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1. Bevezetés 

 A különböző makrociklusok kémiai szenzorokban történő alkalmazásában rengeteg 

lehetőség van. Gazdamolekulaként sokféle vegyülettel, így akár fluoreszcens indikátorokkal 

vagy biomolekulákkal képeznek változó erősségű gazda-vendég komplexeket. A 

komplexképzés hatására megváltoznak a fluoreszcens indikátor spektrális jellemzői. Ehhez a 

rendszerhez adagolva a nem-fluoreszcens analitot, amely szintén komplexet képez a 

makrociklussal, az indikátor egy része kiszorul a komplexből, amit fluoreszcencia intenzitás-

növekedés (turn-on válasz) vagy csökkenés (turn-off válasz) jelez (1. ábra). Ez a fluoreszcens 

indikátor kiszorításon alapuló (FID) szenzorok működési elve, amelyek lehetőséget 

biztosítanak nem-fluoreszcens biomolekulák fluoreszcenciás detektálására.1  

 

1. ábra – FID szenzorok működését szemléltető modell 

 Kutatómunkám fő célja ilyen FID szenzorok fejlesztése volt. A biomolekulák vizsgálata 

során kulcsfontosságú a vizes közeg, így komplexeinket vízoldható indikátorokból és 

vízoldható makrociklusokból állítottuk elő.2 Indikátorként sztirilpiridínium festékeket (MeST 

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

származékot (OX) alkalmaztunk. Mindegyik indikátor spektrális tulajdonságaiban jelentős 

változás történt a komplexálódás hatására, ami előnyös a FID szenzor érzékenységének 

 
1 Norouzy, A.; Azizi, Z.; Nau, W. M., Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 792–795. 
2 Sedgwick, A. C.; Brewster, J. T.; Wu, T. H.; Feng, X.; Bull, S. D.; Qian, X. H.; Sessler, J. L.; James, T. D.; Anslyn, E. V.; 

Sun, X. L., Chem. Soc. Rev., 2021, 50, 9–38. 
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szempontjából. A szenzorok gazdamolekulái vízoldható kukurbiturilok (Me4CB6, CB7) és 

anionos karboxilátó-pillérarének (WP5, WP6) voltak.  

 A FID szenzorok fejlesztésekor a vízoldhatóság mellett fontos szempont a komplexek 

stabilitási állandóinak az összehangolása. A szenzor érzékenységének szempontjából előnyös, 

ha az indikátor-makrociklus és az analit-makrociklus komplexek egyensúlyi állandói közel 

esnek egymáshoz, így alakulhat ki megfelelő mértékű versengés az indikátor és az analit között 

a makrociklus kötőhelyeiért. További célunk volt, hogy meghatározzuk a makrociklusoknak az 

indikátorokkal és a biomolekula analitokkal alkotott komplexeinek szerkezetét. Ez NMR 

vizsgálatok és elméleti számítások alapján történt. 

 A makrociklus-indikátor FID-szenzorokkal szerzett tapasztalatainkat felhasználva, 

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

különleges tulajdonságai újszerű szenzorok fejlesztését teszik lehetővé. A projekt első 

lépéseként fluoreszcencia mérésekkel tanulmányoztuk az OX adszorpcióját a GO felületén, így 

információt kaptunk a GO legaktívabb kötőhelyeiről. A szenzor fejlesztésének következő 

lépése – a GO módosítása vízoldható pillérarén makrociklussal – folyamatban van. 

 

2. Irodalmi háttér 

 A FID szenzorainkban használt gazdamolekulák közül a kukurbit[n]urilok (CBn, n=5-

8, 10, 13-15) szimmetrikus, tökformájú makrociklusok, melyek egymáshoz metilénhidakkal 

kapcsolt n db glikoluril egységből állnak. A karbonilcsoportoknak köszönhetően elektron-

gazdag peremmel rendelkeznek. A páros tagszámú kukurbiturilok szinte nem is (c<0,02 mM) 

oldódnak vízben. A CB5 és a CB7 oldhatósága már jelentősebb (20-30 mM).3 A páros 

tagszámú CBn-k is vízoldhatóvá válnak, ha a szimmetrikus szerkezetüket szubsztituensekkel 

(például metilcsoportokkal) megbontják. Ez valósul meg a Me4CB6 esetében.4 A vizsgálataink 

során Me4CB6 és CB7 kukurbiturilokkal dolgoztunk, melyek szerkezete a 2. ábrán látható. 

