban a csúcsok pozíciói mellett a savas 

csoportok mennyiségei vannak feltüntetve.  

 

4.58. ábra – A GO a) potenciometriás titrálási görbe b) SAIEUS program alapján meghatározott pKa eloszlás 

 
pKa tartomány Összes 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10  

csúcsmaximum 

(pH) 
-- 4,85 -- 6,46 7,58 8,50 10,03  

koncentráció 

(mol/g) 
-- 2,9∙10-4 -- 4,3∙10-4 2,4∙10-4 5,3∙10-4 1,86∙10-3 3,35∙10-3 

4.6. táblázat – A csúcsmaximumhoz tartozó pH értékek, valamint a savas csoportok mennyiségei 

Savas tartományban a GO felületén található karboxilcsoportok kezdenek el fokozatosan 

disszociálni, lúgos pH-n már a fenolos OH csoportok is disszociált formába kerülnek. Először 

azok a karboxilcsoportok disszociálódnak, melyek mellett orto pozícióban egy OH csoport is 

megtalálható, ugyanis a karboxilcsoport és az OH csoport között H-kötések alakulnak ki, ami 

miatt ezek a csoportok savasabb karakterűek.114 A potenciometriás titrálás eredményei alapján 

a GO felületén a legnagyobb mennyiségben megtalálható oxigén tartalmú funkciós csoportok 

fenolos OH formájában vannak jelen. Ez összhangban van az XPS vizsgálatok során kapott 

eredményekkel.  
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4.3.3. OX vizes oldatának spektroszkópiai jellemzése 

 Meghatároztuk az OX pKa értékét. Az abszorpciós spektrumokat különböző 

koncentrációjú NaOH oldatokban mérve vettük fel, az oldatok pH-ja 9,7 és 14 között változott. 

A felvett abszorpciós spektrumok a 4.59. ábrán láthatók. Globális illesztéssel meghatároztuk az 

indikátor pKa értékét, ami 11,7-nek adódott. 

 

4.59. ábra – Az 5∙10-6 M-os OX oldat a) abszorpciós spektrumai különböző pH-jú NaOH oldatokban b) 655 nm-

en mért, illetve illesztett abszorbancia értékek a pH függvényében 

Vizsgáltuk az indikátor különböző formáinak spektroszkópiai tulajdonságait (4.60. ábra). A 

különböző formákhoz tartozó spektrális adatok a 4.7. táblázatban vannak feltüntetve.  

 

4.60. ábra – a) 5∙10-6 M-os OX oldat abszorpciós spektrumai b) 10-7 M-os OX emissziós spektrumai különböző 

pH-jú oldatokban; λgerj=590 nm 

forma oldószer 𝜆𝑚𝑎𝑥
𝑎𝑏𝑠  [nm] 𝜀𝑚𝑎𝑥 [M-1cm-1] 𝜆𝑚𝑎𝑥

𝐹  [nm] Φ 

 

protonált 

H2O 655 1,20105 670 0,047 

Bis-tris puffer, pH 6,4 655 1,25105 670 0,054 

CAPS puffer, pH 10,2 655 1,26105 670 0,060 

semleges 1 M NaOH 675 5,52104 nem fluoreszkál 

4.7. táblázat – Az OX abszorpciós és emissziós tulajdonságai különböző pH-jú vizes oldatokban 

a) 

b) 

a) b) 



100 
 

A vizsgálatok során használt pufferoldatok esetében nincs jelentős különbség az indikátor 

spektrális jellemzőiben. Figyelembe véve az indikátor pKa értékét, még a 10,2-es pH-jú 

oldatban is a monokationos formája dominál. A Bis-tris, a CAPS és a desztillált vizes OX oldat 

abszorpciós és emissziós spektrumainak pozíciója megegyezik. Az indikátor kvantumhatásfoka 

a pufferált közegekben kicsit nagyobb. A semleges formájú indikátor nem fluoreszkál.  

