
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Oláh György Doktori Iskola

Nanopórus alapú elektrokémiai érzékelők
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Bevezetés

Az analitikai kémiával szemben egyre növekvő igényt támaszt a kereslet azon technikák iránt,
amelyek megbízhatóan képesek mérni, nyomon követni és kimutatni a speciesek széles skáláját
kezdve a molekuláktól, molekuláris vegyületektől a biológiai vagy szintetikus eredetű mikro-
illetve nanorészecskékig.

Évtizedekkel ezelőtt analitikai információnk nagy része molekulasokaságok méréseiből szár-
mazott, de a műszerfejlesztés révén a rendelkezésre álló térbeli és időbeli felbontás kiszélese-
dett, és lehetővé vált egyetlen molekula felismerése is. Az egymolekula detektálási módszerek-
ből kapott információ nem korlátozódik a sokaság átlagára, hanem a molekulákat egyenként
detektáljuk, amely a sokaságban korábban rejtett változatokat, szubpopulációkat, intermediere-
ket vagy útvonalakat tár fel.1

Bár a sokasági módszereknek olyan referenciaanyagra van szüksége, amelynek koncentrációja
ismert, egy egymolekula módszer egyenként vizsgálja az analát molekulákat, és az egyetlen
szükséges információ az a térfogat, ahonnan az analátok származnak.

Egy egymolekula módszer előnyös lehet a vakcinákban található vírusok koncentrációjának
meghatározására, amely gyakran inaktivált vírusrészecskéket használ. Az aktív vírusok mennyi-
ségét általában úgy határozzák meg, hogy a vírusokat úgynevezett plakk titrálás során sejttenyé-
szetekben felszaporítják, ami egy meglehetősen munka- és időigényes technika. Továbbá, ez a
módszer definíció szerint egyáltalán nem alkalmazható inaktivált vírusokra. Jelenleg a vírusré-
szecskék mennyiségi meghatározását nehezíti a megfelelő standardok hiánya. A vírusrészecske
standardok hiánya azonban nem meglepő, mivel már a nanorészecske méretstandardok száma
is meglehetősen kicsi, és (legjobb tudomásom szerint) nincsenek nanorészecske koncentráció
standardok. A nanorészecske gyártók csak a nanorészecske szuszpenzió tömegszázalékos érté-
két adják meg, azaz az oldatban lévő szárazanyag tömegét az átlagos átmérővel együtt. Noha
ezek az adatok felhasználhatók a részecskekoncentráció közelítésére, ez a megközelítés elha-
nyagolja a részecskék közti különbségeket, amely pontatlan eredményekben nyilvánul meg.

A szenzorok egy csoportja, amelyek méretüknél fogva ehhez hasonló térbeli felbontással ren-
delkeznek a nanopórusokon alapuló érzékelők.2 A nanopórusos szenzorok egy megfelelő szi-
getelőmembránban kialakított nanométeres mérettartományba eső pórust vagy pórusokat tartal-
maznak és a nanopórus belső térfogatával összemérhető méretű speciesek pórusban tartózkodá-
sát érzékelik.

1Ha, T. Nature Methods 2014, 11, 1015–1018.
2Makra, I.; Gyurcsányi, R. E. Electrochemistry Communications 2014, 43, 55–59.
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A nanopórusok gyártásához használt számos membránanyag és eljárás között egy speciális he-
lyet foglalnak el a nanopipetták, amelyek az olcsó és gyors gyárthatóságuk ellenére eddig nem
kaptak sok figyelmet a kutatóktól.3

A legelterjedtebb nanopórus alapú, egymolekula detektálási módszer az ellenálláspulzus tech-
nika (resistive pulse sensing - RPS), amely során egy nanopórus két elektrolitkamrát választ
el és a póruson keresztül folyó feszültségvezérelt ionáramban történő változásokat (impulzu-
sokat vagy csúcsokat) érzékeljük, miközben részecskék haladnak át a póruson. Habár az RPS
jel az analát méretéről és koncentrációjáról szolgáltat információt, csak a tanulmányok egy kis
hányada rögzíti és közli ezeket, részben a nanopórus geometria bizonytalansága és részben a
konverzió összetettsége miatt. A közölt adatok jellemzően csak az impulzus amplitúdók elosz-
lására korlátozódnak és abban a ritka esetben ha méreteloszlásokat is közölnek, ezekhez stan-
dard nanorészecskékkel való előzetes kalibrációra volt szükség (leggyakrabban ezek polimer
nanorészecskék, amelyek más tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a célzott nanorészecskék).
Az egyik célom egy nanopipettákon alapuló nanorészecske/vírus méretezési és kvantifikálási
módszer létrehozása volt, amely nem igényel kalibrációs standardokat, hanem rögtön a pipetta
gyártása után használható.

A módszer kidolgozása során nehézségekbe ütköztem, amikor az inaktivált vírusrészecskékre
alkalmazott RPS alapú kvantifikációs eljárást akartam validálni. Azon módszerek hiánya miatt,
amelyek képesek meghatározni víruskoncentráció standardok nélkül 30 nm-nél kisebb vírusok
koncentrációját, kifejlesztettem egy módszert a víruskoncentráció statikus fényszóráson alapu-
ló meghatározására, ami egy meglehetősen széles körben elérhető technika és többnyire rutin
műszerezettséget igényel.

Az RPS alapú nanorészecske számlálási tanulmányok jelentős száma ellenére az RPS mód-
szer kimutatási határát, vagyis azt a minimális koncentrációt, amely még kimutatható egy józan
határidőn belül, még nem vizsgálták. Valószínűleg azért, mert a mért koncentrációk szisztema-
tikus összehasonlítása/előrejelzése nem triviális, mivel ez a nanopórus geometriájától függ, ami
nagy változatosságot mutat az irodalmi jelentésekben. Figyelembe véve ezt a hiányt, az volt
a szándékom, hogy egy egyszerű predikciós algoritmust hozzak létre a minimálisan méretez-
tető/kimutatható nanorészecske koncentrációra, ami segítséget nyújt az RPS kísérletek ésszerű
tervezésében, és megismerteti a módszer teljesítményhatárait.