 

2. ábra – A Me4CB6 és CB7 szerkezete 

 
3 Lagona, J.; Mukhopadhyay, P.; Chakrabarti, S.; Isaacs, L., Angew.Chem. Int. Ed., 2005, 44, 4844–4870. 
4 Zhao, Y. J.; Xue, S. F.; Zhu, Q. J.; Tao, Z.; Zhang, J. X.; Wei, Z. B.; Long, L. S.; Hu, M. L.; Xiao, H. P.; Day, A. I., Chin. 

Sci. Bull., 2004, 49, 1111-1116. 
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A CBn-ek hidrofób üregének és elektrongazdag peremének köszönhetően5 ezek a 

makrociklusok elsősorban szerves kationokkal képeznek stabil komplexet.6  

 A pillér[n]arének (n=5-15) n db hidrokinon egységből épülnek fel, melyek p-helyzetű 

szénatomjai metilénhidakkal vannak egymáshoz kapcsolva. Viszonylag fiatalnak számítanak a 

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

származékot.7 Könnyen és nagy hozammal szintetizálhatóak és módosíthatóak.8 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 tulajdonságukat is. A vízoldható származékok előállítására számos módszert 

dolgoztak ki, leggyakrabban töltésekkel rendelkező funkciós csoportokkal (pl.: 

karboxilcsoport) módosítják az alapvegyületet.9 A mi kutatásainkban használt WP5 és WP6 

makrociklusokat karboxilcsoportjaik teszik vízoldhatóvá (3. ábra). 

 

3. ábra – A WP5 és WP6 vízoldható pillérarének szerkezete 

 A pilléraréneknek π-elektronban gazdag ürege kedvez a komplexalkotásnak olyan 

molekulákkal, amelyek elektronhiányosak, pozitív töltésűek vagy elektronszívó csoportokkal 

rendelkeznek.10 Ezen előnyös tulajdonságok ellenére csak kevés példát találunk pillérarén alapú 

FID szenzora. 

 A sztirilpiridínium indikátorok abszorpciós hullámhossza nagyon érzékeny a környezet 

polaritására, azaz ezek a vegyületek erősen szolvatokróm tulajdonságúak,11 ami a gerjesztést 

kísérő nagy töltésátrendezésre vezethető vissza.12 Fluoreszcencia intenzitásuk is érzékeny a 

környezetre, a polaritás mellett a környezet viszkozitására is. Számos makrociklussal, például 

kukurbiturilokkal13 és WP5-tel14,15 is gazda-vendég komplexet képeznek, amit a színváltozás 

 
5 Lee, J. W.; Samal, S.; Selvapalam, N.; Kim, H.-J.; Kim, K., Acc. Chem. Res., 2003, 36, 621–630. 
6 Barrow, S. J.; Kasera, S.; Rowland, M. J.; del Barrio, J.; Scherman, O. A., Chem. Rev., 2015, 115, 12320–12406. 
7 Ogoshi, T.; Kanai, S.; Fujinami, S.; Yamagishi, T.-a.; Nakamoto, Y., J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 5022–5023.  
8 Xue, M.; Yang, Y.; Chi, X.; Zhang, Z.; Huang, F., Acc. Chem. Res., 2012, 45, 1294–1308. 
9 Murray, J.; Kim, K.; Ogoshi, T.; Yao, W., Gibb, B. C., Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 2479–2496. 
10 Tan, L.-L.; Yang, L.-L., J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 2015, 81, 13–33. 
11 Panigrahi, M.; Patel, S.; Mishra, B. K., J. Mol. Liq., 2013, 177, 335–342. 
12 Dsouza, R. N.; Pischel, U.; Nau, W. M., Chem. Rev., 2011, 111, 7941–7980. 
13 Sun, S. G.; Yuan, Y.; Li, Z. Y.; Zhang, S.; Zhang, H. Y.; Peng, X. J., New J. Chem., 2014, 38, 3600-3605. 
14 Bojtár, M; Szakács, Z.; Hessz, D.; Kubinyi, M.; Bitter, I., RSC Adv., 2015, 5, 26504–26508. 
15 Bojtár, M.; Szakács, Z.; Hessz, D.; Bazsó, F. L.; Kállay, M.; Kubinyi, M.; Bitter, I., Dyes Pigm., 2016, 133, 415–423. 
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mellett fluoreszcencia intenzitás változás is kísér. Az ilyen rendszerek FID szenzorként 