 

4.3.4. OX indikátor adszorpciója GO felületén 

 Az adszorpciós izotermák vizsgálata során 6,4-es és 10,2-es pH-jú oldatokkal 

dolgoztunk. Az előbbi esetében csak a GO felületén lévő karboxilcsoportok voltak disszociált 

formában, a lúgos közegben a GO felületén található összes oxigén tartalmú funkciós csoport 

disszociált formában volt.114  

 A 6,4-es pH-jú oldat Bis-tris pufferben lett elkészítve, míg a 10,2-es pH-jú oldat CAPS 

pufferrel készült. A mintákban a GO koncentrációja azonos volt, 2,5 mg/dm3, az OX 

koncentrációja 0-10-7 M között változott. A méréseket két hőmérsékleten, 20 és 35 °C-on, 

végeztük. A 4.61. ábrán a 20 °C-on, a 4.62. ábrán a 35 °C-on felvett emissziós spektrumok 

láthatók. 

 

4.61. ábra – OX különböző koncentrációjú oldatainak fluoreszcencia spektrumai a) Bis-tris pufferben b) CAPS 

pufferben, 2,5 mg/dm3-es GO szuszpenzióban, 20 °C-on. A beágyazott ábrán a 670 nm-en mért fluoreszcencia 

intenzitás a hozzáadott OX koncentrációjának függvényében; λgerj= 655 nm 

 

b) a) 
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4.62. ábra – OX különböző koncentrációjú oldatainak fluoreszcencia spektrumai a) Bis-tris pufferben b) CAPS 

pufferben, 2,5 mg/dm3-es GO szuszpenzióban, 35 °C-on. A beágyazott ábrán a 670 nm-en mért fluoreszcencia 

intenzitás a hozzáadott OX koncentrációjának függvényében; λgerj= 655 nm 

A 4.61. és a 4.62. ábrák alapján alacsonyabb pH-n, illetve magasabb hőmérsékleten nagyobb 

intenzitás értékek mérhetők. A mérési eredményeink alapján meghatároztuk a GO felületén 

adszorbeálódott indikátor mennyiségét (𝑛𝑠), ami a (34) egyenlet alapján történt: 

ns =
(c0 − ce) ∙ V

mad
 

ahol c0 és ce az indikátor kiindulási és az adszorpciót követően beállt egyensúlyi 

koncentrációja, amit a 670 nm-en mért intenzitás értékekből határoztunk meg, 

 mad a szilárd adszorbens tömege, 

 V a folyadékfázis térfogata. 

Ábrázolva az indikátor adszorbeált mennyiségét az adott ponthoz tartozó egyensúlyi 

koncentrációk függvényében, megkapjuk az adszorpciós izotermát. Az összesített adszorpciós 

izotermák a 4.63. ábrán láthatók. 

 

4.63. ábra – OX adszorpciója GO felületén 6,4-es és 10,2-es pH-n, 20 és 35°C-on. A szimbólumok a mérési 

pontokat jelölik, míg a görbék a Langmuir illesztéshez tartozó pontokat 

a) b) 

(34) 
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 Az adszorpciós izotermák kiértékelésére különböző modellek használhatók, közülük az 

egyik legnépszerűbb a Langmuir-modell.380 A modell használhatóságának két feltétele van. Az 

egyik, hogy a használt adszorbens kötőhelyei legyenek homogének, a másik pedig az, hogy az 

adszorpció során csak egyrétegű borítottság alakuljon ki a felületen. Az illesztés 

eredményeképpen egy kétváltozós egyenletet kapunk:  

ns =
nm ∙ 𝐾𝐿 ∙ ce

1 + 𝐾𝐿 ∙ ce
 

ahol nm az egyrétegű (monomolekuláris), teljes borítottsághoz tartozó anyagmennyiség, 

 KL az adszorpciós egyensúlyi állandó. 

Bár a modell kívánalmai csak ritkán teljesülnek maradéktalanul, komoly előnye, hogy az 

illesztési paraméterei tényleges fizikai tartalommal rendelkeznek. 

  A mérési pontjainkból számított izotermák jól leírhatók a Langmuir-modell alapján, 

ahogy az a 4.63. ábrán is látható. A mért adatokból számított ce/ns hányadost a ce függvényében 

ábrázolva kapjuk meg a linearizált Langmuir-modellt. Ezekre a pontokra egyenest illesztve a 

meredekségből (1/nm) és a tengelymetszetből (1/KL∙nm) meghatározhatók az illesztési 

paraméterek, amik a 4.8. táblázatban az illesztés jóságára vonatkozó R2 értékekkel együtt 

vannak feltüntetve.  