Biológiai rendszerekben az ioncsatornák biztosítják az ionok permszelektív és/vagy szelektív
transzportját a lipidmembránokon keresztül, de ez a funkció a pórus/membrán felület megfele-
lő kémiai módosítása révén is létrehozható szintetikus nanopórusokkal. Ez a permszelektivitás

3Actis, P.; Mak, A. C.; Pourmand, N. Bioanalytical Reviews 2010, 1, 177–185.
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(töltés előjel alapú diszkrimináció) a potenciometriás detektálás alapjául szolgálhat, amely so-
rán a permszelektív nanopórus két oldalán lévő ionkoncentrációk közötti különbség egy mérhe-
tő potenciálkülönbséget eredményez. Csoportunk ezt a potenciometriás nanopórusos érzékelő
mechanizmust vizsgálta, és kiterjesztette azt poliionokra is. A potenciometriás érzékelés előnye,
hogy sokkal egyszerűbb műszerezettséget igényel, mint a domináns nanopórus alapú árammé-
rési technikák, amelyek leggyakrabban pA szintű áramfelbontást és a 10 kHz-es tartományba
eső sávszélességeket igényelnek. Az egyik ilyen módszer potenciometriás méréseket alkalmaz
az ionok szelektív kimutatására, ezáltal a kereskedelmi forgalomban kapható ionszelektív elekt-
ródokban használt PVC-membránok alternatívájaként szolgálhat, amely azonban nem vizes ol-
dószerekben is stabil marad.4 Egy másik módszer peptid nukleinsav (PNS) felismerő moleku-
lákat alkalmaz, amelyek töltés nélküli DNS analógok. A PNS szálak pozitív töltésű funkciós
csoporttal vannak ellátva és a nanopórus felületére rögzítik őket. A PNS szálak negatív töltésű
nukleinsavakkal történő hibridizációja a nanopórus felszínén megváltoztatja a töltés előjelét,
amely potenciometriásan kimutatható. A potenciometrián alapuló nanopórusos érzékelő techni-
kák száma rendkívül alacsony a nanopórusok irodalmában, ezért célul tűztem ki olyan modellek
létrehozását, amelyek a nanopórus alapú potenciometriás érzékelők érzékelési mechanizmusá-
nak további megértését szolgálhatják, és ezáltal segíthetik a technika fejlődését.

Módszerek

Arany nanopórusos membránok készítése és alkalmazása

Az arany nanopórusos membránok nyom-maratott polikarbonát membránlemezekből készültek
úgy, hogy a membrán pórusaiba kémiailag aranyat választottam le. A membránok 6 µm vasta-
gok, 25 mm átmérőjűek és véletlenszerűen eloszló, hengeres pórusokat tartalmaznak, melyek
névleges pórusátmérője 80 nm és a pórussűrűség 4x108 pórus/cm2. Megfelelő aktiválás után a
membránokat aranyozott fürdőbe helyeztem különböző időtartamokra (2-5 óra), hogy külön-
böző átmérőjű nanopórusokat kapjak. Az aranyozás után a levált arany mennyiségét az arany
nanopórusos membránok tömegének mérésével és az effektív pórusátmérőt (átlagos belső át-
mérő) gázpermeációs kísérletekkel határoztam meg.

Az arany nanopórusos membránokat olyan tiolszármazékok alkalmazásával funkcionalizáltam,
amelyek arany felületeken önrendeződő monorétegeket képeznek. A negatív felületi töltés elő-
állításához merkaptoundekán-szulfonsavat5 (MDSA) a pozitív felületi töltés létrehozásához N,N,N-

4Jágerszki, G. et al. Angewandte Chemie International Edition 2011, 50, 1656–1659.
5Turyan, I.; Mandler, D. Journal of the American Chemical Society 1998, 120, 10733–10742.
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trimetil(merkaptoundecil)ammónium-kloridot6 (QT) használtam.

Három 7 mm átmérőjű arany nanopórusos membránt vágtam ki minden egyes 25 mm átmérőjű
főmembránból, majd ezeket Philips IS 561 elektródtestekbe szereltem, és az elektródok belső
oldatkamráját (kb. 1 ml) 0,1 mM KCl oldattal töltöttem meg. Az elektródokat különböző kon-
centrációjú KCl oldatokba helyeztem, és az elektromotoros erőt (EME) kettős sóhidas Ag/AgCl
elektródok között mértem.

Nanopórusos chipek készítése és mérési alkalmazása

A szilárdtest arany nanopórusos chipeket szilícium alapú 3D MEMS/NEMS technológiával
és fókuszált ionnyaláb (focused ion beam - FIB) maratással állították elő. A membrán három
egymást követő rétegből áll: nem sztöchiometrikus szilícium-nitrid (SiNx), Ti-oxid adhéziós
réteg és aranyréteg, melyek vastagsága rendre 205, 5 és 150 nm. Ebben a membránban FIB
maratással 7 azonos csúcsátmérőjű (30-80 nm tartományba eső) kúpos nanopórus (félnyílásszög
9,2o) lett kialakítva.7

Az aranyfelületekre tiollal és lizinnel módosított 18 bázis hosszúságú PNS szálakat kötöttünk.
Egy 22 bázis hosszú komplementer szekvenciájú mikroRNS-t vagy annak DNS analógját alkal-
maztuk célpontként, míg a negatív kontroll egy hasonló hosszúságú véletlenszerű szekvencia
volt. A PNS szálak az arany nanopórusokra egy rövid, komplementer 7 bázis hosszú DNS szál-
lal prehibridizált formában lettek rögzítve, melyről csoportunk nemrégiben megmutatta, hogy
egy önszabályozó felületi sűrűséget biztosít, ami optimális a célpont hibridizációja szempont-
jából.8

A membránokat egy transzport cellába szereltük, ami két oldatteret választ el egymástól (minta
és referencia), és mindkettőbe egy-egy kettős sóhidas Ag/AgCl elektród merül. A potenciálvá-
laszt úgy mértük, hogy a referenciatér 10-2 M KCl oldattal míg a mintatér 10-3 M KCl oldattal
volt töltve, és a nukleinsav mintákat közvetlenül a mintatérbe adagoltuk. A potenciálváltozást
valós időben mértük 10-11-10-7 M miRNS koncentrációtartományban.