működhetnek.16 

 A naftálimidek széleskörűen alkalmazott fluoreszcens jelzőanyagok, amelyek egyik 

előnye, hogy jelentős Stokes-eltolódással rendelkeznek.17 Az alapvázat különböző funkciós 

csoportokkal módosítva hangolhatóvá válik az abszorpciós és emissziós hullámhosszuk.18 

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

dolgoztunk (4. ábra). Az alapvázhoz megfelelő távtartón keresztül hozzákapcsolt „horgony” (az 

NA esetében a trimetil-ammónium egység, míg az NI esetében az imidazóliumcsoport) 

biztosítja az indikátor jelentős fluoreszcenciáját, a PET (fotoindukált elektrontranszfer – 

photoinduced electrontrasfer) gátlásának köszönhetően.19 Amennyiben a PET folyamat 

lehetségessé válik (például makrociklussal történő komplexképzés eredményeképp), akkor az 

indikátor fluoreszcenciája lecsökken.   

 Az oxazin származékok sík, merev, stabil szerkezetű kationos indikátorok.20 A 

különböző származékok 580-700 nm közötti tartományban abszorbeálnak, ami ideális biológiai 

minták vizsgálatában. Emellett az oxazin festékek vízoldhatók, és vizes oldatban is nagy a 

fluoreszcencia hatásfokuk.21 A vizsgálataink során használt oxazin 1 (OX) vízben jól oldódó, 

szimmetrikus vegyület. Megkötődik különböző nanorészecskék felületén,22 valamint gazda-

vendég komplexeket képez többféle makrociklussal, így kukurbiturilokkal is.23 

 

4. ábra – A vizsgálatok során használt indikátorok szerkezete 

 Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapnak a különböző szén alapú 

nanorészecskéhez (pl.: grafén-oxidhoz (GO)) kapcsolt makrociklusok, ugyanis ezek a 

 
16 Park, K.M.; Kim, J.; Ko, Y. H.; Ahn, Y.; Murray, J.; Li, M.; Shrinidhi, A.; Kim, K., Bull. Chem. Soc. Jpn., 2018, 91, 95–99. 
17 Dong, H. Q.; Wei, T. B.; Ma, X. Q.; Yang, Q. Y.; Zhang, Y. F.; Sun, Y. I.; Shi, B. B.; Yao, H.; Zhang, Y. M.; Lin, Q ., J. 

Mater. Chem. C, 2020, 8, 13501–13529. 
18 Jacquemin, D.; Perpète, E. A.; Scalmani, G.; Ciofini, I.; Peltier, C.; Adamo, C., Chemical Physics, 2010, 372, 61–66. 
19 Duke, R. M.; Veale, E. B.; Pfeffer, F. M.; Kruger, P. E.; Gunnlaugsson, T., Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 3936–3953. 
20 Shankarling, G. S; Jarag, K. J., Resonance volume, 2010, 15, 804–818. 
21 Rurack, K.; Spieles, M., Anal. Chem., 2011, 83, 1232-1242. 
22 Nicolay S. Yaroshenko, Lyudmila O. Kostjukova, Victor V. Kostjukov, Journal of Molecular Liquids, 2021, 341, 117456. 
23 Sayed, M. Sundararajan, M.; Mohanty, J.; Bhasikuttan, A. C.; Pal, H.; J. Phys. Chem. B, 2015, 119, 3046-3057. 