Izotermák nm [mol/g] KL [M-1] R2 

pH 6,4 
20 C (2,8±0,1)∙10-5 (1,50,1)∙108 0,999 

35 C (2,3±0,1)∙10-5 (9,80,5)∙107 0,998 

pH 10,2 
20 C (5,0±0,2)∙10-5 (6,40,7)∙108 0,996 

35 C (3,6±0,1)∙10-5 (4,90,5)∙108 0,993 

4.8. táblázat – Az OX GO felületén történő adszorpciójához tartozó Langmuir-izoterma paraméterei 

A különböző pH-kon, de azonos hőmérsékleten meghatározott értékek alapján kijelenthető, 

hogy lúgos közegben, ahol nagyobb mennyiségű oxigén tartalmú funkcióscsoport van 

disszociált állapotban, a monomolekuláris borítottság eléréséhez szükséges anyagmennyiség 

nagyobb, mint az enyhén savas körülmények között. A meghatározott kötési állandók (KL) 

értéke is nagyobb lúgos közegben, mint az alacsonyabb pH-n. Mind savas, mind lúgos 

közegben azt tapasztaltuk, hogy a hőmérséklet növekedésével csökken az adszorpciós 

egyensúlyi állandók értéke, ebből arra következtethetünk, hogy az indikátor GO felületén 

történő megkötődése exoterm folyamat.  

 Az adszorpcióhoz tartozó szabadentalpia a (36) egyenlet alapján értelmezhető: 

∆G = −R ∙ T ∙ ln (
𝐾𝐿

c0
) 

(35) 

(36) 



103 
 

(ahol a KL mértékegysége M-1, míg a c0 mértékegysége M).381 A mérési eredmények alapján 

számított szabadentalpia értékek -50 és -55 kJ/molt közé esnek, melyek nagyobbak, mint a 

tipikus fiziszorpció esetében jellemző értékek, míg kisebbek, mint a tipikus kemiszorpcióhoz 

tartozó szabadentalpia értékek. Feltételezéseink szerint a GO és az OX között két kölcsönhatás 

dominál. Az egyik a GO felületén található deprotonált formában lévő funkciós csoportok és 

az indikátor pozitív töltésű nitrogénje között kialakuló elektrosztatikus kölcsönhatások. A 

másik az adszorbens és az adszorbátum kvázi-aromás részei közötti π-π kölcsönhatás. Mivel 

erős kölcsönhatások alakulnak ki, valószínűbb, hogy a pozitív töltésű indikátor a GO 

nanolemez szélén található negatív töltésű karboxilcsoportokkal lép kölcsönhatásba.  

 Számos publikáció született a különböző indikátorok GO felületén történő 

megkötődéséről.120,122,125 Azokban az esetekben abszorpciós mérések alapján határozták meg 

az adszorpciós izotermákat és az adszorpciós egyensúlyi állandók értékét. Esetünkben a 

fluoreszcencia mérés érzékenységét kihasználva nagyon híg OX oldatokkal dolgozhattunk. Az 

általunk meghatározott adszorpciós egyensúlyi állandók értéke egy-két nagyságrenddel 

nagyobbak lettek, mint a mások által leírt esetekben. Ugyanis ilyen körülmények és 

koncentráció viszonyok mellett a GO legaktívabb kötőhelyin történő adszorpció jellemzése 

lehetséges. 

 Az adszorpciós izotermák segítségével becsülhető a GO felülete (FGO). Az 

adszorbeálódott indikátor által elfoglalt felület (feltételezve azt, hogy az indikátor síkja 

párhuzamos a GO nanolemez síkjával) a (37) egyenlet alapján írható fel: 

𝐹𝑮𝑶 = 𝑁𝐴 ∙ 𝐴𝑶𝑿 ∙ 𝑛𝑚 

ahol NA az Avogadro-szám 

 Aox az indikátor keresztmetszeti területe. 

Kvantumkémiai számítások alapján200 az AOX=~13 Å∙6 Å. Emellett a 20 °C-on és 6,4-es pH-jú 

Bis-tris oldatban meghatározott nm értéket felhasználva a FGO=13 m2/g-ot kapunk eredményül. 

A fagyasztva szárított GO fajlagos felületét nitrogén-adszorpciós méréssel határoztuk meg. 

