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az elektród vagy bioérzékelő transzducer felülete;
(Alternating Current - váltóáramú)
Absorbance Unit (abszorbancia egység – definíciót ld. 5.1.4 fejezet)
bázispár (a DNS lánc hosszának mértékegysége)
szarvasmarha szérum albumin (Bovine Serum Albumin)
(Direct Current - egyenáramú)
Capillary Electrophoresis (kapilláris elektroforézis)
Computer Numerical Control
Cyclic Voltammetry – ciklikus voltammetria
dupla szálú DNS molekula (double stranded DNA)
koncentráció vagy az ellenelektród (Counter electrode) jele
Constant Phase Element (Konstans fázisú elem)
Ciklikus voltammetria
dezoxi-ribonulkeinsav
potenciál
maximális potenciál (AC jel amplitúdója)
csúcspotenciál a ciklikus voltammetriában
Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópia
a Faraday állandó (96494 C mol-1),
Flame retardant 4 (NYÁK hordozó)
Full Scale Output (teljes kijelzési / kitérési tartomány)
extinkciós (gyengítési, fénykioltási) koefficiens a fotometriában
ssDNS-szálak összekapcsolódása kettőshéilxszé
a rendszeren áthaladó pillanatnyi áram;
csúcsáram a ciklikus voltammetriában
csereáram a töltésátadási ellenállás (Rct) számításában ; belépő intenzitás az optikai
mérésekben ; maximális áram (AC jel amplitúdója) egy elektrokémiai mérés válaszjelében
immunglobulin G (antitest típus)
Interdigitális elektród
Interdigitális transzducer
Lock-in-Amplifier
Lab-on-a-Chip
limit of detection
limit of quantitation
anyagcseretermék
mikro-Teljes-Analitikai-Rendszer
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a töltésszám változás egy ionra vonatkoztatva;
Neodymium-adalékolt Yttrium Aluminium Gránát
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optikai denzitás (definíciót ld. 5.1.4 fejezet)
Optical Density egység
Operational Amplifier (Műveleti erősítő)
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PolyMethyl Methacrylate (közönséges nevén plexi)
Peptid Nukleinsav (mesterséges anyag, képes ssDNS molekulákkal összekapcsolódni)
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az egyetemes gázállandó (8,3145 JK-1 mol-1),
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oldat soros ellenállása az elektrokémiai cellában (további nevei: elektrolit ellenállás RE v. oldat
(solution) ellenállás - RS)
Saturated Calomel Electrode - Hg/HgCl
Self-Assembled Monolayer – Önszerveződő monoréteg
Surface Plasmon Resonance – felületi plazmon rezonancia
egyszálú DNS molekula (single stranded DNA)
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Ultra Violet (ultraibolya)
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SZINONIMASZÓTÁR
Az alábbi szavakat körülbelül azonos jelentésben, egyenértékűen használom, azonban a tárgyalt jelenség /
kérdéskör természete miatt, hol egyiket, hol másikat tartottam célszerűnek előnyben részesíteni:
bioérzékelő ≈ bioszenzor
bioreceptor ≈ szelektív felismerő struktúra
transzducer ≈ jelátalakító ≈ más szerzőknél: transzduktor
keresett összetevő ≈ célmolekula ≈ mérendő komponens ≈ más szerzőknél: meghatározandó alkotó
vagy analát (analyte), vagy mérendő (measurand)
bioreceptorréteg ≈ „bioreceptorszőnyeg” ≈ receptorfelület ≈ bioérzékelő transzducer aktív felülete
aspecifikus jelölőanyag ≈ jelölőanyag ≈ címkéző jelölés ≈ marker ≈ mintajelölés
válaszidő ≈ mérési eredmény előállításához szükséges idő ≈ eredménykiadási idő
kereszt-reakció ≈ interferencia
reagáltatási idő ≈ inkubációs idő

IV

Köszönetnyilvánítás
Legelsősorban is családomnak köszönöm meg támogatásukat, Édesanyámnak azt, hogy egy ilyen irányba
indított el a pályaválasztásról folytatott egykori beszélgetéseink során, ahol tényleg „kinyílt előttem a világ”,
Feleségemnek, Lillának pedig az általam sokszorosan igénybe vett türelmét és a buzdítást, amit Tőle kaptam.
Dr. Harsányi Gábor professzoromnak megköszönöm, hogy iskolateremtőként megalapozott egy olyan szakmai
műhelyt és kapcsolatrendszert, ami termékeny talaj volt ambícióim számára, de meg kell emlékeznem mély
természettudományos ismeretanyagáról is, ami mindig hasznos eredménnyel záruló konzultációink záloga volt.
A BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Bioszenzor csoportját irányító oktatóknak és az ott dolgozó
doktoranduszoknak szintén megköszönöm, hogy az évek óta tartó folyamatos együttműködésünk során mindig
fordulhattam hozzájuk tanácsért vagy segítségért.
Értekezésem témakörében született publikációim társszerzői közül hálásan köszönöm Bonyár Attilának az
együttgondolkodásokat és a közös munkát, valamint a BME Elektronikai Technológia Tanszék Érzékelők
Technológiája Laboratórium minden egyes további munkatársának (elsősorban Péter Mátyásnak, Nagy Péter dr.nak, Sima Zoltánnak, Bosznai Istvánnak, Medgyes Bálintnak, Sinkovics Bálintnak, Hovanyecz Zsuzsannának), és
a labor TDK-hallgatóinak (Márton Gergely, Varga Máté), akik technikailag számos módon és mindig gondosan
segítették munkámat.
Továbbá, Tanszékünk összes dolgozójának köszönettel tartozom, amiért bármilyen problémám kapcsán mindig
számíthattam valamelyikük értő és jóindulatú segítségére.

V

1

Előszó

Ebben a dolgozatban két különböző típusú bioérzékelő (konduktometriás albuminérzékelő és elektrokémiai
impedancia-spektroszkópiás DNS érzékelő) és az ezekre alapozható bioérzékelő alapú eszközök kutatásfejlesztése során négy különböző témában elért eredményeimet foglalom össze. Az alábbi jellemzők a két
típusú bioérzékelőben közösek:
1. működtetésük elektrokémiai módszereken alapul
2. a bioérzékelő használata során a célmolekulák detektálását segítő kiegészítő kémiai
jelölőmódszer bevetését nem igénylik.
A négy különböző téma, melyben új eredményeim születtek, abban mutat közösséget, hogy mindegyik a jobb
teljesítőképességű bioérzékelő alapú eszközök létrehozását segíti elő, vagy a kutató-fejlesztő munka
megkönnyítése, vagy az eszköz által kijelzett eredmény helyességének javítása, vagy az olcsóbb gyárthatóság
lehetőségeinek keresése révén. Egy tipikusnak mondható bioérzékelő témájú műtől abban mindenképp eltér a
jelen disszertáció, hogy nem kifejezetten egy konkrét bioérzékelő kapcsán születtek meg az itt összefoglalt
gondolataim és eredményeim, hanem a bioérzékelők köré építhető eszközök kutatás-fejlesztési kihívásai
kapcsán.
Mivel kutatómunkám több kérdéskört érint, a levont következtetéseimet és értelmezéseket egy-egy eredmény
ismertetése után rögtön megteszem a gondolatmenetek követhetőségének érdekében. Az összesen 4
csoportban (5., 6., 7. és 8. fejezet) közölt 11 eredmény közül 10 sikeres és pozitív eredményű, azaz
összhangban volt a várakozásokkal / előzetes hipotézisemmel, 1 pedig sikertelen (6.2.3 rész), azonban ez
utóbbit is közlésre érdemesnek találom, hiszen az itt dokumentált információk alapul szolgálhatnak egy
sikeresebb mérés tervezéséhez, továbbá vannak még olyan lehetőségek, melyeket jelenleg nincs módom
kipróbálni, de a jövőben általuk sikerülhet leküzdeni az adott méréseim során megtapasztalt nehézségeket.
Értekezésemet úgy tagoltam, hogy egy általános szakirodalmi áttekintésben (4. fejezet) felvetem a bioérzékelő
alapú eszközök legfontosabb kérdéseit, majd adott témákra szűkített bevezetések után az eredmények és
értelmezésük megelőzi az adott eredmény eléréséhez általam használt módszerek leírását. Megjegyzem, a
villamosmérnöki tudomány szakfolyóiratainak többsége fordított sorrendet ír elő a szerzők számára műveik
tagolásában, azonban léteznek olyan szakfolyóiratok is, – és én is ezt tartom szerencsésebbnek – melyekben a
publikációk tagolása igazodik az ember ösztönös kíváncsiságához, mely először az eredményt igényli, és csak
annak megismerése és jelentőségének felmérése után érdeklődik a „hogyan” iránt. A felhasznált anyagok és
eszközök leírása egy külön fejezetben (9. fejezet) három oldalon összefoglalható volt, ezért ezt nem bontottam
témakörök szerint 4 részre, mivel úgy sok lett volna az ismétlés (pl. bioérzékelő hordozóként mind a négy
témakörben arany vékonyrétegeket használtam üveg hordozón, ugyanazzal a lézerberendezéssel
megmunkálva). Mindezek mellett a módszerek és eszközök leírásánál fontos célom volt, hogy azokat világosan,
akár a reprodukálhatóságot is lehetővé téve megismerhesse az olvasó.
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Bevezetés

