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1. A munka háttere 

A biotechnológia, a biomarkereken alapuló orvosi diagnosztika és a célzott 

hatóanyag-bejuttatás egyre növekvő mértékben támaszkodik a fehérjék szelektív 

felismerésére. A fehérjemérés etalonja ma is antitesteken alapszik, amelyek előállítása 

azonban költség- és időigényes, illetve rövid az eltarthatóságuk. A molekuláris 

lenyomatú polimerek (molecularly imprinted polymers, MIP-ek) sokkal olcsóbban és 

egyszerűbben előállíthatóak, továbbá jóval ellenállóbbak a környezeti hatásokkal 

szemben, mint az antitestek. A molekuláris lenyomatképzés módszerével „molekuláris 

emlékezettel” rendelkező anyagok készíthetőek oly módon, hogy a megfelelő funkciós 

monomereket a templátként viselkedő célvegyület jelenlétében polimerizáljuk (1. ábra). 

Ezután a templátot eltávolítjuk, s így olyan üregek maradnak vissza a polimerben, 

amelyek képesek szelektíven visszakötni ezt a vegyületet. 

 
1. ábra: A molekuláris lenyomatképzés elve 

A molekuláris lenyomatképzést elsősorban kismolekulás anyagok felismerésére 

fejlesztették ki, és a módszer átvétele nagyméretű, így pl. fehérje templátokra, különböző 

nehézségekbe ütközik. Ezek nagyrészt a fehérjék változékony szerkezetéből és nagy 

méretéből fakadnak, illetve abból a tényből, hogy a meglévő MIP receptúrák 

körülményei között a fehérjék nem stabilak. A denaturálódás elkerülésére vizes közegű 

polimerizációra (és ennek megfelelően vízoldható monomerek és iniciátorok 

használatára) tértek át. A fehérjék nagy méretéből adódó diffúziós gátlás feloldására 

pedig különböző módszereket javasoltak. Az egyik megoldásban a hagyományosan sűrűn 

keresztkötött polimer helyett a gélelektroforézisben használatoshoz hasonló, gyengén 

keresztkötött hidrogéleket állítanak elő1. A polimerláncok nagyfokú rugalmassága 

egyrészt szabad mozgást biztosít a makromolekuláknak, ugyanakkor valószínűsíthető, 

hogy a kötőhelyek stabilitását is hátrányosan befolyásolja. Egy másik módszer az ún. 

epitóp imprintelés, melynek során a natív fehérje helyett csak annak egy rövid, 

reprezentatív peptid szegmensét használják templátként. Ez a megközelítés lehetővé teszi 

a szerves közegű polimerizációt illetve a templát maradéktalan kimosását, ugyanakkor a 

nagyméretű célfehérje visszakötődése továbbra is gátolt lehet.2 Ezek nyomán a 

makromolekulák lenyomatképzésére elsősorban a felületi lenyomatképzési módszerek 

terjedtek el. Ezek lényege, hogy a templát lenyomatainak kialakulását a polimer 

                                                 
1 Hjerten et al., Chromatographia 1997, 44 (5-6), 227-234. 
2 Rachkov and Minoura, Biochimica et Biophysica Acta 2001, 1544, 255-266. 
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felszínére korlátozzuk, vagy olyan vékony polimer filmet készítünk, amelynek 

vastagsága összemérhető a fehérje méretével. Ezen MIP-ek kötőkapacitását úgy 

növelhetjük, ha nagy fajlagos felülettel rendelkező, mikro- vagy nanomintázott MIP-eket 

állítunk elő. Az ehhez szükséges mikrofabrikációs eljárások további előnye, hogy 

jelentősen lecsökkentik a szükséges templát-mennyiséget, ezáltal nehezen hozzáférhető 

(drága vagy korlátozott mennyiségben előállítható) fehérjék lenyomatképzése is 

elérhetővé válik. 

A doktori munkám során egy olyan általánosan használható módszer 

kifejlesztését tűztem ki célul, amely könnyen hozzáférhető kötőhelyeket 

eredményez. Ennek érdekében a molekuláris lenyomatképzést ötvöztem a 

nanogömb litográfiával (nanosphere lithography, NSL), melynek segítségével 

kizárólag a polimer felszínén hoztam létre kötőhelyeket. 