MeST 
PhST 

NA 
NI 

OX 
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rendszerek magukban hordozzák mind a makrociklusok, mind az alkalmazott nanorészecskék 

előnyeit.24 A GO nem sztöchiometrikus összetételű, sp2 és sp3 hibridállapotú szenekből 

felépülő rács, melynek felületén számos oxigén tartalmú funkciós csoport található.25 Ezeknek 

köszönhetően stabil vizes szuszpenziók hozhatók létre.26 Önmagában is érdekes optikai 

tulajdonságokkal rendelkezik: széles tartományban abszorbeál, és lumineszkál, lumineszcencia 

spektruma függ a gerjesztési hullámhossztól.27 A felületén képes különböző fluoreszcens 

indikátorokat megkötni, amit az indikátor fluoreszcenciájának kioltása kísér.28 

 

3. Alkalmazott módszerek 

 Az NA, az NI, az MeST és a PhST indikátorok, az Me4CB6, a WP5 és a WP6 

makrociklusokat Bitter István és Bojtár Márton szintetizálta. Az OX-t, a CB7-t és a vizsgált 

analitokat a Merck cégtől szereztük be. Az OX-t átkristályosítással tisztítottuk, a többi 

kereskedelmi vegyszert tisztítás nélkül használtuk. 

 A makrociklus-indikátor komplexek működését FID-szenzorként abszorpciós és 

fluoreszcencia kísérletekkel vizsgáltuk. Először az indikátor koncentrációját állandó értéken 

tartva, a makrociklus koncentrációját növelve mértük a spektrumok változását, és az 

eredményekből globális illesztéssel kiszámítottuk a komplexek stabilitási állandóit. Az 

eredmények alapján kiválasztott összetételű indikátor-makrociklus rendszert teszteltük FID 

szenzorként, a rendszerekhez adagolva az analit biomolekulákat. A komplexek szerkezetét az 

optikai spektroszkópia mellett 1H NMR spektroszkópiával és elméleti számításokkal is 

vizsgáltuk. Az elméleti számításokat Kállay Mihály végezte. 

 A GO-ot László Krisztina és munkatársai állították elő grafitporból a javított Hummels 

módszerrel.29 A szilárd fázisú GO szerkezetét infravörös, Raman, XPS, röntgendiffrakciós és 

elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján jellemeztük, a vizsgálatokat együttműködések 

keretében végeztük. A vizes szuszpenzióban lévő GO-t abszorpciós, emissziós és gerjesztési 

fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálatokkal és potenciometrikus mérésekkel 

tanulmányoztuk. Az OX adszorpcióját GO felületén fluoreszcencia mérésekkel vizsgáltuk. 

 

 

 
24 Zhang, H.; Li, C., RSC Adv., 2020, 10, 18502–18511. 
25 Eda, G.; Chhowalla, M., Adv. Mater., 2010, 22, 2392–2415 
26 Pei, S.; Cheng, H. M., Carbon, 2012, 50, 3210–3228.  
27 Zheng, P.; Wu, N., Chem. Asian J., 2017, 12, 2343–2353. 
28Srisantithama, S.; Sukwattanasinitt, M.; Unarunotai, S., Colloids and Surfaces A, 2018, 550, 123–131. 
29 Marcano, D. C.; Kosynkin, D. V.; Berlin, J. M.; Sinitskii, A.; Sun, Z.; Slesarev, A., Alemany, L. B.; Lu, W.; Tour, J. M., 

ACS Nano, 2010, 4, 4806–4814 
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4. Eredmények 

4.1. Kukurbituril alapú FID-szenzorok 

 Abszorpciós és fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálatokkal tanulmányoztuk a PhST 

stilbazólium indikátor komplexképzését két különböző üregméretű kukurbiturillal, az 

Me4CB6-tal és a CB7-tel. A komplexképzés hatására az abszorpciós sáv a nagyobb 

hullámhosszak felé, a fluoreszcencia sáv a kisebb hullámhosszak felé tolódott el, emellett a 

fluoreszcencia intenzitás is a többszörösére nőtt (5. ábra). A fluoreszcencia spektrumokból 

globális illesztéssel meghatároztuk a kialakuló komplexek stabilitási állandóit. 