Az első bioérzékelőnek nevezhető eszközt Leland C. Clark Jr. készítette és publikálta 1962-ben „Electrode
Systems for Continuous Monitoring in Cardiovascular Surgery” címmel [nanohub.org 2008], mely egy glükózoxidáz enzimet (a továbbiakban: GOD) tartalmazó amperometriás oxigénkoncentráció mérő elektród volt, amit az
enzim beépítésével (ld. később: immobilizálás) szelektív glükózkoncentráció-meghatározásra alakítottak át.
Az első kereskedelmi forgalomban kapható bioérzékelő eszközre körülbelül egy évtizedet kellett várni. A Yellow
Springs Instruments dobta piacra az első bioszenzor alapú glükóz-bioérzékelőt – [nanohub.org 2008] szerint
1970-ben [chem.ch.huji.ac.il 2008] szerint 1973-ban –, és a második generáció 1975-től már üzletileg is
sikeresnek bizonyult [chem.ch.huji.ac.il 2008]. A tudományos érdeklődés az elmúlt négy és fél évtized alatt odáig
fokozódott, hogy napjainkra már évi ezres nagyságrendben születnek bioérzékelőkkel kapcsolatos bírált
szakfolyóirat-közlemények, ezért az általános bevezetőben és a témákhoz kötött szakirodalmi áttekintésben is
csak olyan mértékig és annak érdekében fejtek ki egy-egy kérdéskört, hogy egy nem elektrokémiai
bioérzékelőkre specializálódott szakember is jól értelmezhetően lássa a kapott eredményeket és az azok
kiértékeléséhez szükséges információkat.

bioérzékelő alapú eszköz

bioérzékelő

1. ábra: A bioérzékelő alapú eszközök általános struktúrája és működési elve
A dolgozatban használt nevezéktan kapcsán fontos előre tisztázni, hogy a bioérzékelő és a bioérzékelő alapú
eszköz fogalma nem ugyanaz. A bioérzékelő alapú eszköz képes a tervezett felhasználásban előforduló
vizsgálati minta befogadására, és abból végeredményt tud mérni majd kijelezni / eltárolni, tehát egy komplett
készülék, míg maga a bioérzékelő ennek a készüléknek csak egy megfelelő hordozón kialakított része, mint az
az 1. ábrából látható.
Egy bioérzékelő alapú eszköz teljesítőképessége, használhatósága – az analitikai kémia által már lefektetett
alapfogalmakból [Pokol és mtsa 2007] kiindulva – például a következő paraméterekkel jellemezhető, a teljesség
igénye nélkül:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

érzékelés alsó határa (Limit of Detection – LoD)
mérés alsó határa (Limit of Quantitation – LoQ)
érzékenység (egységnyi koncentrációváltozásra adott válaszjelugrás nagysága)
mérési tartomány
szelektivitás (a keresett összetevő pozitív diszkriminációjának mértéke más anyagokkal szemben)
eredmény-kiadási idő (time-to-result)
pontosság (szorosság, pecizitás – precision)
helyesség (hűség – trueness, accuracy)
zavaratűrés (állékonyság – ruggedness)
kiértékelhető vizsgálati minta minimális mennyisége
bioérzékelő egység élettartama
bioérzékelő egység ismételt használhatóságának mértéke
ugyanazon eszközre vonatkozó ismételhetőség (repeatability)
egyedi példányok közötti reprodukálhatóság (reproducibility)

A bioérzékelők megjelenése utáni első évtizedekben sok kutató – hibásan – bioérzékelőnek titulált bármilyen
érzékelőt, ami valamilyen biológiai paramétert mért, így egyre szélesebb körben felmerült az igény a bioérzékelő
fogalom általános, ám mégis egyértelmű definíciójának megalkotására. A legfőbb általánosság, hogy egy
bioérzékelő alapú eszköz minden esetben egy detektálni kívánt anyag (a továbbiakban keresett összetevő)
mintabeli jelenlétét / koncentrációját alakítja át egy végső mérhető – általában – elektromos jellé. A leginkább
elfogadott meghatározás akkor tekint egy analitikai eszközt bioérzékelőnek, ha az
1. biológiai vagy biológiai jellegű vagy biológiai eredetű, molekuláris kölcsönhatásra képes
szelektív felismerő struktúrát(/kat)
2. szoros egységbe integrál egy megfelelő fizikai-kémiai jelátalakítóval (a továbbiakban
transzducerrel).
Amennyiben ez a két kritérium teljesül, az eszköz bioérzékelőnek számít, még akkor is, ha a beépített
bioreceptorokat például teljesen szintetikus úton állítjuk elő, és a természetben nem léteznek. (Erre jó példa egy
PNS (Peptid Nuklein Sav – mesterséges anyag) bioreceptorréteg mint DNS (Dezoxiribo Nuklein Sav –
természetes anyag) érzékelésre alkalmas eszköz).
Az ezredfordulóra az IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry - Alap és Alkalmazott Kémiai
Nemzetközi Egyesület) egy erre felkért munkabizottsága kidolgozott egy pontos és szigorú definíciót, aminek
a második felében az általam már fent megadott kritériumokat tovább pontosítva kifejtik, hogy a bioérzékelőket
világosan meg kell különböztetni az olyan analitikai rendszerektől, melyek pl. reagensek hozzáadását igénylik,
továbbá az egyszerhasználatos biotesztcsíkoktól, melyek eldobhatóak, vagy nem képesek egy keresett
összetevő folyamatos monitorozására [Thévenot és mtsai 1999, Thévenot és mtsai 2001]. Ezzel a szigorított
definícióval – üzenetét tekintve, és általánosságban – tulajdonképpen jómagam is, és azok a szerzők is
egyetértenek, akik egy-egy eszmefuttatás erejéig tágítanak a határokon [Scheller és mtsai 2001], azonban a
közmegegyezéstől függetlenül nem célszerű ezt az immár hivatalos definíciót sem abszolútnak tekinteni,
hiszen pl. a Bayer cég évek óta piacon levő „Ascensia Elite” és „Ascensia Entrust” termékcsaládjába tartozó
személyi vércukorszintmérők eldobható tesztcsíkjai tulajdonképpen glükóz-oxidáz enzimmel és káliumferricianid mediátor molekulákkal biofunkcionalizált amperometriás bioérzékelő elektródok [pasa.nhs.uk 2008],
csak éppen bontható elektromos kontaktussal.
Továbbá amennyiben a folyamatos monitorozásra való alkalmatlanságot önálló kizáró kritériumnak tekintenénk,
akkor, mint később az affinitásbioérzékelők működési dinamikájánál rámutatok, a gyakorlati használhatóság
követelményei szerint üzemeltetett immunoszenzorokat vagy DNS szenzorokat sem tekinthetnénk
bioérzékelőnek, hisz receptorfelületük az idő előrehaladtával egyre magasabb koncentrációt mutatna egy időben
nem változó koncentrációjú mintában is. (Arról nem is beszélve, hogy az affinitásbioérzékelők esetében pontos
mérésnek / jelátalakításnak többnyire csak az aspecifikusan kötött anyagok eltávolítása / lemosása után van
realitása, nem pedig a mintával érintkezésben tartva.)
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A fentiek alapján a definíció fő sarokkövének a szoros integrációt, összeépülést tekinthetjük. Az ezt
biztosító eljárást immobilizálásnak nevezzük, és az a célja, hogy a működés kapcsán tipikusan a folyadékfázis
(ritkábban gázfázis) és szilárdfázis határán, valamint a vizsgálati minta (folyadék vagy gáz) tömbi részében
lezajló folyamatok alatt a transzducer funkcionalitását biztosító szelektív felismerő struktúrák (bioreceptorok)
minél stabilabban működve és minél közelebb maradjanak a transzducer aktív felületéhez, azaz pl. ne
mosódhassanak le a transzducerről a mérés előrehaladtával. [Harsányi 2000].
Bioérzékelő alapú eszközöket azért hoznak létre egyre nagyobb számban, hogy pl. a klinikai diagnosztika, a
környezet monitorozás, az ételfrissesség vagy a biológiai folyamatok nyomon követése során bevethető hatékony
megoldásokhoz jusson az emberiség. Például számos betegség diagnózisa és felügyelete során komoly
erőfeszítést igényelhet a szokásos laboratóriumi vérvizsgálat, valamint az egyéb kapcsolódó tesztek elvégzése.
Ráadásul speciális analitikai módszerekre és gyakorlott kézre van szükség a munka elvégzéséhez, továbbá időt
vesz igénybe a kívánt minták begyűjtése és a tesztek elvégzése. A legtöbbször meghatározott összetevők közül
néhány igen jellemző egy adott betegségre, így jelenlétének / koncentrációjának ismerete felhasználható a
lefolyás vagy a terápia-hatásosság nyomon követésére.
A klinikai orvoslás és a bioérzékelő alapú eszközök egyre szorosabban összefonódó kutatás-fejlesztési témái
miatt fontos megkülönböztetést kell tennünk az orvosi klinikai gyakorlatban használt szenzitivitás
(sensitivity) fogalma és egy bioérzékelő alapú vagy bármilyen más analitikai eszköz érzékenysége között,
továbbá a specificitás (specificity) fogalmának szintén kétféle értelmezése között.
A klinikai gyakorlatban egyes paraméterek, kórokozók vagy kritikus küszöb-koncentrációk kimutatására elvégzett
tesztek klinikai hasznosságát az adott vizsgálati módszer szenzitivitása és specifikussága együtt határozza meg,
és a klinikumban mindkét paramétert %-ban mérik. Az orvosi értelemben vett, és statisztikai alapokon nyugvó
szenzitivitásnak csak áttételes összefüggése van a vizsgálathoz használt mérőműszer érzékenységével (az
egységnyi koncentrációváltozásra adott válaszjel-nagysággal, azaz a statikus karakterisztika meredekségével). A
100% szenzitivitás azt jelenti, hogy a módszer álnegatív eredmények nélkül képes kimutatni egy adott összetevő
jelenlétét / koncentrációját, és így pl. felismerni a betegséget. Az orvostudományban egy-egy vizsgálatnál
általában a negatív eredmény a jó hír, mert ez jelenti azt, hogy az orvos által gyanított, és ezért letesztelt tényező
nincs jelen (a teszteredmény szerint). A pozitív teszteredmény ennek ellenkezőjét jelenti, azaz, hogy a gyanított
tényező (a teszteredmény szerint legalább is) jelen van a betegben / mintában. Egy 100%-osan specifikus teszt
soha nem szolgáltat pozitív eredményt egy valójában negatív személy esetén, azaz álpozitív eredményt.
Ugyanakkor az analitikában a specifikusságot nem szokás %-ban mérni, hanem a 100%-osan szelektív
(interferencia- és mátrixhatás-mentes) módszert specifikusnak nevezik [Pokol és mtsa 2007]. A specifikusság is
és az érzékenység is a bioreceptor és a keresett összetevő közötti felismerés erősségén és szelektivitásán múlik
legelső feltételként.
A fent leírtakból belátható, hogy a bioszenzor alapú eszközök és biochipek fejlesztése területén elért eredmények
biológusok, fizikusok, kémikusok és mérnökök együttes erőfeszítéseinek köszönhetőek, és e
multidiszciplinaritás a megoldáshoz szükséges szakemberek különböző látásmódja és háttértudása
folytán bizony sok akadályt gördíthet a hatékony kutatás-fejlesztési munka útjába.
A részletesebb fejezetek előtt általánosságban annyit már e helyütt érdemes megjegyezni, hogy számos biológiai
molekula (enzimek, nukleinsavak (pl. DNS – Dezoxiribo Nuklein Sav / PNS – Peptid Nuklein Sav), szövetminták,
antitestek vagy akár egyedi sejtek) játszhatja a bioreceptor szerepét, a transzducer funkcióra pedig pl. optikai,
piezoelektromos, termikus, elektromechanikus, kapacitív, elektród jellegű stb. szerkezeteket lehet felhasználni, és
az immobilizálás alapja elsődleges vagy másodlagos kémiai kötés(/ek) de akár pusztán fizikai jellegű
megkötődés (pl. adszorpció, szénpasztába ágyazás) is lehet. [Harsányi 2000]
Napjainkra már számos metabolitra (anyagcseretermékre) érzékenyített bioszenzor létezik a fontos klinikai vagy
ipari paraméterek nyomonkövetésére, mint például a vércukor, a karbamid, a tejsav, a koleszterin, a húgysav,
vagy a rovarirtó- és robbanószerek.
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3