Kvarc nanopipetták készítése és alkalmazása RPS mérésekre

A kvarc nanopipettákat 1 mm-es külső és 0,7 mm-es belső átmérőjű kvarc-kapillárisokból lé-
zeres mikropipetta húzóval állítottuk elő. Az így kapott nanopipetták csúcsátmérője 800-50 nm
közötti volt.

6Tien, J.; Terfort, A.; Whitesides, G. M. Langmuir 1997, 13, 5349–5355.
7Lautner, G. et al. Electrochemistry Communications 2016, 71, 13–17.
8Simon, L.; Lautner, G.; Gyurcsányi, R. E. Analytical Methods 2015, 7, 6077–6082.
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Az elkészített nanopipettákat elektrolittal töltöttük meg, és az elektromos csatlakozást egy a
pipettába helyezett ezüst-kloriddal bevont ezüsthuzal (Ag/AgCl huzal) biztosította. A nanop-
ipettát egy polikarbonát tartóba helyeztük, amely egy nyomásszabályozóhoz volt kapcsolva. A
számlálási kísérleteket állandó feszültségen (az állandó áram miatt) és negatív nyomáson (jel-
lemzően 0-1000 Pa) végeztük, hogy a minta szuszpenziót a pipetta belsejébe felszívjuk.

A csúcsok magasságát, számát és szélességet egy általam Python/Cython programozási nyelv-
ben írt csúcsérzékelő program segítségével határoztuk meg a NumPy, SciPy és a matplotlib
könyvtárak segítségével. A számlálási kísérletekhez karboxiláttal módosított latex nanorészecs-
kéket (carboxylate modified latex - CML) és poliovírust (Sabin-1 törzs) használtunk. Mindegyik
esetben ugyanazt az oldatot (50 mM KCl vagy foszfát puffer (phosphate buffered saline - PBS))
használtuk a mintatartóban és a pipetta belsejében.

Nanorészecske és vírus karakterizálás más technikákkal

A CML nanorészecskék pásztázó elektronmikroszkóppal (scanning electron microscope - SEM)
való méretezéséhez egy LEO 1540XB ultranagy-felbontású SEM rendszert, míg a poliovírus le-
képezésére egy Philips/FEI CM-20 transzmissziós elektronmikroszkópot (transmission electron
microscope - TEM) használtunk. A nanorészecske nyomkövetéses analízis (nanoparticle trac-
king analysis - NTA) mérések egy Nanosight LM10-HS rendszerrel történtek. Egy Malvern
Zetasizer Nano ZS részecskeanalizátort (Zetasizer 7.01-es szoftverrel) használtunk a dinamikus
fényszóráson (dynamic light scattering - DLS) alapuló mérésekhez, 4,0 mW He-Ne lézerrel,
633 nm hullámhosszon.

Végeselemes szimulációk

A nanopórusos membránok végeselemes szimulációit különböző kísérleti körülmények között
végeztem a Comsol Multiphysics 3.5 vagy 4.2 szoftvercsomaggal, a csatolt Poisson, Nernst-
Planck és kontinuitási egyenletek használatával. A szimulált geometriák két elektrolit tartályból
állnak, amelyeket egyetlen hengeres vagy kúp alakú nanopórus kapcsol össze.

Az arany nanopórusos membránok szimulált geometriája két elektrolit tartályból állt, melye-
ket egy hengeres nanopórus kapcsol össze, ami közelíti a membránban található nanopórusok
átlagos viselkedését. A szimulációkban különböző koncentrációjú KCl oldatok szerepeltek kül-
ső oldatként, míg a vizsgálat során a belső oldat 0,1 mM KCl volt. A modellben a K+ és Cl-

ionok transzportját szimuláltam és a pórus belső felületét elektromosan töltöttként kezeltem.
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A nanopórusos chipek szimulációiban a szimulált geometria két elektrolit tartályból áll, ame-
lyeket egy kúpos nanopórus kapcsol össze. A szimulált kúpos nanopórus geometriát SEM méré-
sek alapján határoztuk meg (dcsucs = 29, 3 nm, dalap = 142, 8 nm). A PNS szálakat és a PNS-NS
(nukleinsav - NS) hibrideket egy 8,7 nm vastagságú az arany felületen lévő réteggel modellez-
tem homogén térbeli töltéssűrűséggel. A PNS-NS hibridizáció szimulációiban elsőrendű Lang-
muir típusú hibridizációs kinetikát feltételeztem és a Nernst-Planck és kontinuitási egyenleteket
alkalmaztam a K+, Cl-, H+ és NS speciesekre. A kinetikai adatokat a cma 1.1.06 python csomag-
gal illesztettem, amely egy nemlineáris numerikus optimalizációs eljárást, a Kovariancia Mátrix
Adaptációs Evolúciós Stratégiát (Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy - CMA-ES)
alkalmazza. A kísérleti adatok összehasonlításának és elméleti illesztésük megkönnyítése ér-
dekében az eredményeket potenciálváltozásként (∆E) ábrázoltam, vagyis a görbék el vannak
tolva a nulla potenciálra, amikor nem hibridizálódott NS a PNS-sel módosított nanopórusokra.

Eredmények és értékelésük

Az arany nanopórus membránok potenciometriás válasza

Az elektromosan töltött nanopórus fal közelében a Coulomb-erő felhalmozza az ellentétes töl-
tésű ionokat (ellenionok), miközben csökkenti az azonos töltésű ionok számát (koionok), ami
több elleniont és kevesebb koiont eredményez a nanopórusban, mint az oldat tömbfázisában.
Az a jellemző távolság, amelyen a Coulomb-erő lecseng, leírható a Debye-hosszal, ami ma-
gasabb ionerősség esetén csökken. Ha a pórus sugara a Debye-hosszal összemérhető, akkor a
Coulomb-erő a pórust permszelektívvé teszi. A permszelektivitást azonban elveszíti, ha a pórus
sugara sokkal nagyobb, mint a Debye-hossz, amely a pórus sugarának növelésével és/vagy a
Debye-hossz csökkentésével (az ionerősség növelésével) valósulhat meg. Lényegében három
paraméter határozza meg a membránok permszelektivitását: a felületi töltéssűrűség, a pórus
sugara és az elektrolit ionerőssége a nanopórusban.