 

A PhST-CB7 komplex stabilitási állandója 3∙106 M-1, az 

indikátor-Me4CB6 komplex egyensúlyi állandója 2,5∙ 

104 M-1. Az elvégzett NMR mérések (1D-s 1H és 1H-1C 

COSY vizsgálatok), valamint az elméleti számítások 

alapján (6. ábra) a PhST-CB7 rendszerben az indikátor 

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 PhST-CB7 nagyobb stabilitási 

állandója összhangban van azzal, hogy az indikátor jobban illeszkedik a CB7 üregébe, mint az 

Me4CB6 kavitásába. Az eredmények igazolják, hogy méretszelektív komplexképzés valósul 

meg. 

 A PhST-CB7 rendszert kipróbáltuk FID típusú assay-ként metilezett lizin analitokkal. 

Eredményeink azt bizonyították, hogy a PhST-CB7 komplex turn-off típusú FID szenzorként 

képes megkülönböztetni a trimetil-lizint (LysMe3) a lizintől (Lys), a metil-lizintől (LysMe) és 

a dimetil-lizintől (LysMe2) (7. ábra). 

a) b) 

5. ábra – A PhST indikátor emissziós spektrumai különböző mennyiségű a) Me4CB6 b) CB7 jelenlétében 8-as 

pH-jú pufferben 

6. ábra – A PhST-kukurbituril 

komplexek elméleti számítások 

alapján meghatározott szerkezetei 
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4.2. Anionos karboxilátó-pillérarének alkalmazása FID-típusú szenzorokban 

 Abszorpciós és emissziós spektroszkópiai módszerekkel jellemeztük az anionos WP5 

és WP6 pillérarének komplexképzését különböző kationos indikátorokkal (MeST, NA, NI, a 

WP6 esetében OX is). Az MeST abszorpciós sávja a komplexek színképében erős 

vöröseltolódást mutatott, a többi komplex képződését az abszorpciós spektrumban csak kis 

változások kísérték. A fluoreszcencia sávok intenzitása jelentős mértékben változott: az MeST 

indikátor fluoreszcenciája többszörösére nőtt, míg az NA és NI naftálimid származékok és az 

OX fluoreszcenciája nagy mértékben gyengült (8. ábra). 

a) 

b) 

7. ábra – a) A PhST-CB7 assay fluoreszcencia spektrumai különböző mennyiségű LysMe3 jelenlétében b) A PhST-

CB7 assay 632 nm-en mért fluoreszcencia intenzitása 0-0,128 mM Lys, LysMe, LysMe2 és LysMe3 jelenlétében 

a) b) 

c) d) 

8. ábra – A vizsgált indikátorok (a) MeST b) NA c) NI d) OX emissziós spektrumai különböző mennyiségű 

WP6 jelenlétében 
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A fluoreszcencia spektrumokból globális illesztéssel 

számított egyensúlyi állandókat (K) az 1. táblázatban 

foglaltam össze. Mint az látható, a WP6 pillérarén a 

vizsgált indikátorok közül az MeST-vel hozza létre 

a legstabilabb komplexet. Ehhez képest az OX-nal 

alkotott komplexére egy nagyságrenddel kisebb, a 

naftálimidekkel alkotott komplexeire két nagyságrenddel kisebb stabilitási állandókat kaptunk. 