Célkitűzések

A PhD fokozat megszerzéséhez a témával foglalkozó szakirodalom szerint a leginkább javasolt kutatástípus az
ún. „testing-out research” (értsd „máshogy is kipróbálni”) jellegű kutatási feladatok végzése, melyben mérsékelt
kockázattal, viszonylag kiforrott keretek között érheti el a jelölt a PhD fokozat odaítéléshez elvárt, az adott
tudományhoz való originális hozzájárulását [Phillips és mtsa 2005]. Egy további hasonló témájú forrás szerint az
interdiszciplináris tudományágat választó jelöltek dolga mindenképpen bonyolultabb [Mojzes 2003], mert több
szakmai mércének is meg kell felelni. Mégis a bioérzékelő alapú eszközfejlesztés fokozatosan megismert és
meglehetősen szerteágazó aspektusai folyamatos és időben párhuzamos szálakon futó motivációkkal szolgáltak
számomra, hogy a fentiek ellenére problémamegoldó kutatással foglalkozzam már a PhD fokozatszerzés
keretében is. A felmerülő motivációk közül mindig az alapján jelöltem ki az adott időszakban aktuális
tevékenységi irányt, hogy a tanszékünkön rendelkezésre álló elektronikai technológiák minél jobban
szinergiába hozhatók legyenek a kísérleti bioérzékelő-kutatás és eszközfejlesztés aktuális kérdéseivel.
Mivel egy a gyakorlatban jól használható bioérzékelő a vizsgálandó minta előkészítését – pl. aspecifikusan a
célmolekulákra kötődő kémiai jelölőanyagok hozzáadását – a lehető legkevésbé igényli, ezért kutatómunkám
elején úgy döntöttem, hogy elsősorban mintajelölést nem igénylő bioérzékelő modellekkel szeretnék
dolgozni.
Általánosságban, a bioérzékelők eredménykiadási-idejének csökkentése és a kapott eredmény
pontosságának növelése számít a legtöbb kihívást tartogató problémakörnek, ezért engem is e két terület
foglalkoztatott leginkább. Mivel a klinikai orvosi gyakorlatban előforduló biológiai vizsgálati minták általában nem
tesznek lehetővé rövid időn belüli többszöri megerősítő méréseket, az én értelmezésemben a nagy
pontossághoz elsősorban a precizitás szükséges, és csak második közelítésben vizsgálandó a helyesség
(„trueness” – hűség vagy „accuracy”), ugyanis egy precíz eszköz a kalibráció korrekciója révén megfelelő
helyességűvé is tehető általában, de egy alacsony precízitású (nagy szórású) mérőeszköz által mért érték
helyességén csak a mérési ismétlésszám növelése útján lehet korrigálni [Pokol és mtsa 2007].
A mikroelektronika és a mikrotechnológia / mikrofluidika rohamos fejlődésének köszönhető miniatürizálási
lehetőségek és trendek folytán már kutatásaim kezdetétől fogva a bioérzékelő alapú eszközök és a működésük
alapját adó bioérzékelők méretezési kérdései érdekeltek elsősorban. A dolgozat szakirodalmi háttere és a közölt
eredmények segítségével többek között arra kívánok rámutatni, hogy egy bioérzékelő alapú eszköz
teljesítőképességére nézve nem csak a bioérzékelő transzducer aktív felülete, hanem a teljes reakciótér
szerkezete és a bioérzékelő működési folyamatainak dinamikája, valamint a vizsgálati minta kezelésének
időbeli lefolyása is meghatározó, ebből következően az összehasonlítási módszerek és kísérleti módszerek
kutatás-fejlesztését egy, az összes fenti aspektust figyelembe vevő szemlélet szerint célszerű végezni.
A bioérzékelő aktív felület bioreceptorsűrűségének vagy a bioreceptor-molekulák orientációjának kérdései
természetesen igen fontosak az érzékenység és pontosság szempontjából, mint ezt a 4.4 részben ki is fejtem,
mégis úgy döntöttem, hogy kísérleti munkámban inkább a bioreceptorként felhasználható
biomakromolekulák elektroforetikus vagy dielektroforetikus manipulálási lehetőségeire korlátozom
vizsgálódásaimat, és elsősorban a kapcsolódó kísérleti eszköztár kutatás-fejlesztésével foglalkozom, hiszen
egyrészt, – hogy egy lehetséges alkalmazási példát említsek, – egy DNS érzékelő alapú eszköz gyártója
számára már az is hasznos előrelépés lehetne, ha a legszélesebb körben alkalmazott, jelenleg 16-24 órát igénylő
tiol-arany kemiszorpciós bioreceptorimmobilizálási folyamat a molekulák elektromosan programozott
manipulációjával rövdebb idő alatt is elvégezhető lenne, és a minőség legalább egyenértékű maradna, másrészt,
mint a 4.5 részben utalok rá, a bioreceptor molekulák módosítási lehetőségeinek vagy az immobilizálási folyamat
kémiájának kutatása elsősorban szerves-kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai jellegű téma, tehát nem is
illeszkedne igazán a szakterületemhez.
A kutatásaim alatt megfogalmazódott egyik fő gondolatkör a bioérzékelő eszközök reakcióterének egy olyan
vizsgálati lehetőségét érinti, amely független az aktív bioérzékelő felülettől és nem igényli a reakciótérben
levő minta semmilyen előzetes feldolgozását, aspecifikus módosítását, címkéző kémiai jelölését.
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Mivel a mintában történő transzportfolyamatok kézben tartása / felgyorsítása kedvezőbb működést
eredményezhet (ld. a Nanogen Inc. (USA) DNS chipjeinél elért javuló szelektivitás (konkrétan „stringency
control”) és gyorsabb eredménykiadás [ticker.com 2008]), egy a reakcióteret is vizsgáló megoldással független
úton kiértékelhető a működés abban az esetben is, ha maga a bioreceptor-felület valamilyen okból nem pontosan
a vártnak megfelelően működik. Azt a célt tűztem ki tehát, hogy kidolgozzak és kísérleti szinten is teszteljek
egy ilyen módszert.
Az általam kigondolt in situ spektrofotometriásmódszer további előnye pl. egy fluoreszcens jelölést igénylő
technikával szemben, hogy a jelöletlen, natív állapotú molekulák biztosan ugyanolyan viselkedést
mutatnak, mint egy valós mintában. Ugyanakkor a jelölésmentes módszereknél jellemzően a detektálhatóság
mértéke jelenti a bevethetőség legszűkebb keresztmetszetét, ezért azt is meg kívántam vizsgálni, hogy milyen
valós felhasználási igényeket lehet kielégíteni az elérhető érzékenységi tartománnyal.
A bioérzékelő felszínek és az elektromosság kölcsönhatása terén végzett munkám egy további ötletet is a
felszínre hozott. Az affinitás bioérzékelők aktív felületének regenerálása (megújítása, újra felhasználhatóvá
tétele) a jövő automatizált bioérzékelő alapú eszközeinek fontos problémája, hiszen egyes felhasználási
területeken, például egy hónapokra kihelyezett autonóm tengervízminőség ellenőrző bólya, vagy egy az élet
nyomai (DNS molekulák) után kutató Mars-szonda esetén, csak nehézségekkel alkalmazható a jelenleg
legelterjedtebben kutatott és publikált módszer, a bioreceptor felszínnel kölcsönhatásban levő reakciótér pHjának eltolásával történő regenerálás [Li és mtsai 2007, Hedström és mtsai 2005 , Pepper és mtsai 2003, Kwon
és mtsai 2002, Pei és mtsai 2000, Uttenthaler és mtsai 1998]. Az e módszerhez szükséges regenerálóoldattartályokból és a szükséges komplex folyadékkezelő mikrofluidikai rendszerből összeállítható megoldásnál jóval
kívánatosabb lenne, valamilyen „egyetlen gombnyomásra” működő regeneráló hatás (pl. egy villamos
feszültségprogram lefuttatása az elektródokon). A biomakromolekula-manipulációhoz és a reakciótér in situ
spektrofotometriai vizsgálatához kapcsolódóan végzett munkámat tehát erre a témakörre is kiterjesztettem.
Egy második gondolatkör az interdigitális elektródokra épülő elektrokémiai transzducer-struktúrák
használatával részben a struktúrát érintő intuitív geometriai megfontolások révén, részben az előzetes
mintajelölést nem igénylő elektrokémiai méréstechnikák alkalmazása és összehasonlító vizsgálatai kapcsán
került az érdeklődésem középpontjába. Ezen utóbbi gondolatkörben a fő célkitűzésem az eredménykiadásiidőcsökkentés / pontosságnövelés irányába ható vizsgálatok végzése, és az Elektrokémiai Impedancia
Spektroszkópiát (a továbbiakban EIS) alkalmazó bioérzékelő alapú eszközök költséghatékonyabb gyárthatóságát
érintő néhány kérdés feltárása volt.
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4
4.1