Ilyen körülmények között a meghatározott felület 21 m2/g lett. Az előbbi módszerrel kb. 60%-

át kaptuk meg a nitrogén-adszorpció alapján meghatározott felületnek.  

 Bár a különböző módszerekkel meghatározott fajlagos felület értékek hasonló 

nagyságrendbe esnek, a közvetlen összehasonlításukkal óvatosan kell bánni. Érdemes szem 

előtt tartani, hogy a két vizsgálat során eltérő állapotban volt a vizsgált GO (az előbbi esetben 

híg oldatos szuszpenzió, az utóbbi esetben egy fagyasztva szárított tömb). Feltehetően vizes 

szuszpenzióban sokkal nagyobb fajlagos felületről beszélhetünk, mint szilárd állapotban. Mivel 

számos hibahely és funkciós csoport található a felületen, elképzelhetetlen, hogy az indikátor a 

(37) 
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síkkal párhuzamosan, szorosan illeszkedve helyezkedne el a GO felületén. Emellett azt is 

érdemes figyelembe venni, hogy a kvantummechanikai számítás során elhanyagolták a víz és 

az OX közötti kölcsönhatásokat, ami kulcsfontosságú szerepet játszik az OX oldatbeli 

szerkezetében. 

 Vizsgálataink során a fluoreszcencia spektroszkópia érzékenységét kihasználva 

rendkívül kis koncentrációjú OX indikátor GO felületén történő adszorpcióját vizsgáltuk. Az 

általunk kidolgozott módszerrel az indikátor GO felületén történő adszorpciója anélkül 

jellemezhető, hogy szükség lenne a felülúszó elválasztásához. Eredményeink bizonyították, 

hogy a híg oldatban az indikátor a GO legaktívabb kötőhelyein adszorbeálódott.  
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5. Összefoglalás 

 A fluoreszcens indikátor kiszorításos (FID) szenzorok lehetőséget biztosítanak nem-

fluoreszcens molekulák fluoreszcencia mérésen alapuló detektálására. Különösen fontosak a 

vizes közegben működő FID szenzorok, amelyekkel különböző biomolekulákat lehet kimutatni 

élő szervezetekből származó mintákban. Kutatómunkám során vízoldható kukurbituril 

(Me4CB6 és CB7) és anionos karboxilátó-pillérarén (WP5 és WP6) alapú FID szenzorok 

fejlesztésével foglalkoztam. A vizsgált rendszerek közül a PhST sztirilpiridínium indikátor 

CB7 komplexe alkalmas volt trimeti-lizin detektálására. Az NI 4-amino-1,8-naftálimid 

származék WP5-tel alkotott komplexével bázikus aminosavakat, valamint két biogén diamint, 

a putreszcint és a kadaverint tudtuk detektálni, a többi α-aminosavhoz képest szelektíven. Az 

MeST sztirilpiridínium indikátor, illetve az NA naftálimid származék WP6-tal alkotott 

szupramolekuláris rendszere hisztamin szenzorként működött. Az oxazin 1 (OX) indikátor 

WP6 komplexével B1 vitamint lehetett szelektíven detektálni a B2, B3 és B6 vitaminokkal 

szemben. 

 Vizsgálatainkat fiziológiás pH-n vagy enyhén lúgos (pH=8), pufferált közegben 

végeztük. Ez a biomolekulákkal történő vizsgálatok miatt volt indokolt, továbbá azért is, mert 

a WP5 és a WP6 pillérarének karboxilcsoportjai savasabb közegben protonálódtak volna.  

A komplexeket összetartó kölcsönhatásokban alapvető szerepet játszik a gazda- és 

vendégmolekulák töltése. A kutatómunkám során használt elektrongazdag peremmel 

rendelkező kukurbiturilok, valamint a többszörös negatív töltésű pillérarének elsősorban 

kationos vegyületekkel képeznek stabil komplexet. A kiválasztott indikátorok mindegyike 

monokationos formában volt a vizsgálati körülmények között, és egyszeresen pozitív töltéssel 

rendelkező formában maradt a komplexben is, bár a szabad és a komplexált indikátorok pKa 

értékei különböztek. A vizsgálati körülmények során a detektálni kívánt analitok is pozitív 

töltéssel rendelkeztek. 