Mind anion-, mind kation permszelektív nanopórusokat készítettem, hogy vizsgáljam a poten-
ciometriás válaszukat. A felületi töltést a csupasz arany nanopórusok pozitív és negatív töltésű
tiolszármazékokkal való kémiai módosításával állítottam be.

Megvizsgáltam különböző kísérleti körülmények hatását, különösen a nanopórusok átmérőjé-
nek és a felületi töltéssűrűségnek a hatását a megfelelő nanopórusos membránok potenciometri-
ás válaszára. Mint sok más rendszernél, az információt nem az "ideális" nernsti viselkedés szol-
gáltatja, hanem az ideális viselkedésektől való eltérés. Ennek megfelelően, a nagy sókoncentrá-
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ció esetén tapasztalt nernsti választól való eltérést (a koion interferencia miatt9,10) használtam
a belső pórusfal felületi töltésének meghatározására. A nanopórusos membránok releváns jel-
lemzőire vonatkozó további vizsgálatok során összevetettem a kísérleti potenciálválaszokat a
Poisson/Nernst-Planck (PNP) egyenletek végeselemes szimulációval nyert numerikus megol-
dásaival.

A nem módosított (a felületen adszorbeált anionok miatt) és az MDSA-val módosított membrá-
nok kationos választ adtak, míg a QT-vel módosított membránok anionos választ eredményez-
tek, közel az ideális nernsti válaszhoz 1 mM alatti koncentrációknál, illetve kisebb eltérésekkel
a legalacsonyabb koncentrációkon (10-5 M); valószínűleg a proton-interferencia miatt (lásd 1.
ábra). Ha a külső oldat koncentrációja növekszik (az ionerősség növekszik), a permszelektivitás
fokozatosan elvész a Debye-hossz csökkenése miatt. A nagy sókoncentráción megfigyelt nernsti
választól való eltérések kezdete nyilvánvalóan a pórusátmérőtől függ, vagyis a nagyobb pórus-
átmérőjű membránok elveszítik a permszelektivitásukat, és kisebb koncentrációknál térnek el a
nernsti viselkedésétől, mint a kisebb pórusátmérőjűek. Elméleti szempontból ezek az eltérések
értékes információt hordoznak a felületi töltéssűrűségről és a nanopórusok átlagos átmérőjéről.
Tekintettel arra, hogy az utóbbi paramétereket gázpermeációs kísérletekkel határoztuk meg, a
nanopórusok felületi töltéssűrűségét a szimulációs eredményeknek a kísérleti adatokhoz való
illesztésével lehet meghatározni. Az illesztett görbék (a felületi töltéssűrűség mint illesztési pa-
raméter használatával) meglepően jól egyeztek a kísérleti adatokkal.

Érdekes módon a felületi töltéssűrűség nemcsak a kémiai módosítások típusával, hanem azonos
típusú felületi módosítás esetén a pórusátmérővel is változott (lásd 2.ábra/A). Ennek a visel-
kedésnek a pontos oka még nem tisztázott, de az eredmények azt bizonyítják, hogy az arany
nanopórusok negatív felületi töltéssűrűségei, melyek spontán anionadszorpciótól vagy szulfon-
átcsoportot hordozó tiolszármazékoktól származnak, jelentősen nagyobbak, mint az indukált
pozitív felületi töltéssűrűségek, melyek a kvaterner ammóniumcsoportot hordozó tiolszármazé-
kok önszerveződő rétegeitől származnak.

A magas sókoncentráción fellépő nernsti választól való eltérések egyértelműen a membránban
végbemenő só koextrakcióra vezethetők vissza (lásd 2. ábra/B, C). A külső fázishatár potenciál
nagy koncentrációkon telítésbe megy anélkül, hogy maximum jellegű görbét írna le. Azonban a
belső fázishatár potenciáljának változásait figyelembe véve az elméletileg számított membrán-
potenciálok jó egyezést mutatnak a koion interferencia régióban fellépő, kísérletileg meghatá-
rozott visszahajló viselkedéssel.9

9Bühlmann, P. et al. Analytical Chemistry 1998, 70, 4291–4303.
10Buck, R. P. et al. Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry 1987, 223, 51–66.
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1. ábra. A nem módosított (A), az MDSA-módosított (B) és a QT-módosított (C) arany nanopórus memb-
ránok potenciálválaszai a külső oldatban lévő KCl koncentráció függvényében, míg a KCl kon-
centráció 0,1 mM-os a belső térben. A kísérletileg meghatározott potenciálokat szimbólumok, a
szimulált értékeket vonalak és a megfelelő pórusátmérőket szöveg jelöli. A függőleges szagga-
tott vonalak azt a koncentrációt (ceq) jelzik, ami a belső pórusfalon lévő felületi töltéssűrűségnek
a moláris koncentrációra való átszámolásából adódik (monovalens iont feltételezve).
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2. ábra. Effektív felületi töltéssűrűség a módosítatlan (•), az MDSA-módosított (N) és a QT-módosított
(�) arany nanopórusok belső felületén a pórus sugár függvényében (A). Szimulált membrán-
potenciál és a fázishatár potenciálok a nanopórus/belső oldat és nanopórus/külső oldat határ-
felületeknél (B). Keresztmetszet mentén átlagolt K+ and Cl- fázishatár koncentrációk a külső
oldat/pórus határfelületen a külső oldat KCl koncentrációjának függvényében (belső oldat: 0,1
mM KCl) (C). A szimulációk egy 6 µm hosszú és 18 nm átmérőjű nanopórusra vonatkoznak,
amelynek illesztett felületi töltéssűrűsége -15,0 mC/m2 (B, C).

Nukleinsav-szelektív nanopórusos chipek potenciometriás válasza

Csoportunk egy új egyensúlyi potenciálválaszon alapuló potenciometriás érzékelési módszert
vezetett be, amely pozitív töltésű peptid nukleinsavval (PNS) módosított nanopórusokat alkal-
maz. A módszer PNS és a negatív töltésű komplementer nukleinsavak szelektív hibridizációja
során fellépő "töltés inverziót"11,12 használja ki. Az elv igazolásához arany nanopórusos chipe-
ket használtunk, amelyek 7 hexagonálisan elrendezett pórust tartalmaznak és pozitívan töltött
tiol-jelölt PNS szálakkal vannak módosítva. Célmolekulaként 22 bázis hosszúságú mikroRNS-t
(miRNS) használtunk, amely a konzervált rövid egyszálú nukleinsavak modelljeként szolgál.13

Az ilyen membránok anionos permszelektivitást mutatnak, amely negatív töltésű komplementer
mikroRNS-szálak szelektív bekötődését követően koncentrációtól függően kationos permsze-
lektivitásra változik, és az ehhez kapcsolódó potenciálnövekedés használható mennyiségi meg-
határozáshoz (3. ábra). További tervünk volt, hogy meghatározzuk a folyamat koncentrációfüg-
gését, elméletileg leírjuk a válaszmechanizmust és elsőként vizsgáljuk a PNS szálak felületi
sűrűségét és bekötődését a nanopórus környezetében.