Általános szakirodalmi háttér
A bioérzékelők működési-folyamatainak lényege

A továbbiak szempontjából fontos, hogy belássuk a bioérzékelők működésének néhány alapvető sajátosságát. A
6. oldalon bemutatott 1. ábra a bioérzékelő eszközök általános struktúrájának és működési elvének sémáját
mutatta. A legfőbb hangsúly a szelektív felismerésen van, miszerint a „B” esetben nem keletkezik elektronikus
jel, mert a biológiailag érzékenyített transzducerhez nem illeszkedik a „B” esetben jelen levő keresett összetevő
(a kis körök szimbolizálják), így annak egyetlen példánya (molekulája vagy sejtje) sem tud a transzducer
felületére bekötődni.
A bioérzékelők szelektivitásának hátterében az áll, hogy a természetben számtalan specifikus molekuláris szintű
felismerési mechanizmus létezik, melyeket mindig egy biomolekula és annak morfológiájához (3 dimenziós
struktúra, elektromos töltéseloszlás stb.) illeszkedő komplementer molekula között figyelhetünk meg. Ez az
érzékeny és szelektív „kulcs-zár” illeszkedés jellegű molekuláris felismerés aknázható ki, amennyiben
mérhető jelet tudunk generálni a jelenség lejátszódásakor.
Amennyiben a természetes állapotú (natív) célmolekulák bekötődésének kimutatására nem áll rendelkezésre az
adott felhasználási igényt kielégítő érzékenységű technika, nagy segítség lehet a mintában levő molekulák
aspecifikus jelölése valamilyen nagy jelet adó címkéző (marker) csoporttal, molekulával. Ez a legtöbb esetben
fluoreszcens festék-molekulák kovalens hozzákötését jelenti a célmolekulákhoz, de lehet nagy aktivitású
enzimmolekulának (pl. tormaperoxidáz) a célmolekulához kötése is. Az aspecifikusság azt jelenti, hogy a mérés
megkezdése előtt a mintához adott jelölőanyag minden a keresett összetevővel megegyező típusú molekulához
hozzá fog kötődni (pl. a mintában levő összes DNS szál 5’ vége összekapcsolódik a nagy mennyiségben
beadagolt fluoreszcens molekulával), azonban a bioreceptorrétegbe inkomplementaritásuk miatt bekötődni nem
képes, de az aspecifikus jelölést ettől még szintén hordozó DNS molekulák a mérés előtti lemosáskor eltávoznak,
tehát nem fognak hamis jelet szolgáltatni. Válaszjel csak a bioreceptorrétegbe kötődött, ezért nem kimosódó jelölt
célmolekuláktól fog érkezni, méghozzá mennyiségükkel arányosan. A jelölés fajtájától függően már sokkal kisebb
minta-koncentráció esetén is mérhető jelet adnak az ilyen technikát alkalmazó megoldások, mint a jelölésmentes
célmolekulákkal dolgozó bioérzékelők, a mintaelőkészítési folyamat azonban jócskán növeli a rendszer
bonyolultságát.
Igen fontos tény, hogy a vizsgált minta többi összetevője elvileg nem befolyásolhatja a mért eredményt (legalább
az interferencia-mentesség az elvárás, ideális esetben mátrixhatás-mentesség), ha a transzducer-felületre
történő aspecifikus – azaz, nem a bioreceptor általi – bekötődéseket kizárjuk vagy monitorozzuk és háttérzajként
kivonjuk, továbbá a reakciókörnyezet pH-ja, hőmérséklete, ionerőssége, stb. a bioreceptor számára megfelelő
tartományban marad a mérés során. Így tehát elméletileg elérhető, hogy ne legyen keresztérzékenység / áthallás
a keresett összetevő és a minta egyéb összetevői között, mert azok a molekulák, amelyek a bioreceptorral
komplementerek és hozzákötődnek, a bekötődés után ott is maradnak, amíg csak meg nem változnak az eredeti
illeszkedést biztosító feltételek. Természetesen elviekben mindig minden határfelületen a folyamatok két
ellentétes irányban zajlanak, tehát így van ez a bioreceptor felület és a vizsgált minta tömbi része között is a
bekötődés és visszaalakulás / visszaoldódás tekintetében. A bekötődési reakció stabilitási (képződési)
állandójának függvényében minden bioreceptorrétegnél megtalálhatóak azok a vizsgálati körülmények, amikor a
keresett összetevő összekapcsolódása a bioreceptorral termodinamikailag több nagyságrenddel kedvezőbb, mint
a szétválásuk, azonban az, hogy mennyire lehetséges ilyen körülményeket teremteni egy piacképes (értsd
költséghatékonyan gyártható és üzemeltethető) eszközben az adott bioreceptorral és transzducerrel, vagy
célszerűbb inkább másik bioreceptort keresni, már ettől független kérdés. Mindenesetre pl. a bioérzékelők egyik
fő csoportját képező affinitás-bioérzékelők esetében, ha kvázi végtelen hosszú ideig tart a vizsgálat, akkor egy
korlátozott mennyiségű minta esetén gyakorlatilag a jelenlevő összes „keresett összetevőt” (a stabilitási állandó
arányában majdnem az összeset) begyűjti a bioreceptor felület, ha csak be nem telítődnek a szabad kötőhelyek.
Utóbbi jelenség előfordulhat például a bioérzékelő alapú eszköz tervezésekor specifikált koncentrációhoz képest
túl tömény minta miatt.
A 4.2 részben részletesebben is rendszerezem a bioérzékelőket, azonban itt érdemes megemlíteni, hogy –
amennyiben nem végleges enzimgátláson alapuló esetről van szó – a bioérzékelők másik fő csoportjába tartozó
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biokatalitikus érzékelőkben a fenti forgatókönyv nem játszódhat le, mert a csoportnak nevet adó „biokatalitikus
reakciónak” az a lényege, hogy a keresett összetevő ugyan szelektív módon itt is bekötődik a bioreceptor funkciót
ellátó anyaghoz a reakció előtt (általában valamilyen enzim), de a reakció eredményeként átalakul (pl. lehasad
róla egy –COOH [karboxil] csoport), azaz megváltoznak az eredeti illeszkedést biztosító feltételek, tehát az
„egykor” jól illeszkedő keresett összetevő rosszul illeszkedő reakciótermékké válva már eltávozik a vizsgált
mintaoldat tömbi részébe, a bioreceptor pedig ismét üresen várja a következő összekapcsolódást a keresett
összetevő egy újabb molekulájával.
Érdemes kitekintenünk a biokatalitikus érzékelők esetében is arra az esetre, hogy milyen végállapot alakul ki, ha
per abszurdum egy igen-igen korlátozott vizsgálati mintamennyiség kiadagolása után elegendően hosszú ideig
várunk. Mivel a biokatalitikus érzékelő bioreceptorfelülete folyamatosan fogyasztja a keresett összetevőt, ezért
bioerceptorszőnyeg aktivitásához képest végletesen alulméretezett mennyiségű vizsgálati minta esetén a
bioérzékelő jele egy idő után egyre kisebb koncentrációkat fog mutatni, míg végül nullára csökken.
A fenti két elvi megfontolást azért hangsúlyozom ki, hogy könnyen belátható legyen, hogy egy bioérzékelő alapú
mérőeszköz megtervezésekor távolról sem elegendő egy adott keresett összetevőhöz a megfelelő
1. bioreceptor,
2. transzducer struktúra,
3. mérési technika,
4. immobilizálási technológia
kiválasztása, hanem a tervezett felhasználásban előforduló
1. vizsgálatiminta-koncentrációk,
2. vizsgálatiminta-térfogatok és
3. vizsgálati idők
ugyanúgy az elvi tervezés bemeneti paraméterei kell, hogy legyenek, már a szűken vett bioérzékelő rész
kigondolása során is. A teljes eszközt tekintve, az adott bioérzékelő transzduceréhez szükséges méréstechnika
megvalósításának, a vizsgálatiminta-kezelésnek és a jelfeldolgozásnak a megtervezése egészíti ki a fentieket.
Az elmondottak hathatós alátámasztására fontoljuk meg egy gondolatkísérlet erejéig a 2. ábrán osztályozott
affinitás bioérzékelők kapcsán, hogy mennyire lenne a hétköznapi gyakorlatban használható egy olyan eszköz,
ami csak a korábban említett „elegendően hosszú idő” után, azaz a mintában levő összes célmolekula
begyűjtése után tudja kijelezni, hogy pl. a bioreceptor felület 27 %-a telítődött be a keresett összetevő
molekuláival, tehát a mintában a keresett összetevő koncentrációja 19,3 mM/l volt? (Az adott reakciókamra
térfogatából és az immobilizált bioreceptorok számából kiszámítva.) A gyakorlatban bizony sokkal több
felhasználási lehetőség nyílik a fentitől eltérően működtetett affinitás bioérzékelők számára, melyek akár
néhányszor 10 perces vagy még kisebb nagyságrendű eredménykiadási-idővel képesek egy megfelelően pontos
érték megállapítására. Az ilyen eszközök azon az elven működnek, hogy amennyiben elegendően érzékeny
transzducer struktúrát és méréstechnikát használunk, nem szükséges kivárnunk, hogy a mintában jelenlevő
összes keresett összetevőt begyűjtse a bioreceptor felület, hiszen, ha előre definiált ideig hozzuk érintkezésbe a
mintát és a bioérzékelőt (ezt inkubációs időnek nevezzük), és előre rögzített reakciókörülményeket teremtünk
(hőmérséklet, esetleges keverés, stb.), akkor a keresett összetevő tekintetében az adott idő alatt létrejövő
megoszlási hányados a mintaoldat tömbi része és a bioreceptor felület között körülbelül mindig ugyanakkora lesz,
de legalábbis a felhasználás szempontjából fontos tartományon egy hígítási sorral előre kalibrálható különböző
koncentrációjú minták esetére.
Egy ilyen módon használt eszköz esetén már érthető, hogy pl. az inkubációs időt és a vizsgálat
körülményeit aszerint kell meghatározni, hogy a készülékkel lefedni kívánt koncentrációtartomány
legmagasabb értéke esetén még ne telítődjön a bioreceptor felület, a legalacsonyabb koncentráció
esetére pedig az adott transzducer és adott mérési technika alsó méréshatára fölött maradjunk a
rendelkezésre álló mintatérfogat esetén.
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4.2