Néhány, közel-rutin alkalmazást bemutató közleménytől eltekintve a MIP-ek még 

jelentős fejlesztésre szorulnak, hogy a valós mintákban lévő zavaró hatások mellett is jól 

működjenek. Jelenleg a MIP-ek fejlesztése nagyrészt kísérletes munkára támaszkodik, 

ezért komolyabb előrelépést vagy a számítógépes tervezéstől, vagy nagy 

áteresztőképességű szintézismódszerek bevezetésétől várhatunk. Ez utóbbi felgyorsítaná 

a MIP-ek összetételének optimálását a nagy affinitás és szelektivitás elérése érdekében. 

Többféle nagy áteresztőképességű kémiai polimerizációs módszert bemutattak már 

az irodalomban, de ezek általában tömb polimert képeznek, így nem alkalmasak 

fehérjék lenyomatképzésére3. Célul tűztem ki ezért egy nagy áteresztőképességű 

módszer kidolgozását a fehérje-imprinteléshez különösen alkalmas elektrokémiai 

polimerizációhoz. A legtöbb elektroaktív monomer vizes oldatból is leválasztható, ahol 

a fehérjék megőrzik a természetes konformációjukat. A fehérjék stabilitását elősegítő 

pufferek ráadásul háttér elektrolitként szolgálhatnak az elektrokémiai polimerizációhoz. 

A szabad gyökös (általában termikus vagy UV) polimerizációs módszerekkel ellentétben 

az elektrokémiai polimerizáció nem igényel iniciátort, ami megváltoztathatná a fehérje 

szerkezetét. Az elektrokémiai szintézis jól kézben tartható, így a leválasztott polimer 

réteg vastagsága precízen szabályozható, ami különösen fontos a fehérjék 

imprintelésekor.  

A molekuláris lenyomatú polimerek előállításának egyik kulcslépése a templát 

eltávolítása, hiszen ez által válnak elérhetővé a szelektív kötőhelyek. A templát elégtelen 

kimosása csökkent kötőkapacitáshoz vezet, illetve a maradék templát később kioldódhat, 

meghamisítva a mérést. A makromolekulák, így a fehérjék kimosása nem egyszerű a 

sűrűn keresztkötött polimer hálóból, a nagy méretük és gátolt mozgásuk miatt. A 

hagyományos oldószeres módszerek alternatívájaként felmerült a templát enzimatikus 

emésztéssel történő eltávolítása is, de a MIP-es irodalom nem egységes arra nézve, hogy 
                                                 

3 Lanza and Sellergren, Anal. Chem. 1999, 71 (11), 2092-2096.; Takeuchi et al., Anal. Chem. 1999, 
71 (2), 285-290. 



milyen emésztéses eljárás lenne megfelelő. A proteomikában kidolgozott emésztéses 

módszerek nem ültethetőek át közvetlenül a MIP-es gyakorlatba, mivel a templát 

eltávolítás céljait az szolgálja a legjobban, ha a fehérjét minél apróbb fragmensekre 

hasítjuk. A munkám során ezért egy olyan enzimatikus emésztéses eljárást 

adaptáltam és optimalizáltam templát eltávolításra, amely nagyon rövid peptid 

fragmensekre, illetve aminosavakra bontja a fehérjét. A módszer 

alkalmazhatóságát különböző polimer rendszereken mutattam be. 

2. Kísérleti módszerek 

2.1. Nanogömb litográfia alapú fehérje-imprintelés 

A nanogömb litográfia alapú nanomintázó eljárást avidin modell templáttal 

dolgoztam ki (2. ábra). Először egy biotinilált, bontható keresztkötőt kapcsoltam felületi 

amin csoportokat tartalmazó polisztirol gyöngyökre (Ø792 nm). Ezután a gyöngyöket 

avidinnel vontam be, kihasználva az avidin-biotin kölcsönhatást, és az így kapott gyöngy 

szuszpenziót egy aranyozott kvarc kristály felületére szárítottam rá kontrollált 

páratartalmú térben. A gyöngyök önrendeződésével előállt réteg közeit polisztirol-

szufonáttal adalékolt poli(etiléndioxitofén) polimerrel töltöttem fel. Ehhez a megfelelő 

monomereket 0,9 V (vs. Ag/AgCl/3 M KCl) potenciálon elektrooxidáltam. A 

polimerizáció során áthaladt töltés mennyiségén keresztül szabályoztam a leválasztott 

polimer vastagságát, hogy az éppen a magasságuk feléig ágyazza be a gyöngyöket. 