 A FID szenzorok tervezésében fontos szempont volt az is, hogy az indikátor, illetve az 

analit vendégmolekula mennyire illeszkedik a makrociklus üregébe. Az illeszkedést, és annak 

révén a stabilitást befolyásoltuk azáltal, hogy különböző méretű és alakú indikátor 

vendégmolekulákat és különböző gyűrűméretű makrociklusokat használtunk, azaz 

kihasználtuk a méretszelektív komplexképzést. Méretszelektivitást figyeltünk meg a PhST 

kukurbituril komplexei esetében: a PhST-CB7 komplex stabilitási állandója két 

nagyságrenddel nagyobb volt, mint a kisebb méretű Me4CB6-tal képzett komplexé. NMR 

méréseink és az elméleti számításaink alapján a PhST-CB7 komplexben az indikátor 
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piridínium és fenil egysége is a makrociklus üregében van, míg a kisebb üregméretű Me4CB6-

tal alkotott komplexében csak az indikátor fenilcsoportja van a makrociklus üregében. A WP6 

pillérarén komplexképzését négy különböző indikátorral is vizsgálatuk. Közülük a WP6 az 

MeST sztirilpiridinium indikátorral hozta létre a legstabilabb komplexet. Az OX-WP6 

komplexre egy nagyságrenddel kisebb, a 4-amino-1,8-naftálimidekkel alkotott komplexekre 

két nagyságrenddel kisebb stabilitási állandókat kaptunk. Az MeST, az NA és az NI 

indikátoroknak a WP5-tel alkotott komplexeit is tanulmányoztuk. Azt tapasztaltuk, hogy az 

MeST a két különböző üregméretű pillérarénnel hasonló stabilitású komplexet képez. Az NA 

és NI naftálimid származékok esetében viszont jelentős, nagyságrendi különbség tapasztalható 

a WP5-tel, valamint a WP6-tal alkotott komplexek egyensúlyi állandói között. Az NA és az NI 

csak a „horgony” részben térnek el egymástól, így a horgony megválasztásával hangolhatóvá 

válik a rendszer. 

 Az indikátor-makrociklus komplex stabilitása nagyban befolyásolja a FID szenzorként 

történő alkalmazhatóságot. Az a kedvező, ha a vizsgálandó biomolekula hasonló erősségű 

komplexet képez a makrociklussal, mint az indikátor, mert ilyen rendszerekben alakul ki 

megfelelő mértékű versengés az indikátor és az analit között a makrociklus kötőhelyeiért. Az 

analittal történő vizsgálatok során szabadon változtatható a FID assay-t alkotó indikátor és 

makrociklus koncentrációja, így optimálható a rendszer érzékenysége.  

Az indikátorok kiválasztásában szerepet játszott az abszorpciós és az emissziós sáv 

hullámhossza, illetve az érzékelés módja is. A pillérarének abszorpciós sávja belenyúlik a 

közeli UV tartományba, így nem érdemes olyan indikátorokkal dolgozni, melyek az UV-ban 

abszorbeálnak. A biológiai minták vizsgálatában előnyösek a vörös tartományban abszorbeáló 

és emittáló indikátorok, mivel az élő szövetek ebben a tartományban áteresztők. Az OX ebben 

a vonatkozásban is kedvező indikátor. Előnyös spektroszkópiai tulajdonság, ha az indikátor 

fluoreszcenciája csökken a makrociklussal történő komplexképzés hatására, majd nő az analit 

jelenlétében, azaz a FID szenzor turn-on választ ad. Ez előnyös a sejtes képalkotásban. Ennek 

a feltételnek eleget tettek az NA, az NI és az OX indikátorok WP6-tal alkotott komplexei. 

 Kutatócsoportunkban célul tűztük ki grafén-oxid (GO) alapú fluoreszcens 

nanoszenzorok fejlesztését is. A GO összetett szerkezete és különleges tulajdonságai miatt a 

szenzoros alkalmazásokban rengeteg lehetőség van, viszont az ilyen rendszerek megvalósítása 

számos kihívást hordoz magában. Vizsgálataink során fluoreszcencia spektroszkópiai 

vizsgálatokkal jellemeztük az OX adszorpcióját a GO felületén. A fluoreszcenciás detektálás 

nagy érzékenysége miatt az adszorpciót nagyon híg oldatokban tudtuk tanulmányozni, így meg 

tudtuk határozni a legaktívabb kötőhelyeket jellemző adszorpciós kapacitások és egyensúlyi 
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állandók értékét. A továbbiakban tervezünk olyan nanoszenzorokat fejleszteni, amelyekben 

pozitív töltésű makrociklust (például kationos pillérarént) kapcsolunk a GO negatív töltésű 

funkciós csoportjaihoz. Negatív töltésű indikátort használva, az ilyen rendszerek alkalmasak 

lehetnek negatív töltésű biomolekulák, így nukleotidok detektálására. 