A bioérzékelők rendszerezése

A bioérzékelőket két fő csoportba sorolhatjuk a 2. ábrának megfelelően, és mindkét fő csoporton belül két-két
altípus különíthető el:

bioérzékelők
reaktív bioérzékelők

affinitás bioérzékelők

immunoszenzorok

biokatalitikus
érzékelők

nukleotidszenzorok

élő sejt alapú
bioszenzorok

2. ábra: A bioérzékelők kategóriái
4.2.1

A két fő kategória összehasonlítása (affinitás és reaktív bioérzékelők)

Az affinitás bioérzékelők esetében a bioreceptor elvégzi a vizsgált mintából hozzádiffundáló keresett összetevő
molekuláinak szelektív és tartós megkötését, de ezen túlmenően nem járul hozzá a jelátalakítás
folyamatához.
Reaktív bioérzékelőket olyan bioreceptorok felhasználásával lehet készíteni, melyek szintén szelektívek, azaz
csak a keresett összetevővel lépnek kölcsönhatásba, azonban a kölcsönhatás eredményez valamilyen
folyamatot (pl. enzimreakciót, vagy sejtbeli anyagcsereváltozást) is, mely reakció kiaknázható a jelátalakítás
folyamatában.
4.2.2

A négy alkategória jellemzése

Nukleotidszenzorok
A természetben fellelhető legelemibb és valószínűleg legősibb szelektív molekuláris felismerő mechanizmusra
épülnek, nevezetesen a DNS kettősspirál két szálának komplementaritására. A fél DNS-szálakat (a
továbbiakban ssDNS - single stranded/egyszálú DNS) felépítő négyféle nukleotidbázisból (rövid jelükkel: A:
adenin, T: timin, G: guanin, C: citozin) tetszőleges bázissorrendű ssDNS létrehozható, azonban a stabil
kettősspirál (a továbbiakban dsDNS – double stranded / duplaszálú DNS) egy adott bázissorrendű DNS és egy
másik ssDNS szakasz között csak akkor tud kialakulni, amennyiben a két szál komplementer, tehát az összes Anel szemben T lesz, és az összes G-nal szemben C. Két komplementer ssDNS-szál dsDNS-alakba történő
rendeződését hibridizációnak nevezzük. Megfelelő eljárásokkal tetszőleges bázissorrendű DNS
szintetizálható, és manapság már katalógusokból rendelhetünk erre szakosodott gyártóktól, tehát ha egy
bizonyos applikációban ssDNS a keresett összetevő, akkor csak meg kell tudnunk a bázissorrendjét, és
komplementer ssDNS molekulát bioreceptorként immobilizálva egy alkalmas transzducerre, elkezdhetjük egy
nukleotidszenzor típusú bioérzékelő kifejlesztését. ssDNS bioreceptorokkal RNS-molekulák is kimutathatóak,
hiszen a természetben is teljesen komplementer módon össze tudnak kapcsolódni, mivel szerkezetük szinte nem
is különbözik egymástól. Mivel a DNS szerkezetét mára már igen jól megismerte az emberiség, lehetőségünk van
tökéletesen jól működő, azaz jól illeszkedő struktúrájú ssDNS-analógok építésére a DNS építőköveinek
módosításával is. Erre példa az egyszálú PNS-molekulák bioreceptorként történő használata [Jágerszki és mtsai
2007]
Immunoszenzorok
Az immunoszenzorok a természetben fellelhető antigén-antitest összekapcsolódás specifikusságát
használják ki. Amennyiben a keresett összetevő egy antigén, úgy az ellene termeltetett antitestet kell
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bioreceptorként immobilizálni, amennyiben egy antitest a keresett összetevő (pl. egy korábban lezajlott, már nem
jelenlevő fertőzést akarunk kimutatni egy beteg szervezetéből a még mindig keringő antitestek révén), úgy a
megfelelő antigén molekuláit kell bioreceptorként immobilizálni. Az antigének és antitestek fehérje típusú
makromolekulák, tehát 20-féle természetes építőkőből (aminosavakból) állhatnak, így szerkezetük
nagyságrendekkel bonyolultabb, mint a nukleotidoké.
Élő sejt alapú bioszenzorok
Amennyiben sikerül olyan sejtet, szövettenyészetet találnunk, mely egy bizonyos felhasználási terület számára
fontos keresett összetevő jelenlétében szelektíven megváltoztatja anyagcseréjét, és sikerül ezt az
anyagcsere-változást mérhetővé tennünk, akkor a sejtek életben tartását biztosító immobilizálási technika és
transzducer segítségével élő bioszenzort építhetünk.
Biokatalitikus érzékelők
Ezt az érzékelőcsoportot más néven enzimatikus bioérzékelőknek is szokták nevezni, mivel a kimutatni kívánt
szubsztrát molekulára érzékeny enzimmolekulákat tartalmaznak bioreceptor-réteg gyanánt. Az enzimek a
biológia katalizátorai, azaz bizonyos biokémiai reakciók sebességnövelő eszközei. Minden enzim tartalmaz a
fehérjeszerkezetében egy ún. aktív centrumot, ahová szelektíven csak az adott enzim szubsztrátja tud
bekötődni. A szubsztrát az a kiindulási molekula, amiből a katalitikus enzimreakció során termék és a
melléktermék(ek) egy része lesz. Ezt szemlélteti az enzimreakciók általános leíró egyenlete:
+

⇆[

]→

+

(1)

E: enzim, S: szubsztrát, ES: enzim-szubsztrát komplex, P: termék (product)
Az enzimreakció az enzimet magát nem változtatja meg a reakció végére, hiszen csak katalizáló funkciót lát el,
és mivel a létrejövő termék szerkezetében már különbözik valamennyire a szubsztráttól, így nem is áll le 1 db
szubsztrát molekula feldolgozása után, hanem az aktív centrumában keletkező terméktől mindig megválva
tovább dolgozik.
Amennyiben az enzim működéséhez megfelelően tervezettek a környezeti feltételek a bioérzékelő
reakcióterében, az időegységenként keletkező termék és melléktermék molekulák száma csak a
szubsztrátmolekulák „rendelkezésre állásától”, azaz, koncentrációjától fog függeni. Ha találunk olyan
méréstechnikát és transzducert, ami érzékelni tudja az egységnyi idő alatt keletkező termék/melléktermék
molekulák számát, azaz az enzimreakció sebességét, akkor kifejleszthető egy biokatalitikus érzékelő, ami a
keresett összetevő (jelen esetben a szubsztrát-molekula) koncentrációjával arányos jelet fog generálni.
A biokatalitikus érzékelők méréstechnikájában egyébként a legelőnyösebb, ha a keletkező termék vagy legalább
egy melléktermék elektrokémiailag oxidálható vagy redukálható egy megfelelő elektródfelszínen, mert így
töltéshordozók időegységenkénti keletkezésének detektálására, azaz árammérésre visszavezethető a keresett
összetevő koncentrációja.
Az előző fejezetben kivételként érintett érdekes eset a biokatalitikus érzékelők azon alcsoportja, amikor az
enzimreakció elmaradása hordozza az információt, mert valamilyen enzimgátló vegyszer (pl. az acetilkolinészteráz bénító rovarirtó szerek) koncentrációját akarjuk megmérni [Marks és mtsai 2007]. Ilyen esetben, ha a
gátló anyag irreverzibilis enzimgátlást okoz, a tervezendő paraméterek között ugyanúgy megjelenik az
inkubációs idő, mint az affinitás bioérzékelőknél, függetlenül attól, hogy nem affinitásbioérzékelőről van szó.
Összefoglalásként elmondhatjuk tehát, hogy míg a reaktív típusú bioérzékelőknél a bioérzékelő-működés
alapját adó bioaktivitás a szelektív megkötődésen / kölcsönhatáson túlmenően valamilyen, a keresett
összetevő koncentrációjával arányos paraméterváltozást (pl. elektromos úton kimutatható molekulák
keletkeznek, az élő sejt körüli térben lecsökken a pH stb.) is magában hordoz, és ez megszabja, de legalábbis
befolyásolja a legcélravezetőbb jelátalakítási metódus és transzducer struktúra kiválasztását, addig az affinitás
típusú bioérzékelőkben a bioaktivitás csak egy szelektív megkötést jelent, tehát a transzducernek és a
mérési módszernek a keresett összetevő bioreceptorbeli jelenlétét kell tudnia kimutatni bármilyen módon. Az
affinitás bioérzékelőkben tehét a bioreceptorokkal funkcionalizált felszín keresett összetevővel történt
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betöltésének mértéke lesz arányos a keresett összetevő mintabeli koncentrációjával, amennyiben jól választottuk
meg a minta és a bioérzékelő kölcsönhatási idejének (inkubációs idő) a hosszát.
4.3