Bár a WP5 üregmérete kisebb, mint a WP6-é, a két pillérarén az MeST indikátorral hasonlóan 

nagy stabilitású komplexet képez. Az NA és NI naftálimid származékok esetében jelentős, 

nagyságrendi különbség tapasztalható a WP5-tel, valamint a WP6-tal alkotott komplexek 

stabilitási állandói között. 1H NMR mérésekkel vizsgáltuk az NA-WP5 és az NA-WP6 

komplexek szerkezetét, melyek alapján kiderült, hogy a WP5 ürege az NA indikátornak csak a 

„horgony” részét foglalja magába, míg a WP6 üregében kvázi a teljes NA indikátor elfér. 

 Teszteltük az MeST-WP6 és NA-WP6 rendszereket monoamin neurotranszmitterek 

detektálására alkalmas FID szenzorként. 

 

 KWP5 KWP6 

MeST 1,3∙106 (Ref.14) 1,84∙106 

NA 4,8∙103 6,46∙104 

NI 2,8∙105 4,05∙104 

OX - 4,90∙105 

9. ábra – a) Az MeST-WP6 assay emissziós spektrumai különböző mennyiségű hisztamin jelenlétében b) Az 

MeST-WP6 assay 615 nm-en mért relatív fluoreszcencia értékei a különböző analitok adagolásának hatására c) 

Az NA-WP6 assay emissziós spektrumai különböző mennyiségű hisztamin jelenlétében d) Az NA-WP6 assay 533 

nm-en mért relatív fluoreszcencia értékei a különböző analitok adagolásának hatására 

c) 
d) 

a) 

b) 

1. táblázat – Indikátor-pillérarén 

komplexek stabilitási állandói 
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Az MeST-WP6 komplex turn-off jellegű, az NA-WP6 komplex turn-on jellegű fluoreszcenciás 

szenzorként működött (9. ábra). A két FID-szenzor a hisztaminra sokkal erősebb spektrális 

választ adott, mint a többi neurotranszmitterre. Az MeST-WP6-hisztamin rendszer 

spektrumaiból meghatároztuk a hisztamin-WP6 komplex egyensúlyi állandóját, ami 2,1∙105    

M-1 lett. 

 Az OX-WP6 rendszer ideálisan alkalmazható turn-on típusú FID szenzorként B1 

vitamin szelektív detektálására a B2, B3 és B6 vitaminokkal szemben (10. ábra). Az OX-WP6-

B1 vitamin terner rendszer emissziós spektrumaiból meghatároztuk a B1 vitamin-WP6 

egyensúlyi állandóját, ami 9∙104 M-1-nek adódott. 

 

Az 1H NMR mérések és az elméleti számítások alapján 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 (11. ábra). Az elméleti számítások 

szerint is a B1 vitamin-WP6 komplex valamivel kevésbé 

stabil, mint az OX-WP6 komplex.  

 

4.3. Grafén-oxid nanolemez kötőhelyeinek jellemzése oxazin 1 indikátorral 

 Az OX indikátor adszorpcióját GO felületén 6,4-es és 10,2-es pH-jú oldatokban 

tanulmányoztuk, a fluoreszcencia spektrumokat 20 °C és 35 °C-on is felvettük. Savasabb 

közegben a GO felületén lévő karboxilcsoportok voltak csak disszociált formában, lúgos pH-n 

a GO felületén található összes oxigén tartalmú funkciós csoport disszociált formában volt.30 

 
30 Konkena, B.; Vasudevan, S., J. Phys. Chem. Lett., 2012, 3, 867−872. 

10. ábra – a) Az OX-WP6 assay fluoreszcencia spektruma különböző mennyiségű B1 vitamin jelenlétében 

b) OX-WP6 assay 670 nm-en meghatározott fluoreszcencia regenerációja (IF/IFOX) a különböző B 

vitaminok hatására 

a) b) 

11. ábra – Az OX-WP6 és a B1 

vitamin-WP6 komplexek számított 

szerkezetei 
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A mérési eredmények alapján meghatározott 

adszorpciós izotermák jól értelmezhetők a 

Langmuir-modell alapján (12. ábra). Az 

izotermák paraméterei a 2. táblázatban vannak 

összefoglalva. 