Utolsó lépésként a biotinos keresztkötő elhasításával eltávolítottam az avidint a 

gyöngyökről, amelyeket ezután a toluolban feloldva megkaptam a felületi lenyomatokat 

tartalmazó polimert.  

 
2. ábra: Nanogömb litográfia alapú molekuláris lenyomatképzés avidin modellfehérjével; (a) avidin orientált 

immobilizációja biotinos keresztkötő segítségével aminos polisztirol gyöngyökre; (b) az avidin-módosítású 
gyöngyök önrendeződése aranyozott kvarc kristályon; (c) PEDOT/PSS elektrokémiai leválasztása a gyöngyök 

közötti térbe; (d)a gyöngyök eltávolítása után visszamarad a felületi lenyomatokat tartalmazó polimer. 
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2.2. Nagy áteresztőképességű polimer előállítás elektrokémiai 

mikrocseppentéssel 

Molekuláris lenyomatú polimerek nagy áteresztőképességű elektrokémiai 

előállításához egy 10 µl-es mikropipetta műanyag hegyébe egy Ag/AgCl szálat vezettem 

be (3. ábra). A hegyet monomeroldattal (1 mM szkopoletin + 10 mM NaCl + 5, 10 vagy 

25 µM ferritin) töltöttem fel, majd egy felületi plazmon rezonanciás (SPR) chiphez 

nyomtam. Az arany chip munkaelektródként, míg a pipettahegyben lévő szál referencia- 

és egyben ellenelektródként szolgált. A rendszerre egy potenciál pulzus programot 

kapcsoltam, melynek során a munkaelektródot váltakozva 0 V (1 s) ill. 0,9 V (0,1 s) 

potenciálon tartottam. A polimer film vastagságát a leválasztás során áthaladt elektromos 

töltés mennyiségén keresztül szabályoztam. 

 
3. ábra: 10 µl-es pipettahegyből készített elektrokémiai mikrocseppentő eszköz vázlatos rajza (a) és fényképe (b) 

2.3. Templát eltávolítás enzimatikus emésztéssel 

A proteolitikus úton történő templát eltávolításhoz egy széles hasítási szelektivitással 

rendelkező proteázt, a proteináz K-t választottam, mely a fehérjéket aminosavakra és 

nagyon rövid peptidekre bontja. Először különböző előkezelések hatását vizsgáltam 

tormaperoxidáz (horseradish peroxidase, HRP) ill. avidin fehérje oldatban történő 

emésztésének hatékonyságára, majd az optimalizált emésztési eljárást alkalmaztam ezen 

fehérjék eltávolítására különböző molekuláris lenyomatú polimerekből: egyrészt avidin-

lenyomatú nanostruktúrált polimerből (amelyet a fent ismertetett nanogömb litográfiás 

módszer kis módosításával készítettem), illetve szilika szemcsék köré növesztett HRP-

lenyomatú poliakrilamid héjból. Röviden, 10 µl 0.2% RapiGestTM SF felületaktív 

anyagot adtam vagy a fehérje-imprintelt polimer, vagy az oldott fehérje mintához. 3 µl 

100 mM ditiotreitol hozzáadása után a mintát 60 percig rázattam (250 rpm). Ezután 

hozzáadtam 27,5 µl CaCl2 oldatot (4,3 mM végkoncentrációban) és 4,7 µl 200 mM 

jódacetamidot, majd a mintát 45 percig sötétben tartottam. Végül 25 µl 1 mg/ml 

proteinase K oldatot mértem a mintához, és az emésztést legalább 8 órán keresztül 

hagytam végbemenni 37°C-on, enyhe rázatás mellett. Ezután a polimeres minták esetén a 

felülúszóból, oldott fehérje esetén a teljes emésztményből savanyítást követően 

meghatároztam bizonyos aminosavak mennyiségét HPLC-MS/MS módszerrel. A 

polimerekből felületaktív anyag ill. savas metanol:víz elegy segítségével mostam ki a 

protein fragmenseket. A polimerek fehérje-kötő képességét kvarc kristály 

mikromérleggel ill. egyensúlyi visszakötődési kísérletekkel határoztam meg. 
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3. Eredmények 