A komplementer miRNS-sel végzett kvantitatív mérések (4. ábra) azt mutatják, hogy szignifi-
káns potenciálválasz 0,1 nM-tól mérhető, amely körülbelül 50 nM-nál telítésbe megy, és egy
szigmoid alakú potenciál-koncentráció összefüggést eredményez. A teljes miRNS koncentráció

11Jágerszki, G. et al. Nano Letters 2007, 7, 1609–1612.
12Ali, M.; Neumann, R.; Ensinger, W. ACS Nano 2010, 4, 7267–7274.
13Lautner, G.; Gyurcsányi, R. E. Electroanalysis 2014, 26, 1224–1235.
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3. ábra. A mérési elrendezés (A) és az idealizált érzékelési koncepció (B) diagramja a nukleinsavak
potenciometriás detektálására. Kezdetben a PNS-módosított nanopórusok pozitívan töltöttek
(a PNS terminális lizin jelölése miatt), ami anionos permszelektivitást eredményez, amint azt
a membránpotenciál negatív meredeksége jelzi a növekvő referenciaoldali KCl koncentráci-
ókra adott válaszként. A negatív töltésű komplementer NS-ak (a mintaoldathoz adagolva), a
PNS szálakhoz történő kötődés után, fokozatosan negatívra változtatják a nanopórus töltését
a koncentráció függvényében. Ennek megfelelően a potenciálválasz meredeksége fokozato-
san pozitívabbá válik. (C) A valós idejű NS analízis során a komplementer NS-ak kötődését,
a referencia oldalon rögzített sókoncentráció (10-2 M KCl) mellett, potenciálnövekedésként de-
tektáljuk. A fent megadott elektrokémiai cella esetén a maximális potenciálváltozás tartomány
körülbelül 120 mV (az ideális anionos és kationos permszelektivitás között).
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potenciálválasz tartománya kb. 50 mV, ami érdekes, mivel az ideális anionos és ideális katio-
nos nernsti válaszok közötti váltás kb. 120 mV potenciálkülönbséget eredményez az általunk
használt konfigurációban, azaz 10-3 és 10-2 M KCl a minta oldalon és a nanopórusos membrán
referencia oldalán (3. ábra). Ennek oka, hogy sem a PNS-módosított, sem a miRNS-sel telített
nanopórusok nem mutatnak ideális permszelektivitást, vagyis van egy vegyes ionos transzport,
vagy anionos vagy kationos domináns transzporttal, de az ellentétes töltésű ionok nanopórus-
ból való teljes kizárása nélkül. Az ilyen átmérőjű nanopórusok nem ideális permszelektivitása
alacsony felületi töltéssűrűséggel és/vagy a bekötődés nem a teljes nanopórusban való megva-
lósulásával magyarázható.

A szimulációim kimutatták, hogy ezzel a nanopórus geometriával lehetetlen a kísérleti ered-
ményekhez egy fizikailag értelmezhető disszociációs konstansot (Kd) és felületi sűrűséget ren-
delni úgy, hogy homogén PNS felületi sűrűséget feltételezünk mind a póruson belül, mind a
külső arany felületen. Hasonlóképpen, ha feltételeztem, hogy egy homogén PNS réteg csak
a külső membránfelületre terjed ki, akkor a kísérleti eredményekhez való illesztéshez szük-
séges PNS felületi sűrűség lényegesen nagyobb volt, mint a (2-4)·1013 cm-2-es szakirodalom-
ban található nukleinsavakra vonatkozó maximális értékek.14,15 Egy szisztematikus szimulációs
vizsgálat után arra a következtetésre jutottam, hogy a legjobb illeszkedést olyan PNS elosz-
lás mellett kapjuk, amely homogén a külső arany felületen σext

PNS felületi sűrűséggel és amely
fokozatosan nullára csökken a nanopórus nyílásában. A mért válasz eléréséhez a külső arany
felületén a PNS felületi sűrűsége egy kísérletileg tökéletesen megvalósítható értéknek adódott,
σext

PNS = 5, 25 · 1012 cm−2 és az illesztés során a Kd-ra 5,65 nM értéket kaptam.

A három fő illesztési paraméter, a PNS réteg elhelyezkedése, a PNS réteg felületi sűrűsége és
a hibridizáció egyensúlyi disszociációs állandója egyértelműen megkülönböztethető hatásokat
fejt ki a miRNS kalibrációs görbe alakjára. A PNS réteg elhelyezkedése befolyásolja a kalibrá-
ció meredekségét (4 ábra/A), azaz ha a PNS réteg kizárólag a külső felületre korlátozódik, akkor
a dinamikus tartomány csökken, ha viszont a pórusban lévő PNS réteg dominálja a választ ak-
kor ez a tartomány növekszik. A PNS réteg felületi sűrűsége határozza meg a potenciálválasz
nagyságát (4 ábra/B), mivel mind a PNS, mind a PNS-miRNS rétegek felületi sűrűsége növeli
a nanopórusban a töltéssűrűséget, ami növeli az anionos és kationos permszelektivitást. Végül
a Kd határozza meg a szigmoid görbe inflexiós pontjának megfelelő koncentrációt (4 ábra/C)
úgy, hogy egy kisebb Kd érték vízszintesen a görbét alacsonyabb koncentrációk felé tolja, azaz
kisebb kimutatási határ felé.