 

Tézispontok 
1. Abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópiai kísérletekkel igazoltuk, hogy a PhST 

sztirilpiridínium indikátor és a két különböző üregmérettel rendelkező vízoldható kukurbituril 

(Me4CB6 és CB7) között méretszelektív komplexképződés történik, az indikátor a nagyobb 

üregméretű kukurbiturillal stabilabb komplexet képez. 1H NMR vizsgálataink és elméleti 

számításaink megerősítették, hogy az indikátor jobban beleillik a CB7 üregébe, mint a kisebb 

méretű Me4CB6 kavitásába. Demonstráltuk, hogy a PhST-CB7 komplex turn-off típusú FID 

szenzorként megkülönbözteti a trimetil-lizint a lizintől, a metil-lizintől és a dimetil-lizintől. [S1] 

 

2. Az MeST sztirilpiridínium indikátor és az NA trimetil-ammónium „horgonyt” tartalmazó 4-

amino-1,8-naftálimid származék komplexképzése a WP6 anionos pillérarénnel az indikátorok 

fluoreszcencia spektrumában nagy változásokat okoz. A komplexekből a hisztamin az 

indikátorokat kiszorítja. Az MeST-WP6 komplex turn-off jellegű, az NA-WP6 komplex turn-

on jellegű fluoreszcenciás hisztamin szenzorként működik. A többi monoamin 

neurotranszmitterre a két FID szenzor sokkal kevésbé érzékeny. [S2] 

 

3. Bizonyítottuk, hogy a különböző „horgonnyal” ellátott naftálimidek (NA és NI) WP5-tel és 

WP6-tal alkotott komplexeinek egyensúlyi állandói között nagyságrendi különbség van, azaz 

méretszelektív komplexképzés valósul meg. Mivel a vizsgált 4-amino-1,8-naftálimid 

származékok csak a „horgony” részben térnek el egymástól, annak megválasztásával a 

stabilitási állandó hangolható. 1H NMR mérésekkel vizsgáltuk az NA-WP5 és az NA-WP6 

komplexek szerkezetét, melyek alapján kiderült, hogy a kisebb üregméretű WP5 pillérarén az 

NA indikátornak csak a „horgony” részét, míg a WP6 kvázi a teljes NA indikátort foglalja 

magába. [S2, S4] 

 

4. Igazoltuk, hogy az oxazin 1 jelzővegyület (OX) WP6-tal alkotott komplexe jól használható 

turn-on típusú FID szenzorként B1 vitamin szelektív detektálására a B2, B3 és B6 vitaminokkal 

szemben. A kialakuló OX-WP6 és B1 vitamin-WP6 komplexek szerkezetét 1H NMR 

mérésekkel és elméleti számításokkal jellemeztük. Ezek szerint az OX teljes egészében, míg a 



108 
 

B1 vitamin csak részben van benne a makrociklus üregében. Tudomásunk szerint ez az első B1 

vitamin detektálására alkalmas FID szenzor. 

 

 5. Fluoreszcenciás mérésekkel tanulmányoztuk az OX adszorpcióját grafén-oxid (GO) 

nanolemezeken, vizes közegben. A fluoreszcenciás detektálás nagy érzékenysége miatt híg   

(10-7-10-9 M-os) indikátor oldatokkal tudtunk kísérletezni, így a GO legaktívabb kötőhelyeiről 

kaptunk információt. Megállapítottuk, hogy az adszorpciós izotermák a Langmuir-modell 

alapján értelmezhetők. A legaktívabb kötőhelyekre vonatkozó adszorpciós kapacitás a GO 

negatív töltésű funkciós csoportjainak néhány százalékát tette ki. Az adszorpciós egyensúlyi 

állandók egy nagyságrenddel nagyobbak voltak, mint az irodalomban közölt, más kationos 

indikátorokkal, töményebb oldatokban mért értékek. [S3] 
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