A bioérzékelők és a bioérzékelő alapú eszközök főbb jellemzői

Mivel a bioérzékelők tudományterülete kifejezetten multidiszciplináris, és mindössze alig fél évszázados múlttal
rendelkezik, egyelőre nem igazán történtek kísérletek bármiféle szabványosításra vagy standardok lefektetésére,
pedig a mikroelektronikai iparból, az infokommunikációs szektorból vagy éppen a mikrotechnológián alapuló
eszközök/megoldások alkalmazott-kutatásából, kísérleti-fejlesztéséből származó esettanulmányok kapcsán
sokszor szembesülünk a ténnyel, hogy a szabványosított technológiák és fejlesztői környezetek óriási lendületet
adnak az alapkutatási eredmények minél szélesebb felhasználási területre történő szétterjesztésének és a
társadalmi igényeknek megfelelő modern eszközök létrehozásának.
Természetesen érthető, hogy a mikroelektronika mára már kiforrott és viszonylag limitált technológiakészletét
sokkal könnyebb volt standardizálni, mint az erre még mindig nem érett mikrotechnológiákat, melyek a
mikroelektronika technológia- és eszközkészleténél legalább egy nagyságrenddel változatosabbak. Ugyanezen
okból nem lesz könnyű ez a feladat a bioérzékelők területén, nem is beszélve a legfejlettebb bioérzékelő alapú
eszközökről, amelyek mind a mikroelektronika, mind a mikrotechnológia, mind a bioérzékelő-technológia teljes
eszköztárára építhetnek. Még ha nem is számíthatunk a közeljövőben a bioérzékelők, pláne a bioérzékelő
alapú eszközök szabványainak megjelenésére, az alkalmazott kutatás mindenképpen igényli, hogy
legalább az összehasonlítás módszertana egységesedjen a tématerületet művelő gyakorlati szakemberek
munkájának megkönnyítésére.
Szerencsére a félvezető ipar és a mikroelektronika látványos fejlődésének köszönhetően az érzékelők önálló
tudományterületté válása már több évtizeddel ezelőtt megtörtént [Szentiday és mtsa 2000], így a magyar
nyelvben egykor még „mérőátalakító” névre hallgató szenzorok / érzékelők jellemzésére mára már bevált
eszköztárral rendelkezünk, és végső soron, a bioérzékelő is csak egy érzékelő.
A bioérzékelő statikus karakterisztikája a bioérzékelő alapú eszköz pontossága
Bármilyen érzékelőt a mérni kívánt paraméter növelése (majd csökkentése, amennyiben a hiszterézisre is
kíváncsiak vagyunk) mellett felvehető statikus karakterisztikájával jellemezhetünk a legegyszerűbben. Mivel
kiváló szakirodalmak állnak rendelkezésre a témában, [Marks és mtsai 2007, Harsányi 2000] e helyütt csak a
kutatásaim szempontjából legfontosabb elemeket fogom kiemelni úgy a statikus karakterisztika, mint a dinamikus
működés tekintetében.

∆D1
∆D2

3. ábra: Pontosság / precízitás I.: A nagyobb meredekségű
statikus karakterisztikával rendelkező bioérzékelő
(négyzetekkel jelölt egyenes) pontosabb koncentrációmérést
tesz lehetővé, amennyiben a szórások (hibasávok nagysága
/ magassága) megegyezik (∆D1 = ∆D2)

4. ábra: Pontosság / precízitás II.: Ha adott
érzékenységű bioérzékelő hibasávjának magassága
kisebb (belső szaggatott vonalak a külső folytonoshoz
képest), az szintén pontosabb koncentrációmérést
tesz lehetővé