Míg a nukleinsavak nem valósidejű mérését csak azért végeztük, hogy képesek legyünk a nano-

14Rao, A. N.; Grainger, D. W. Biomaterials Science 2014, 2, 436–471.
15Goda, T. et al. Sensors 2013, 13, 2267–2278.
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4. ábra. A PNS-sel módosított nanopórusos érzékelő kísérleti és szimulált potenciálválaszai a miRNS-
koncentráció függvényében. A szimulált válaszok figyelembe vették: (A) az aktív PNS réteg
különböző elhelyezkedését az inszertek szerint. (A PNS felületi sűrűsége σPNS = 5, 7·1011 cm−2

(zöld), σPNS = 8 · 1013 cm−2 (piros), σext
PNS = 5.25 · 1012 cm−2 (kék) és Kd = 5, 65 nM.) (B)

Különböző σext
PNS PNS felületi sűrűség a külső membrán felületén (Kd = 5, 65 nM és a PNS

réteg elhelyezkedése olyan, mint az inszerten); (C) különböző Kd értékeket (σext
PNS = 5, 25 ·

1012 cm−2 és a PNS réteg olyan, mint az inszerten). (D) A nanopórusos érzékelővel mért (pont)
és szimulált (vonal) potenciálválasza az idő függvényében. A nyilak a miRNS koncentráció
változását jelzik. Az illesztett modell paraméterei: kon = 1, 44 · 105 (M · s)−1 , koff = 8, 15 ·
10−4 1/s , Kd = 5, 65 nM, σext

PNS = 5, 25 · 1012 cm−2. Az inszert kinagyítja a potenciálválaszt a
komplementer miRNS alacsonyabb koncentrációin.
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pórusok permszelektivitását különböző hibridizációs szakaszokban megítélni, ez nem egy opti-
mális nukleinsav érzékelési módszer. Ezért csoportunk folytatta a komplementer nukleinsavak
valós idejű kimutatását úgy, hogy a nukleinsav mintákat közvetlenül a mintakamrába adagol-
ta, és valós időben rögzítette a potenciál változásokat. Az eredmények megerősítették, hogy a
miRNS-kötődés valós időben jelölésmentesen követhető az egyensúly eléréséig, ami feltárja a
kötődési folyamat kinetikáját. Egy időfüggő modell implementálása - az egyensúlyi megközelí-
téssel ellentétben - lehetővé tette, hogy meghatározzuk az asszociációs kon és disszociációs koff

sebességi állandókat a modell kísérleti eredményekre való illesztésével (4. ábra/D). Az elméleti
modell érvényességét tovább erősíti a teljes miRNS koncentrációtartományban kapott kitűnő
illeszkedés. Noha a különböző kísérleti paraméterek és az alkalmazott különböző nukleinsavak
miatt a pontos összehasonlítás nehéz, de az illesztett kon, koff és Kd értékek megegyeznek a
PNS-NS hibridizációra korábban sík felületekre közölt adatokkal.16,17

Nanorészecskék és vírusok kalibrálás nélküli méretezése és mennyiségi meghatározása
kvarc nanopipettákkal

A nanopipetta alapú elektrokémiai cellák teljes ellenállását döntően a nanopipetta legkisebb
nyílása határozza meg, vagyis a csúcs ellenállása. Ezért az elkészített nanopipetták geometriáját
mind pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM), mind pedig elektromos ellenállásméréssel jelle-
meztük, és egy összefüggést állítottunk föl, amely lehetővé tette a pipetta csúcs átmérőjének
(dpip) és a félnyílásszögének (α) számítását a nanopipetta elektromos ellenállásából.

Kifejlesztettem egy részecske transzlokációs modellt a relatív áramváltozás (∆I/I) kiszámí-
tására, amelyet egy olyan nanorészecske okozott, melynek relatív átmérője dpart/dpip és egy
α félnyílásszögű pipettán halad át (5. ábra). Adott vezetőképességű oldatban az árampulzus
amplitúdója a nanorészecske átmérő és a nanopipetta geometria függvénye (α and dpip). Így
ha a nanopipetta geometriája ismert, az impulzus amplitúdó segítségével kiszámolhatjuk a na-
norészecske átmérőjét úgy, hogy az áramimpulzust dpart paraméterrel illesztjük anélkül, hogy
kalibrálni kellene ismert átmérőjű nanorészecske standardokkal (6. ábra/A, B).

A kalibrációmentes nanopipetta alapú RPS méretezési eljárás valamennyi a kísérleteinkben
használt monodiszperz nanorészecskére olyan átmérőket szolgáltatott, amelyek jól illeszked-
tek a SEM, DLS és NTA mérésekből származó értékekhez (egy példa a 6. ábrán). A legtöbb
esetben az RPS és a SEM által meghatározott átmérők közötti különbség kevesebb volt, mint
1,5%.

16Park, H. et al. Biointerphases 2007, 2, 80–88.
17Uno, T.; Tabata, H.; Kawai, T. Analytical Chemistry 2007, 79, 52–59.
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5. ábra. Relatív áramváltozás a pipetta tengely mentén a részecskepozíció függvényében (A) egy
α = 8o nanopipetta esetén különböző dpart/dpip arányokkal és (B) egy dpart/dpip = 0, 5 relatív
részecskeátmérő esetén különböző α értékek mellett. A távolság, ahol az áramimpulzus na-
gyobb, mint a maximális értékének 5 %-a, szaggatott vonallal van jelölve minden félnyílásszög
esetén. x = 0 esetén a részecske középpontja a csúcsnyílásban van. Az inszertek segítenek a
különböző dpart/dpip arányok (A) vagy α értékek (B) megjelenítésében.