Lúgos közegben, ahol nagyobb mennyiségű 

oxigén tartalmú funkcióscsoport van disszociált 

állapotban, a monomolekuláris borítottság (nm) 

eléréséhez szükséges anyagmennyiség nagyobb, 

mint az enyhén savas körülmények között. A meghatározott adszorpciós egyensúlyi állandók 

(KL) értéke is nagyobb lúgos közegben, mint az alacsonyabb pH-n. Az indikátor megkötődése 

a GO-on exoterm folyamat. A legaktívabb kötőhelyekre vonatkozó adszorpciós kapacitás a GO 

negatív töltésű funkciós csoportjainak csupán néhány százalékát tette ki.  

Izotermák nm [mol/g] KL [M-1] 

pH 6,4 
20 C (2,8±0,1)∙10-5 (1,50,1)∙108 

35 C (2,3±0,1)∙10-5 (9,80,5)∙107 

pH 10,2 
20 C (5,0±0,2)∙10-5 (6,40,7)∙108 

35 C (3,6±0,1)∙10-5 (4,90,5)∙108 

2. táblázat – Az OX GO felületén történő adszorpciójához tartozó Langmuir-izoterma paraméterei 

 

5. 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] 

12. ábra - OX adszorpciója GO-on 6,4-es és 

10,2-es pH-n, 20 és 35°C-on 
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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 

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] 

 

6. Alkalmazási lehetőségek 

 A fluoreszcens indikátor kiszorításos szenzorok lehetőséget nyújtanak nem-

fluoreszcens biomolekulák fluoreszcencia mérésen alapuló gyors, egyszerű és érzékeny 

detektálására. 

 A különböző lizin egységek többlépéses metilációja a hisztonfehérjék működésében 

játszik kulcsszerepet.31 A metilezett lizinek detektálása és egymástól való megkülönböztetése 

lehetőséget biztosít különböző élettani folyamatok tanulmányozására. A PhST-CB7 rendszer 

 
31 Gruber, T., Chem. Bio. Chem., 2018, 19, 2324–2340. 
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egyaránt alkalmas a trimetil-lizin kolorimetriás és fluoreszcencia mérésen alapuló 

detektálására. 

 A hisztamin számos fiziológiai folyamatban vesz részt, nem megfelelő szintje 

különböző betegségekkel hozható összefüggésbe.32 Az MeST indikátor WP6-tal alkotott 

komplexe lehetővé teszi a hisztamin kolorimetriás és fluorimetriás detektálását. Az NA-WP6 

rendszerrel fluoreszcenciásan lehet hisztamint detektálni. 

 A B1 vitamin számos biokémiai folyamatban vesz részt, hiánya neurológiai 

betegségekhez vezethet.33 Ezen vitamin analitikai meghatározására elsősorban kromatográfiás 

módszereket használnak. Kidolgoztak fluoreszcenciás módszereket is, amelyek 

származékképzésen alapulnak, a B1 vitamin tiokrómmá oxidálják, ami kék színben erősen 

fluoreszkáló vegyület. Az általunk vizsgált OX-WP6 rendszer lehetővé teszi a B1 vitamin 

közvetlen fluoreszcencia mérésen alapuló gyors és egyszerű meghatározását anélkül, hogy a 

vizsgálat előtt elválasztásra vagy származékképzésre lenne szükség. 

 Az általunk jellemzett GO negatív felületének köszönhetően különböző pozitív töltésű 

molekulákkal lép kölcsönhatásba. Ez lehetőséget biztosít olyan nanoszenzorok fejlesztésére, 

melyekben pozitív töltésű makrociklust (például kationos pillérarént) kapcsolunk a GO negatív 

töltésű funkciós csoportjaihoz. A pozitív töltésű makrociklus különböző negatív töltésű 

indikátorokkal hoz létre komplexeket. Ezek a rendszerek alkalmasak lehetnek negatív töltésű 

biomolekulák, így nukleotidok detektálására. 
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