3.1. Nanogömb litográfia alapú fehérje-imprintelés 

A fehérjék imprintelése során alapvető fontosságú, hogy jól hozzáférhető 

kötőhelyeket hozzunk létre, amelyek szabad anyagátadást biztosítanak a MIP és a 

mintafázis között. Ezt úgy érhetjük el, ha a kötőhelyek kialakulását a polimer felszínére 

korlátozzuk. A kellően nagy kötőkapacitás érdekében célszerű a felületi imprintelést 

olyan szintézismódszerekkel kombinálni, amelyek nagy fajlagos felületű polimert 

eredményeznek. Egy ilyen módszer kifejlesztése érdekében adaptáltam a plazmonika 

területén jól ismert nanogömb litográfiát, melynek során nanoméretű gömbök 

önrendeződésével kialakult kolloid kristályt alkalmaznak maszkként a kívánt anyag 

leválasztásához. Ez a módszer maga is egyfajta lenyomatképzésnek tekinthető, hiszen a 

nanogömbök eltávolítása után a leválasztott réteg megőrzi a maszk mintázatát. A 

nanogömb litográfia bevezetését a fehérje-imprintelés területére az is motiválta, hogy (a 

szabad templáttal végzett lenyomatképzéssel szemben) lehetővé teszi az orientált 

imprintelést. A nanogömb litográfia alapú lenyomatképzés kevésbé szigorú 

követelményeket támaszt a polimer vastagságát illetően, mint azok a módszerek, 

amelyeknél a templát fehérjét közvetlenül az elektród felületére rögzítik. Nanogömb 

hordozó esetén ugyanis a beágyazó polimer vastagsága a gömbök sugarát is elérheti 

anélkül, hogy a kötőhelyek hozzáférhetősége romlana, s ez nagyságrendekkel nagyobb 

lehet a fehérjék méreténél. 

A koncepció (2. ábra) igazolására avidin templátot használtam a csoportunkban 

végzett korábbi munkák alapján4. 0,75 mikronos aminos latex gyöngyök felületét 

biotiniláltam, amihez az avidin az egyik biotinkötő helyén keresztül kapcsolódni tudott. 

A magas izoelektromos pontú (pI 10,5) avidin felvitelét a gyöngyök jelentősen 

pozitívabbá vált zéta-potenciálja igazolta (-29,6 mV � +6,7 mV). A latex gyöngyöket 

aranyozott kvarc kristályra cseppentettem, és a szuszpenziót hagytam beszáradni. 

Megállapítottam, hogy a gyöngyök önrendeződése jobban közelítette az ideális 

hexagonális alakzatot, ha (i) az arany felületet előzetesen UV/ózon kamrában kezeltem 

15-30 percig közvetlenül a szuszpenzió felcseppentése előtt, (ii) ha a szuszpenzió 

száradása lassan, 75% relatív páratartalmú térben zajlott, és ha (iii) a monoréteghez 

képest kb. négyszeres mennyiségű gyöngyöt vittem fel a kristályra, hogy az óhatatlanul 

kialakuló multirétegek gyöngy-fogyasztását kompenzáljam. 

A gyöngyök közötti teret elektrokémiailag leválasztott PEDOT/PSS polimerrel 

töltöttem ki. A polimer vastagságát a leválasztás során áthaladt töltés mennyiségével 

szabályoztam, hogy a gyöngyök sugaráig érjen. Végül a fehérjét eltávolítottam a 

gyöngyökről, amelyeket ezután toluolban feloldottam. A MIP készítésének lépéseit 

fluoreszcens mikroszkópia segítségével ellenőriztem, fluoreszcein-izotiocianáttal (FITC) 

jelzett avidint alkalmazva (4. ábra). 

                                                 
4 Menaker et al., Adv. Mater. 2009, 21 (22), 2271-2275. 



 
4. ábra: Fluoreszcens mikroszkóppal meghatározott intenzitás 528 nm-en (λex: 470-490 nm, 240 pixel átlaga); (a) 

avidin-FITC módosítású latex gyöngyök PEDOT/PSS polimerbe ágyazva; (b) ezen réteg az avidin-FITC 
eltávolítása után, ill. (c) a latex gyöngyök toluolos feloldása után. Összehasonlításként: azonos körülmények 

között mért fluoreszcens intenzitások (b’) módosítatlan latex gyöngyök rétegén, ill. (c’) egyszerű PEDOT/PSS 
filmen. A nagy szórást az okozza, hogy a mért pontok között fluoreszcens gyöngyök és a gyöngyök közötti 

területek is szerepelnek. Látható, hogy a módosítatlan gyöngyök és a PEDOT/PSS film önmagukban is 
mutatnak fluoreszcenciát. 