6. ábra. Tipikus áramjel (A) kinagyított áramcsúcsokkal adatelemzés után (B) a 67 nm átmérőjű CML ré-
szecskék (1,5 x 1010 mL-1) RPS mérése során. A kísérleti adatsor (töltött körök) átfed a szimulált
áramcsúcsokkal (vonalak). (C) Az RPS által meghatározott méreteloszlások összehasonlítása
(n67 = 147), SEM (n67 = 312), NTA (n67 = 1393) és DLS technikával nyert eloszlásokkal. Az
RPS-méréseket 140 ± 9 nm-es átmérőjű nanopipettával végeztük. A nanorészecske koncent-
ráció 1,5 x 1012 mL-1 volt a SEM és DLS méréseknél és 2,5 x 108 mL-1 az NTA méréseknél.
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Az áthaladási frekvencia (fpart) egyenesen aránylik18 a nanorészecskék koncentrációjához mind-
addig, amíg a koncentráció elég alacsony ahhoz, hogy elkerüljük a részecske-részecske kölcsön-
hatásokat. Következésképpen a nanorészecske koncentráció meghatározható előzetes kalibrálás
után megfelelő nanorészecske koncentráció-standardokkal. A kalibrációs görbék meredeksége
azonban különbözhet a különböző részecskéknél, mivel eltérő méretük és/vagy felületi töltéssű-
rűségük határozza meg az elektromos mozgékonyságukat. Ezért nanorészecske standardokkal
történő kalibrálást kell végezni minden nanorészecske típus esetében, ami nehéz és időigényes
feladat. Alternatív megoldásként, ha a nanopipettákon keresztül nyomás által felszívott folyadék
mennyisége ismert, az áthaladási frekvencia mérése lehetővé tenné a kalibrálásmentes koncent-
ráció meghatározást. A nanopórusokon keresztül létrehozott térfogatáram azonban általában
túl kicsi (pL/min vagy kevesebb) ahhoz, hogy közvetlenül és pontosan mérhető legyen. Ezt az
akadályt úgy kerültem meg, hogy a nanopipetták hidrodinamikai ellenállását (RH) számítottam
ki az ismert pipetta geometriából, amely ha az alkalmazott nyomás (P ) ismeretes, a póruson
keresztüli térfogatáram kiszámításához (Q) használható.

A kalibrációmentes RPS módszerrel meghatározott nanorészecskék koncentrációja 14-28%-kal
volt magasabb, mint a gyártó által gravimetriás mérés alapján megadott névleges értékek (7.
ábra). Ez az eltérés a gyártó részecskeméretezésének pontatlanságából és/vagy a pipetta geo-
metriájának bizonytalanságából eredhet.

A korábban validált részecskeméretezési modell segítségével a poliovírus részecskék átlagos
átmérőjét 26 ± 2 nm-nek mértem RPS-sel és a validáció során 32,6 ± 4,5 nm-es értéket kaptunk
DLS-sel és 24,3 ± 3,3 nm-t TEM leképezéssel, amelyek mindegyike a korábban közölt 24-30
nm-es tartomány közelében van.19,20,21

Az RPS és DLS által kapott méreteloszlások összehasonlítása azt sugallja, hogy a nanopipetta
alapú számlálás szűkebb mérettartománya előnyös, ha egy adott méretű nanorészecske méret-
eloszlásának nagy felbontású mérésére van szükség. Érdemes megjegyezni, hogy a TEM által
mért széles eloszlás a megfestéssel végzett méretezés bizonytalanságát tükrözi nem pedig a
vírus méretének változatosságát.

A vírus koncentrációját is meghatároztam RPS-sel a latex nanorészecskéknél használt módszer-
rel. A két különböző kb. 53 nm-es csúcsátmérőjű nanopipettával mért víruskoncentráció (6,5 ±
1,8) · 1012 1/mL. Mivel a poliovírus minták koncentrációja ismeretlen volt, az RPS által meg-
határozott koncentrációk validálásához egy Vysotskii és munkatársai22 által nanorészecskék

18Sun, L.; Crooks, R. M. Journal of the American Chemical Society 2000, 122, 12340–12345.
19Polson, A.; Selzer, G. Biochimica et Biophysica Acta 1957, 24, 597–600.
20Agrawal, D. H. O. Archiv für die gesamte Virusforschung 1966, 19, 365–372.
21Floyd, R. Applied and Environmental Microbiology 1979, 38, 980–986.
22Vysotskii, V. V. et al. Colloid Journal 2009, 71, 739–744.
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7. ábra. Az RPS által meghatározott koncentrációk és a 73 nm (A) és 110 nm (B, C) CML nanorészecs-
kék névleges értékei közötti összefüggés három különböző pipettával meghatározva. Az alkal-
mazott feszültség U = 100 mV volt, míg a pipetta csúcsátmérők 162 ± 10 nm (A), 300 ± 21 nm
(B), 220± 15 nm (C). A kék vonalak a tökéletes korrelációt jelzik.

koncentrációjának meghatározására javasolt statikus fényszórási méréseken alapuló módszert
alkalmaztam.

8. ábra. A poliovírus részecskék TEM képe 0,5 %-os uranil-nitrát festés után.
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9. ábra. (A) Tipikus áramjel (az alapvonal driftkorrekciója után) az inaktivált poliovírus részecskék egy 53
± 3 nm átmérőjű nanopipettán keresztüli transzlokációjából származó csúcsokkal U = 300 mV
feszültség mellett mérve. (B) Az inaktivált poliovírus részecskék méreteloszlása RPS (N = 286),
DLS és TEM (N = 58) mérések alapján.

Fényszóráson alapuló módszer a poliovírus minták RPS alapú kvantifikálásának validá-
lásához

Az általam használt módszer Vysotskii és munkatársai munkáján alapul, amely a Rayleigh app-
roximációt alkalmazza arra, hogy két különböző részecske populációtól származó szórt fény
intenzitást összehasonlítsa. A Rayleigh közelítés szerint, ha a szórócentrum átmérője kisebb,
mint kb. a fényforrás hullámhosszának 1/10-e, akkor a szórt fény intenzitása a szórócentrumok
koncentrációjától, átmérőjétől és a szórócentrum ill. oldat törésmutatójának arányától függ. A
vírus koncentráció kiszámításához használt kifejezés a következő:

cv = cstd
Iv

Istd

(
dstd

dv

)6


(

nstd

nold

)2

− 1(
nstd

nold

)2

+ 2
·

(
nv

nold

)2

+ 2(
nv

nold

)2

− 1


2

(1)

ahol cv a vírus kocentráció, dv és dstd a vírus és standard részecskék átmérői, Iv és Istd a vírus
és a nanorészecske standardok által szórt fény intenzitása, nold, nstd and nv az oldat, a standard
részecskék és a vírus törésmutatói.

Így kétféle nanorészecske esetén (pl. latex és vírus részecskék), amelyeknek különböző, de is-
mert átmérője és törésmutatója van, meghatározható egyikük (pl. vírus) koncentrációja, ha a
másik koncentrációja (pl. latex nanorészecske) ismeretes, a megfelelő szórt fény intenzitások
mérésével. Ezzel a módszerrel a vírus koncentrációját a célszerűen kiválasztott nanorészecs-
ke standard koncentrációjára vonatkoztatjuk anélkül, hogy szükség lenne vírus koncentráció-
standardokra, amelyek nagyon nehezen beszerezhetők.