A bioérzékelők mindig valamilyen koncentrációt mérnek, ezért a statikus karakterisztika vízszintes
tengelyére felírhatjuk ezt, mint általános mérni kívánt paramétert. A függőleges tengely vagy a bioérzékelő
vagy a teljes bioérzékelő alapú eszköz kimenetét reprezentálhatja, – utóbbi esetben nem csak a transzducer által
végzett jelátalakítást, hanem a teljes erősítő és jelfeldolgozó láncot is jellemzi a statikus karakterisztika –, de
mindenesetre általában valamilyen villamos paraméter, amit általános esetre a teljes kijelzési tartomány (FSO –
Full Scale Output) %-ában célszerű beskálázni. A 3. és 4. ábrán látható két összehasonlítási/szemléltetési
célokra alkalmas statikus karakterisztika, melyek ez esetben nem a teljes eszköz, hanem csak a bioérzékelő rész
kimenetét tartalmazzák a függőleges tengelyen. Mindkét rajz idealizált több szempontból: 1. nincs nullponti
hiba (offset), 2. lineárisak, 3. a hibasáv-szélességek (vagy didaktikusabb megfogalmazásban hibasávmagasságok) egyenletesek a teljes tartományon. Azért rajzoltam őket így, hogy csak az általam kihangsúlyozni
kívánt jelenségek vonják magukra a figyelmet.
Mint említettem, a statikus karakterisztikát úgy mérjük ki – és a nem alkalmazott-kutatással vagy kísérleti
fejlesztéssel foglalkozó bioérzékelő-kutatók céljaira ez elegendő is –, hogy a mérendő paramétert különböző
értékekre állítva – például a keresett anyagból hígítási sort készítve – mérési sorozatokat végzünk az adott
érzékelővel, majd a 3. vagy 4. ábrához hasonló grafikonon bejelöljük az érzékelő által felvett / mutatott értékek
egy-egy ponthoz tartozó átlagát és szórását, majd görbeillesztéssel meghatározzuk a rendszer karakterisztikáját,
ami jól jellemzi érzékelőnk statikus működését a vizsgált koncentrációtartományban, tehát értékes eredménynek
számít.
Mivel az alkalmazott-kutatót / kísérleti fejlesztőt az érdekli, hogy egy adott bioérzékelőre alapozva mennyire
pontos és milyen széles mérési tartományt átfogó eszközt lehet építeni, a 3. és 4. ábrához hasonló statikus
karakterisztikára ránézve azt vizsgálja, hogy ha a kísérletben használt mérőműszer kijelzőjén a mutató pl. az
FSO 34%-ára állt be, akkor mit mondhatunk a mérni kívánt koncentrációról. Minden műszer bizonyos
pontatlansággal, hibasávval mér, de most tételezzük fel, hogy a mérés során 34%-ot kijelző műszer
pontatlansága elhanyagolható a mérés többi hibája mellett, tehát elegendő egy az ’x’ tengellyel párhuzamos
vonallal metszenünk a statikus karakterisztika adott értékhez tartozó részét. Az ábrákon jól látszik, hogy a
függőleges tengelyen megjelenített egyetlen mért/kijelzett érték a vízszintes tengelyen már több pontnak is
megfelelhet egy bizonyos – a hibasávok határai által definiált – mérendő-paraméter intervallumon belül, tehát
nincs egy-egyértelmű megfelelés a mutatott és az keresett érték között.
A 3. ábra azt demonstrálja, hogy a nagyobb meredekségű statikus karakterisztikával rendelkező, tehát
érzékenyebb bioérzékelő (négyzetekkel jelölt egyenes) pontosabb koncentrációmérést tesz lehetővé,
amennyiben a szórásai (hibasávjának magassága) megegyeznek egy kisebb érzékenységű, kevésbé meredek
karakterisztikájú bioérzékelő (rombuszokkal jelölt egyenes) szórásaival. A 4. ábra azt demonstrálja, hogy ha egy
bioérzékelő vagy egy bioérzékelő alapú eszköz érzékenységén (statikus karakterisztikájának meredekségén)
nem is tudunk esetleg javítani, de a szórásait és így hibasávjának magasságát sikerül csökkenteni (azaz
valamilyen módon javítani tudjuk a reprodukálhatóságot), az szintén pontosabb koncentrációmérést tesz
lehetővé. E két példával azt kívánom érzékeltetni, hogy az érzékenység és a reprodukálhatóság javítása két
olyan tényező, melyek egyenként függetlenül is nagyobb pontosságot eredményeznek. A fenti
megfontolások és a főbb definíciók után, most vegyük sorra a bioérzékelők teljesítőképességét,
használhatóságát jellemző legfontosabb statikus és dinamikus paraméterek értékkészletét és tipikus értékeit.
Szelektivitás
A legtöbb bioérzékelőt / bioérzékelő alapú eszközt elsősorban a szelektív mérés érdekében hozzák létre, mert a
bioérzékelők a bevezetésben elmondottaknak megfelelően felépítésükből adódóan ideális esetben 100%-os
szelektivitásúak, tehát specifikus és érvényes eredményt adnak összetett mintában is (nincs interferencia más
összetevőkkel, és jó esetben nincs mátrixhatás sem) [Pokol és mtsa 2007]. Ez a tulajdonságuk egyedülálló az
érzékelők között, és amennyiben egy bioérzékelő alapú eszköz szelektivitásával problémák adódnak, azt
mindenképpen tovább kell fejleszteni a hibás eredményhez vezető kereszt-reakciók megszüntetéséig, mert a
kereszt-reakció mentesség az első számú elvárás ezen a területen.
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A szelektivitás mértéke definiálható statikus karakterisztikák felvételével a szelektivitás szempontjából vizsgálni
kívánt anyagok különböző koncentrációi mellett, majd a valódi mérendő komponens tiszta oldatában az azonos
koncentrációkra adott válaszjelre kell normálni a kapott értékeket.
Élettartam
A fizikai vagy kémiai érzékelőkhöz viszonyítva e területen rendelkeznek a legnagyobb hátránnyal a bioérzékelők.
Két végletként tekinthetünk például egy szinte örökéletű platina (Pt) ellenálláshőmérőt és mondjuk egy igen
érzékeny 3-dimenziós szerkezetű enzimre alapuló bioérzékelőt, mely utóbbi esetleg néhány perces működés
után már az aktivitáscsökkenés jeleit mutathatja, ugyanis minden egyes az enzim által katalizált reakció
lezajlásakor az enzimmolekulák konformációjuk (3-dimenziós szerkezetük) valamekkora mértékű megváltozását
szenvedik el (ezáltal tud az aktív centrumba bekötődő szubsztrát molekula számára lecsökkenni az aktivációs
energia), majd visszafelé is lejátszódik ez a változás, amikor a szubsztrátból létrehozott termék leválik az aktív
centrumról. Nyilván ezek a változások csak az aktív centrum szűk környezetében tekinthetők jelentősnek, de ha
egy enzim aktív centrumában hiba keletkezik, azzal a teljes molekula értéktelenné válik biológiai szempontból.
Az élő szervezetben azért nem okoz gondot az, ha egy enzimtípus esetleg csak néhány ezerszer kevesebb
reakciót tud katalizálni, mielőtt elveszti aktivitását, mint más típusok, mert az élő sejtek a DNS-ben tárolt
„tervrajzok” alapján folyamatosan lebontják és pótolják az „elromlott” enzimmolekulákat, és így az összenzimaktivitás a teljes sejtet tekintve a sejt adott életfázisához, környezetéhez, anyagcsereállapotához
szükséges szinten marad. A bioérzékelők elkészítésekor azonban az immobilizálási lépéssel adott és
végleges mennyiségű bioreceptort – és így bioaktivitást – rögzítünk a transzducerre, és a fizikai- vagy
kémiailag szelektív érzékelőstruktúráknál jóval komplexebb szerkezetű bioreceptorok innentől kezdve már csak
degradálódni fognak az idő előrehaladtával, még akkor is, ha nem is használjuk őket.
Mivel a bioérzékelős mérések tipikusan nem folytonos monitorozásra szolgálnak, ellentétben például egy
hőmérővel, hanem vagy egy egyszerhasználatos bioérzékelő elemmel kivitelezett egyszeri mérésre, vagy
időközönkénti vizsgálatiminta-begyűjtés után végzett egy-egy mérésre valamilyen regenerálható bioérzékelő
alapú eszköz segítségével, ezért nem is a folyamatos működés közbeni élettartam növelésére koncentrálnak a
fejlesztők, hanem a legalább 6 hónapot elérő eltarthatóságra, amennyiben piacképes megoldásig kell eljutniuk.
Mindenesetre az élettartam legrosszabb esetben órákban/napokban mérhető, kedvezőbb esetben
hetekben/hónapokban, de az irodalomban találtam olyan biokatalitikus érzékelőt is, melynek aktivitáscsökkenése 2 év után sem haladta meg a 20%-ot, ha 4 °C-on 80%-os metanolban tárolták. [Zhang és mtsai
1998]
A bioérzékelő alapú eszköz válaszideje
Ideális esetben egy bioérzékelő és így a rá alapuló eszköz néhány másodpercen belül ad végeredményt, de erre
tulajdonképpen csak a reaktív bioérzékelők esetében van reális esély. Az 5.1 fejezetben részletesebben
körüljárom a bioérzékelő alapú eszközök eredménykiadási idejének vagy válaszidejének problémakörét. Itt most
csak annyit tartok célszerűnek megjegyezni, hogy semmiképpen sem a mikroelektronikai eszközök/érzékelők
és belőlük konstruált rendszerek µs-os vagy ms-os beállási- vagy válaszidő-tartományában dolgoznak a
bioérzékelők. Affinitás bioérzékelők esetében, ha nagy pontosságra vagy alacsony érzékelési küszöbre van
szükség, az is előfordul, hogy a válaszidő a hosszú inkubációs idő miatt a 12 h-t is meghaladja, de van olyan,
DNS-érzékelők kinetikáját vizsgáló szakirodalmi közlemény is, amelyben már 15 s-os inkubációs idő és egy 1-2
perces elektrokémiai impedancia spektroszkópiás mérés segítségével is jól detektálhatónak bizonyult a minta
DNS-tartalma [Liu és mtsai 2005].
Mivel a készülékfejlesztés terén végzem kutatási tevékenységemet, jómagam a válaszidő alatt elsősorban a
teljes bioérzékelő alapú készülékben a mintabeadástól eredménykijelzésig eltelt időt értem. Ha csak
magát a bioérzékelőt tekintjük, akkor a szakirodalmi definíció szerint A.) egyensúlyi értéket felvevő válaszjelnél a
végső érték 90%-ának eléréséhez szükséges idő, B.) tranziens válaszjelnél a keresett összetevő hozzáadása
után a válaszjel első deriváltjában a maximumérték eléréséhez szükséges idő a válaszidő [Pokol és mtsa 2007].
Pontosság
A pontosság fogalma a köznyelvben elterjedt ugyan, így közérthetőnek tűnik a jelentése, azonban a
mérőeszközök kvantitatív minősítésére nem használható, mert az, hogy egy mért eredmény mennyire tér el a
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mérendő mennyiség valós értékétől, – azaz mennyire hihetünk annak a koncentrációértéknek, amit pl. egy
bioérzékelő alapú eszköz mutat (mennyire pontos vagy nem pontos) – több tagból tevődik össze (rendszeres
hiba: 1. additív hiba, 2. mérendő értéktől függő hiba, 3. más tényezőtől függő hiba ; véletlenszerű hiba: 1.
random hiba, 2. kiugró érték, 3. rendkívüli hiba), és ezek kimutatásához számos mérést kell ugyanazon a
mérendő mintán elvégezni. A 3. fejezetben már utaltam arra, hogy a nagy pontossághoz elsősorban precizitás
szükséges, és egy precíz eszköz a kalibráció korrekciója révén megfelelő helyességűvé is tehető általában. Mint
e fejezet elején kiemeltem (ld. 3. és 4. ábra), a pontosság szerkezetileg az adott bioérzékelő struktúra és a köré
épített jelerősítő-jelfeldolgozó rendszer érzékenységén és reprodukálhatóságán múlik. A 3. és 4. ábrákon tárgyalt
pontosságnál látni kell a grafikonokon, hogy bár az FSO százalékában van megadva a függőleges tengely, és így
a hiba nagysága is, de ez abszolút hiba, tehát a mérési tartomány felső szakaszában kisebb relatív
pontatlanságot okoz, mint a mérési alsó határ közelében. A gyakorlatban egy ±5 % relatív pontosságú
bioérzékelő alapú eszköz már igen jónak számít, de ennél jóval rosszabbal is beéri/beérné a piac az összetett
mintában is viszonylag gyorsan elérhető legalább tájékoztató jellegű eredményért, pláne ha még olcsóbb is, mint
az alternatívaként szóba jöhető laboranalitikai elemzés.
A reprodukálhatóság mindenképpen az egyik legnagyobb gyengéje a bioérzékelőknek a „nem-bio”
érzékelőkhöz képest, ugyanis néha maguk a biológiai alapanyaggyártók sem tudnak egyes paramétereket
megfelelő pontossággal garantálni, másrészt, egy bonyolult szerkezetű, ezért könnyen megváltoztatható és nemstrapabíró (szerveskémiai) alapanyagokból felépített alkotóelemet kell mesterséges környezetben rögzíteni a
bioérzékelő elkészítése során, ami önmagában is sokkal több hibát okozhat és nagyobb technológiai fegyelmet
kíván, mint egy „nem-bio” érzékelő esetében. A gyártás közben az egyes szériák között fellépő szórások
kompenzálására egyébként az 1 vércseppes személyi vércukorszintmérő készülékek eldobható mérőcsíkjainál
már jól bevált megoldás, hogy az adott széria tipikus nullponti hibáját és esetleges érzékenység-eltérését (a
statikus karakterisztika meredekségének megváltozását) még a gyárban minden szériánál szúrópróbaszerűen
bemérik, és az adatokat vonalkód, bebillentyűzendő számsor vagy adattároló chip formájában hozzácsomagolják
az adott széria minden csomagolási alapegységéhez. Így a felhasználó az adott széria alkalmazásával végzett
első mérés előtt adaptálni tudja mérőkészüléke jelfeldolgozó rendszerét az adott szériában készült eldobható
bioérzékelő elemekhez. A módszer persze nagymértékű szérián belüli reprodukálhatóságot követel.
Az érzékenység részben a bioreceptoron múlik, de mivel a bioreceptorok között nem nagyon lehet válogatni
adott keresett összetevő esetén, ezért ez a legkevésbé fajsúlyos tervezési paraméter, és inkább
peremfeltételként szokott szerepelni. (Hacsak nem éppen egy bioreceptorként bevetni kívánt enzim aktivitásának
megnövelésével, vagy pl. a pH-stabilitásának javításával akarunk egy biokatalitikus érzékelőből nagyobb
válaszjelet kinyerni adott mintaösszetétel mellett, ugyanis a fehérje-áttervezés (protein engineering) éppen ilyen
dolgokkal foglalkozik, de napjainkban még gyerekcipőben jár.) Erőteljesen tudja befolyásolni viszont az
érzékenységet az immobilizálás módszere és minősége. Ezzel részletesebben a 4.4 fejezetben foglalkozom, de
már itt megjegyzek annyit, hogy pl. amennyiben az immobilizálás során a transzducerre rögzített
bioreceptor molekulák fele valamilyen okból inaktívvá válik, az értelemszerűen felére fogja csökkenteni
az érzékenységet az eredeti állapothoz képest (a statikus karakterisztika meredekségét), akár reaktív, akár
affinitás bioérzékelőről van szó.
A transzducer struktúrájának és működési elvének, valamint a méréstechnika pontosságának
oroszlánrésze van a bioérzékelő alapú eszköz érzékenységének meghatározásában. Ez az a témakör, ahol a
villamosmérnöki- és anyagtudományok ismerete a leginkább hasznosítható a bioérzékelők kutatásfejlesztése során.
Érzékelési küszöb
Tulajdonképpen magának a bioérzékelőnek a pontossága és az érzékenysége is befolyásolja az adott
bioérzékelőre alapuló eszköz/mérési összeállítás érzékelési küszöbét, de első közelítésben leginkább a
transzducer technika, a transzducer minősége és a jelerősítés-jelfeldolgozás (a méréstechnika) érzékenysége és
precizitása (hibasávjának mérete) szabja meg az értékét. A szakirodalomban 10-3M - 10-15M
koncentrációtartományban bármilyen értékű érzékelési küszöb előfordulhat, tekintve, hogy milyen sokféle
bioérzékelő és méréstechnika létezik. Az érzékelési köszöb vagy detektálási küszöb (limit of detection - LoD), az
a mérendő érték, mely felett a vakminta várható jelétől a szórás 3-szorosával különbözik a várható válaszjel, azaz
amely érték felett állandó szórás és lineáris karakterisztika esetén a relatív szórás ≤ 33%.
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Mérési tartomány és mérési alsó határ
A meghatározási határ (mérés alsó határa – limit of quantitation - LoQ) más mint a LoD. Az ennél a
koncentrációnál nagyobb értékekre a vakminta várható jelétől a szórás 10-szeresével különbözik a várható
válaszjel, azaz állandó szórás és lineáris karakterisztika esetén ezen érték felett a relatív szórás ≤ 10%).
Ugyanazok a tényezők befolyásolják a legjellemzőbben, mint az érzékelési- vagy a mérési küszöböt. Az affinitás
bioérzékelők példáján könnyen belátható, például a jelerősítő-jelfeldolgozó technika befolyása. Tegyük fel,
hogy a bioérzékelő aktív felülete 1cm2 és 100 000 db bioreceptort tartalmaz egyenletes felületi eloszlásban, de a
jelerősítő-jelfeldolgozó technika csak legalább 100 db bekötődött célmolekula/cm2 nagyságú eltérést tud kimérni.
Az affinitásbioérzékelőknél az a kérdés, hogy az inkubáció és a lemosás után az aktív felület
„bioreceptorszőnyegének” hányad része van betöltve.
A fenti méréstechnikai-küszöb, azt fogja eredményezni, hogy az a leghígabb minta fog megfelelni a mérési
tartomány alsó határának, azaz, az érzékelési küszöbnek, amiből az inkubációs idő alatt 100 molekula be tud
kötődni a „bioreceptorszőnyegre”. A mérési tartomány felső határát a „bioreceptorszőnyeg” telítődésekor fogja
elérni a készülék, azaz, amikor az inkubációs idő alatt már 100 000 célmolekula kötődik be, tehát nem marad
üres bioreceptor. Durva egyszerűsítéssel mondhatjuk azt, hogy ha az inkubációs körülmények és az
inkubációs idő mindig egységes, és a mintából elfogyó célmolekulák csak elhanyagolható mértékben
csökkentették a mintabeli koncentrációt az inkubáció ideje alatt, akkor az 100 000 db célmolekula
bekötődését eredményező oldat 1000-szer volt töményebb a 100 db célmolekula bekötődését
eredményezőnél. A készülék tehát 3 nagyságrendet fog át a vizsgált minta lehetséges koncentrációiból, és a
100 db célmolekula/cm2-es felbontással összhangban ezrelékes pontossággal mér a FSO-ot majdnem
elérő tartományokban.
Ha az az ötletünk támadna, hogy egy 4 nagyságrendet átfogó készülék megépítésének érdekében rögzítsünk
1 000 000 db bioreceptort a transzducerre, akkor arra hívom fel a figyelmet, hogy a fenti számítások során
felületre normált paraméterekkel dolgoztunk mind a bioreceptorok száma, mind a transzducer felbontóképessége
tekintetében, tehát, ha ezek valamelyikén nem sikerül javítani, akkor a bioreceptorok számának megnövelése
nem fog érdemi javulást hozni, mert arányosan az aktív felület is megnő.
A fenti magyarázatban tárgyalt két végállapot (a bioreceptorszőnyeg teljes betelítődése és a már éppen
kimutatható mértékű célmolekulákkal való betöltődése) közötti elnagyolt, lineárisnak tekintett összefüggés az
eredeti mintakoncentrációt illetően nyilván nem állja meg a helyét tetszőleges mintakoncentrációk, tetszőleges
reakciótér-geometria, tetszőleges inkubációs idők és tetszőleges inkubációs körülmények esetén, hiszen egy
térfogatbeli molekulaszámot kell egy-egyértelműen megfeleltetnünk egy felületen mérhető molekulaszámmal,
azonban az irodalomban is találunk olyan eredményeket, hogy a karakterizált tartományon a vizsgált minta
koncentrációjával lineárisan arányos volt az affinitás bioérzékelő transzducerén kimérhető változás [Fragoso és
mtsai 2008] (annak ellenére, hogy ez tipikusan nem az affinitásbioérzékelőkre, hanem az egyensúlyi határáram
tartományban működtetett biokatalitikus érzékelőkre jellemző), és olyan affinitás bioérzékelőt leíró cikkek is
vannak, ahol a vizsgált minta koncentrációjának logaritmusa mutat egyenes arányosságot a bioérzékelő
transzducerén kimérhető változással [Fu és mtsai 2005].
Azért bátorkodom élni a magyarázatban elkövetett durva egyszerűsítéssel, mert az alkalmazott kutatás
számára teljesen megfelelő kiindulási alap az a tény, hogy a minta koncentrációja a statikus
karakterisztika ismeretében egyértelműen megfeleltethető a bioérzékelőről leolvasott eredménnyel
(persze a hibasávok figyelembevétele mellett), és mind a mérési tartomány határaira, mind a karakterisztika
jellegére és adott tartománybeli meredekségére számos eszközzel / úton tudunk hatni, úgymint:
1.
2.
3.
4.