A polimer fehérje-kötési tulajdonságait nanogravimetriásan, átfolyócellás kvarc 

kristály mikromérleggel vizsgáltam. Az áramló pufferbe egyre növekvő koncentrációjú 

avidin oldatokat injektáltam, miközben nyomon követtem a frekvencia változását. 

Előzetes mérések során nagymértékű nemspecifikus adszorpció mutatkozott, amit 

sikerült jelentősen lecsökkenteni (i) a gyöngyök eltávolítása során felfedett arany foltok 

blokkolásával, ill. (ii) 0,01% Tween20 felületaktív anyag hozzáadásával a Tris-EDTA 

áramló pufferhez. Ilyen körülmények között több polimeren megmértem az avidin 

kötődését, és a legnagyobb injekált koncentrációnál mért maximális felületi borítottság 

1,384 µg cm-2-nek adódott a MIP-en, míg 0,208 µg cm-2-nek a NIP-en (nem-imprintelt 

polimer; a MIP-pel azonos módon készült, de a PEDOT/PSS filmet módosítatlan latex 

gyöngyökkel mintázva, 5. ábra). A kétféle filmen mért kötődés hányadosa 6,65, ami az 

egyik legnagyobb ún. imprintelési faktor volt a fehérje-MIP-ek irodalmában. 

 
5. ábra: (a) Avidin kötődése során regisztrált tipikus fekvencia-görbe MIP-en ill. NIP-en. A növekvő 

koncentrációjú avidin-oldatok (10−3 to 3×10−1 mg mL−1)  injektálását nyilak jelzik. (b) Avidin kötődési görbéje 
az imprintelt (teli négyzet) és nem imprintelt (üres négyzet) PEDOT/PSS mintázaton. A pontok három 

különböző MIP ill. NIP filmen mért eredmények átlagát mutatják. 

A MIP kiváló szelektivitást mutatott avidin-analógokkal (semleges és deglikozilált 

formákkal ill. egy másik biotin-kötő fehérjével) szemben, de jelentős affinitást 

tapasztaltam lizozimra, amely egy kisméretű fehérje, az avidinéhoz hasonlóan magas 

izoelektromos ponttal. Ez arra utal, hogy az elektrosztatikus kölcsönhatások fontos 

szerepet játszanak a felismerésben. A bemutatott módszer előnye a jelentősen jobb 

(a) (b) 



szelektivitás, mint amit korábbi munkák során, véletlenszerűen immobilizált avidinnel 

értek el a csoportban5. 

3.2. Nagy áteresztőképességű polimer előállítás elektrokémiai 

mikrocseppentéssel 

Egy miniatürizált elektrokémiai cellát készítettem egy mikropipetta hegyében, 

amelynek segítségével nagy áteresztőképességgel tudtam elektrokémiai úton előállítani 

kb. 500 µm átmérőjű, vékony polimer filmeket. A pipettahegybe bevezettem egy 

Ag/AgCl szálat, amely referencia/ellenelektródként szolgált, míg a monomereleggyel 

töltött pipettahegyet egy aranyozott SPR-chiphez (munkaelektród) érintettem. A 

szkopoletin monomert szakaszosan oxidáltam 0,9 V-on, így egy vékony, szigetelő 

polimer réteget kaptam a pipettahegy által meghatározott területen. A szakaszos oxidáció 

elősegítheti a fehérje templát beépülését a növekvő filmbe, mivel lehetővé teszi, hogy az 

elektród közelében lévő rétegben visszapótlódjon a lassan diffundáló makromolekula. Az 

elektrokémiai mikrocseppentést az SPR chip különböző helyein megismételtem, változó 

összetételű monomer-fehérje keverékkel ill. változó elektropolimerizációs 

körülményekkel. Így egy polimer foltokból álló mátrixot hoztam létre. ahol a foltok 

vastagsága néhány nanométer volt (6. ábra). A chipet ezután az SPR készülékbe 

helyeztem, ahol jelölésmentesen nyomon követhettem az egyes foltokon történő 

visszakötődést. 

 

6. ábra: SPR Elektrokémiai mikrocseppentéssel előállított imprintelt (D-F) és nem imprintelt (A-C) polimer 
foltokból álló mátrix felületi plazmon rezonanciás képe. 