A víruskoncentrációk, amelyeket a fényszóráson alapuló módszerrel számoltam (1. táblázat),

17



1. táblázat. Számított poliovírus koncentrációértékek különböző méretű referenciaként használt latex nanoré-
szecskék alkalmazásával.

dnevleges
part [nm] cvirus [1/mL]

25 (2 ± 0.6) · 1013

45 (1.3 ± 0.4) · 1013

73 (1.2 ± 0.4) · 1013

jól illeszkednek a korábban RPS-sel mért (6,5 ± 1,8) · 10 12 1/mL koncentrációhoz, de az RPS
eredményeinek bizonytalansága jelentősen kisebb volt.

Az ellenálláspulzus technika kimutatási határa

A legkisebb detektálható koncentrációt a mérési idő határozza meg. Gyakorlati okokból azon-
ban van egy fmin

part minimális áthaladási frekvencia (vagy vmin minimális részecske-sebesség),
amely biztosítja, hogy statisztikailag szignifikáns számú áramimpulzust detektáljunk egy éssze-
rű időtartamon belül (pl. 100 impulzus 10 perc alatt).

Mivel az impulzus magassága a részecskemérettel kapcsolatos információkat tartalmazza, fon-
tos, hogy torzítás nélkül rögzíthessük. Ez azt jelenti, hogy van egy minimális áthaladási idő
(vagy vmax maximális részecske sebesség), amelyet az árammérő eszköz követhet anélkül, hogy
jelentős impulzus torzítást okozna.

Miután a vmin szükséges minimális sebességet a vmax maximálisan detektálható sebességgel
egyenlővé tesszük, kifejezhetjük a cmin minimális koncentrációt, ami egy ésszerű időn belül
megmérhető szignifikáns impulzusmagasság csillapítás nélkül:

cmin =
1.36

d2
tπlfelfutNA

fmin
part

fmax
c

(2)

ahol lfelfut az a két analát pozíció közötti távolság, amely megfelel az aktuális impulzus kezde-
tének és a csúcsérték végének, fmax

c a levágási frekvencia felső határértéke, amelynél a vizsgált
analát az aktuális zaj ellenére még érzékelhető, dt a pórus kisebb nyílásának átmérője, c az
analát moláris koncentrációja és NA az Avogadro-állandó.

A 10. ábra szerint a hengeres pórusok kimutatási határa mindig alacsonyabb, mint a kúp ala-
kú pórusoké, azonos pórus- vagy csúcsátmérő esetén. Azonban a gyakorlatban ugyanolyan ré-
szecskeméret esetén a hengeres pórusoknál sokkal nagyobb átmérőjű kúpos pórusokat lehet
használni ezek nagyobb érzékenysége miatt (az érzékelési térfogat jelentősen kisebb).
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10. ábra. A részecskék méretezésének kimutatási határa egy kúpos pórus csúcsátmérőjének és a
különböző hosszúságú hengeres pórusok pórusátmérőjének függvényében (dpart/dt = 0.5;
fmax

c = 10 kHz, fpart
min = 1/6 Hz). Az ábrán azok a részecske pozíciók jelennek meg, amelyek

megfelelnek az aktuális impulzus kezdetének és a csúcsérték végének. A fekete pontok az
IZON Science által forgalmazott különböző pórusátmérőjű RPS-alapú eszközökhöz ajánlott
analátkoncentrációk (www.izon.com/products/nanopores/).

A 2. egyenlet egy másik formára történő átalakításával meghatároztam az RPS mérések részecske-
áteresztőképességének felső határát, amely fölött jelentős jelcsillapítás történik. A szakiroda-
lomban talált értékek és csoportunk méréseinél azt tapasztaltam, hogy a kutatók az RPS szenzo-
rokat közel maximális áteresztőképességük mellett használják, ami a várt eredmény, és aláhúzza
a közelítés érvényességét.
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Tézisek

1. Anion és kation permszelektív nanopórusos membránokat állítottam elő arany leválasz-
tással és pozitív illetve negatív töltésekkel rendelkező tiol származékokkal való kémiai
módosítással. Megmutattam, hogy az ilyen nanopórusos membránok potenciálválasza a
Nernst-Planck/Poisson modellel leírható és sikeresen alkalmaztam a kifejlesztett véges-
elem modellt a nanopórusok felületi töltéssűrűségének meghatározására.vi

2. Kidolgoztam egy numerikus modellt a nanopórus alapú potenciometriás nukleinsav ér-
zékelőkre, ami elméletileg leírja az állandósult állapotú és valós idejű potenciálválaszo-
kat. Ezzel a modellel meghatároztam a peptid nukleinsav (PNS) felületi sűrűségét és a
legvalószínűbb PNS eloszlást a nanopórus/membrán felületen. A modell használatával
elsőként határoztam meg a hibridizációs reakció effektív asszociációs és disszociációs
sebességi állandóit a nanopórus érzékelő zónájába rögzített PNS és az oldatban található
komplementer mikroRNS között.i

3. Kidolgoztam egy továbbfejlesztett nanopipettákon alapuló ellenálláspulzus (RPS) mód-
szert nanorészecskék/vírusok kalibrációmentes méretezésére és mennyiségi meghatáro-
zására. A módszert latex nanorészecske standardok segítségével validáltam és sikeresen
meghatároztam a kb. 24-30 nm átmérőjű poliovírus méretét és koncentrációját, ami az
eddigi legkisebb RPS módszerrel vizsgált vírus.iv

4. Bevezettem egy kúpos és hengeres pórusokra is érvényes kifejezést az ellenálláspulzus
technika kimutatási határára. A kifejezést a csoportunk által végzett illetve a szakiroda-
lomban fellelhető RPS mérések adatainak feldolgozásával validáltam.v

5. Kifejlesztettem egy statikus fényszóráson alapuló vírus kvantifikáló módszert, ami nem
igényel vírus koncentráció standardokat és 70 nm-nél kisebb átmérőjű vírusokra alkalmazható.iii
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