 

A képalkotó SPR méréssel kiegészített elektrokémiai mikrocseppentés módszere 

lehetőséget rejt polimerek nagy áteresztőképességű előállítására és tesztelésére. Ezt egy 

ferritinre imprintelt poliszkopoletin film optimalizálásával mutattuk be. Elsőként az 

optimális vastagságú polimer leválasztásához szükséges polimerizációs ciklusszámot 

határoztuk meg. A polimer vastagságát úgy választottuk meg, hogy minél nagyobb részét 

                                                 
5 Lautner et al., Adv. Funct. Mater. 2011, 21 (3), 591-597. 
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ágyazza be a templátnak, de még ne temesse azt be. Ezt követően különböző mosó 

oldatokat próbáltunk ki, amelyek közül 5 mM NaOH bizonyult a legmegfelelőbbnek a 

templát eltávolítására. A monomer:templát arányt, valamint a visszakötődési puffer 

összetételét is vizsgáltuk. Gyors optimalizálást követően 13-as imprintelési faktort, és 

nem-templát fehérjékkel szemben 3-10-szeres szelektivitást értünk el. 

3.3. Templát eltávolítás enzimatikus emésztéssel 

A fehérje templátok proteolitikus eltávolításához a proteináz K-t választottam. Ez az 

enzim sok helyen képes hasítani a fehérjéket, amelyeket így rövid peptidekre, vagy akár 

aminosavakra bont. Ez előnyös a templát eltávolítás szempontjából, ugyanis a kis méretű 

fragmenseket könnyebb kimosni a MIP-ből. HRP és avidin emésztését vizsgáltam 

proteináz K-val. Ezek a fehérjék nehezen emészthetőek, mivel több diszulfid hidat és 

glikozilációt is tartalmaznak, ill. az avidin négy alegységből épül fel. Ezek alapján azt 

várjuk, hogy egy olyan eljárás, ami képes a HRP-t és az avidint kis fragmensekre 

bontani, az más fehérjék emésztésére is általánosan alkalmazható lesz. 

Natív formájukban nem volt hatékonyan emészthető proteináz K-val sem a HRP, 

sem az avidin. A hasítás elősegítésére felületaktív anyaggal denaturáltam a fehérjéket, ill. 

redukáltam és alkiláltam a diszulfid hídjaikat. Mindkét előkezelés szükségesnek 

bizonyult ahhoz, hogy az azt követő proteolízis hatékonyan végbemenjen. A legteljesebb 

emésztést a fehérjéhez képest 1:1 tömegarányú proteináz K-val értem el, a proteolízis 

optimális idejét 24h-ban határoztam meg. 

Ezután két különböző MIP-et készítettem HRP ill. avidin templáttal. Az avidin-

imprintelt polimert nanogömb litográfia segítségével készítettem, a fent ismertetetthez 

hasonló módon. Az avidint ebben az esetben az optimalizált emésztési módszerrel 

távolítottam el a gyöngyökről. Az emésztett MIP valamelyest több avidint tudott 

visszakötni, mint az a MIP, amelyből kémiai hasítással távolítottam el a fehérjét, igazolva 

az emésztéses templát eltávolítási módszer alkalmasságát (7.a ábra). Egy másik példában 

HRP-re imprintelt poliakrilamid héjat készítettem szilika szemcsék köré, és ebből is az 

optimális emésztési protokollal távolítottam el a templátot. Ezen a MIP-en (és egy azonos 

módon, de HRP nélkül készített nem imprintelt polimeren, NIP-en) egyensúlyi 

visszakötődést vizsgáltam. A MIP-en tapasztalt nagyobb kötődés itt is igazolta a sikeres 

imprintelést és templát kimosást (7.b ábra). 

 



 
7. ábra: (a) Avidin kötődési görbéje az emésztett (kör) ill. kémiailag hasított (rombusz) MIP-en. (b) HRP 

adszorpciós izotermája MIP (teli négyzet) ill. NIP (üres négyzet) mag-héj szemcséken. 

4. Tézisek 

1. Megmutattam, hogy a nanogömb litográfia segítségével előállíthatóak fehérjék 

felismerésére alkalmas, felületi lenyomatokat tartalmazó polimerek. A koncepció 

igazolására avidinre imprintelt poli(3,4-etiléndioxitiofén)/polisztirol-szulfonát 

filmet választottam le elektrokémiailag egy aranyozott kvarc kristályra, avidin-

borítású polisztirol nanogömbökből önrendeződött réteg segítségével. Az imprintelt 

polimer 6,5-szer annyi avidint tudott megkötni, mint a nem-imprintelt kontroll 

polimer, ami a fehérje-MIP-ek irodalmában kiemelkedő imprintelési faktort jelent. 

[I. cikk] 

2. Megmutattam a helyspecifikus imprintelésben rejlő lehetőséget homogén 

kötőhelyek kialakítására. A fenti rendszerben az avidin templátot irányítottan, az 

egyik biotinkötő helyén keresztül kapcsoltam a polisztirol gyöngyhöz. Az így 

kapott polimer nagyobb szelektivitást mutatott avidin-analógokkal szemben, mint 

egy korábban publikált azonos anyagú polimer, amelyet véletlenszerűen 

immobilizált avidin templáttal imprinteltek. [I. cikk] 

3. Kidolgoztam egy elektrokémiai mikrocseppentésnek elnevezett módszert 

molekuláris lenyomatú polimerek lokalizált elektrokémiai leválasztására. 

Elkészítettem egy referencia/ellenelektródot tartalmazó mikropipettahegyen 

alapuló prototípust, mellyel kb. 500 µm átmérőjű, ferritin-lenyomatú 

poliszkopoletin foltokat választottam le SPR chipre. [II.cikk] 

4. Megmutattam, hogy az elektrokémiai mikrocseppentés kombinációja képalkotó 

felületi plazmon rezonancia (SPR) méréssel egy nagy áteresztőképességű 

szűrőmódszert ad, amely felgyorsítja a molekuláris lenyomatképzés 

optimalizálását. Ezt egy ferritin-lenyomatú polimer gyors optimalizálásával 

igazoltuk, ami kiemelkedő, 13-as imprintelési faktort eredményezett. [II. cikk] 

 

a) b) 



5. Egy széles körben alkalmazható, kibővített enzimatikus emésztési protokollt 

javasoltam a templát eltávolítására fehérje-lenyomatú polimerekből, abból 

kiindulva, hogy a HRP és az avidin natív formájában nem volt hatékonyan 

emészthető proteináz K-val. Az új módszer abban különbözik a korábban 

alkalmazott proteolitikus templát eltávolítási módszerektől, hogy előkezelési lépést 

is tartalmaz, melynek során a fehérjét denaturáljuk, és diszulfid hídjait redukáljuk. 

Megmutattam, hogy a kibővített emésztési módszer sikeresen alkalmazható 

kovalensen rögzített HRP ill. avidin eltávolítására mag-héj típusú ill. 

nanostrukturált vékony MIP filmből. [V. cikk] 

5. Alkalmazási lehetőségek 

A nanogömb litográfián alapuló módszerünk más fehérjék lenyomatképzésére is 

kiterjeszthető. A bemutatott eljárás a következő előnyöket rejti: (i) a makromolekulás 

templát irányított rögzítése a nanogömb felületére helyspecifikus imprintelést tesz 

lehetővé, (ii) a felületi lenyomatú polimer kötőhely-sűrűsége a nanogömbök fehérje-

borításának sűrűségén keresztül szabályozható, (iii) a nanogömb hordozónak 

köszönhetően a polimer vastagsága jóval szélesebb skálán választható, így könnyebben 

szabályozható, mint a fehérje közvetlen imprintelése esetén, amikor a templát méretével 

összemérhető, ultravékony film előállítása szükséges. 

Az elektrokémiai mikrocseppentés új módszere utat nyithat az elektrokémiailag 

előállított fehérje-MIP-ek nagy áteresztőképességű teszteléséhez. Emellett a bemutatott 

módszerrel különböző célvegyületekre szelektív MIP-ek is készíthetőek egymás mellett, 

ezáltal egyidejűleg több analát is mérhető egyetlen chippel.   

A kibővített proteolitikus templát eltávolítást két különböző, nehezen emészthető 

fehérjével teszteltük, és várhatóan általánosan alkalmazható más fehérjékre is. A 

módszerünk elősegítheti olyan ígéretes imprintelési eljárások fejlesztését (pl. 

immobilizált templáttal való lenyomatképzés), amelyek proteolitikus templát 

eltávolításra támaszkodnak, de szabad templáttal végzett imprintelés esetén is előnyösen 

alkalmazható. 
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