bioreceptorsűrűség a transzduceren és a várható mintakoncentrációk összehangolása;
transzducer-érzékenység (felbontóképesség) javítása;
aktív felület és mintatérfogat összehangolása;
reakcióidők és reakciókörülmények összehangolása;

A fentiekhez kötődően megjegyzendő, hogy amennyiben egy reaktív bioérzékelőt tekintünk, akkor nem elegendő
a transzducer teljesítőképességét csak a felületre normálni, amikor azt a minimális célmolekulaszámot akarjuk
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megállapítani, aminek a jelenléte vagy hiánya már kimenőjel változást okoz, hiszen a reaktív bioérzékelőkben a
keresett összetevő koncentrációja valamilyen specifikus reakció sebességét (molekula átalakulás / másodperc)
fogja arányosan megváltoztatni, tehát azt a minimális „bioreceptorszőnyegbe kötött célmolekula-szám
megváltozást”, amit a méréstechnika ki tud mutatni, a felület mellett az időegységre is normálni kell, de ezt a 4.6
részben még részletesebben is tárgyalom.
A működést befolyásoló egyéb paraméterek tartományai
A bioérzékelők használhatóságát számos korlátozás sújtja –, pl. a Pt ellenálláshőmérőhöz képest – a működés
alapját adó bioreceptorok könnyen lerontható bioaktivitása / működőképessége miatt. A felhasználónak – de
inkább már a tervezőnek – figyelemmel kell lennie a mérni kívánt minta hőmérsékletére, ionerősségére, pHjára, stb. Természetesen ezek a korlátozások, bár markánsnak tűnnek a példaként említett Pt ellenálláshőmérő
esetéhez képest, azért nem szűkítik le jelentősen az alkalmazási területeket, ugyanis a mintabeli keresett
összetevő is valamilyen biomolekula, és maga a minta-mátrix is jellemzően valamilyen biológiai / természetes
közeg, tehát megfelelő tervezéssel általában biztosíthatók a hatékony bioreceptor-célmolekulaösszekapcsolódás számára optimális működési körülmények. A bioérzékelők ilyen jellegű sérülékenysége
inkább a gyártás utáni tárolhatóságot korlátozza súlyos mértékben.
4.4

Biofunkcionalizált transzducer-felületek nanoszerkezete

A bioreceptor molekulák transzducerre történő immobilizálását az egységnyi felületre beépülő bioaktivitás
minősíti. A cél az adott bioreceptor és transzducer esetén elérhető legjobb teljesítőképesség egyenletes
minőségben történő, reprodukálható előállítása, hiszen a korábban mondottak értelmében a bioreceptor réteget
és a transzducert mindig a fajlagos felületre vetített teljesítőképesség alapján lehet objektíven megítélni, tehát
első közelítésben a rendelkezésre álló transzducer felület minél jobb kihasználása alapvető fontosságú.
Az 5. ábrával azt próbálom meg szemléltetni, hogy a bioreceptorok felületi sűrűsége változatos lehet az
immobilizálási technikától és a választott technológiai paraméterektől függően. A kockák szimbolizálják a
bioreceptor molekulákat, és könnyen belátható, hogy amennyiben például a keresett összetevő molekuláinak
mérete (felülnézeti keresztmetszete) jóval kisebb a kockák méreténél, akkor a felületegységre bekötődni képes
célmolekulák száma a C) esetben lesz a legnagyobb, tehát az A) és B) eset helypazarlónak tekinthető a
rendelkezésre álló transzducerfelület laza kihasználtsága miatt, míg mondjuk a kocka méretével kb. egyező vagy
nagyobb méretű célmolekulák esetén a B) eset bioreceptorsűrűsége lehet az optimális (sem nem helypazarló,
sem nem túlzsúfolt), azaz a felületegységenként maximális bioaktivitást nyújtó immobilizálási eljárás (tehát,
akár a C)-nél is jobb, annak ellenére, hogy felületegységenként kevesebb bioreceptort tartalmaz).

A)

B)

C)

5. ábra: Egy bioérzékelő aktív felületén a bioreceptorok felületi sűrűsége különböző lehet
A szóban forgó jelenség a sztérikus akadályozás, ami mind a bioreceptorok, mind a bekötődni igyekvő
célmolekulák között felléphet. Kézbentartásához, tervezéskori figyelembevételéhez mindössze a szóban forgó
bioreceptor és célmolekula nm-ekben mérhető méreteit és esetleg más okból meglevő helyigényét valamint a
térgeometria legelemibb összefüggéseit kell figyelembe vennünk. Az irodalomból átvett 6. ábra [lsbu.ac.uk 2008]
azt szemlélteti, hogy a molekulák méretei alapján várható maximális immobilizált bioaktivitás / felület elméleti
értékétől milyen okok miatt tud elmaradni egy valós „bioreceptorszőnyeg”.
A 6. ábra egyetlen enzimmolekula felületre rögzítését reprezentálja. A felső térfél bal oldalán az enzimmolekula
aktív centrumával a felület felé fordulva, és így aktivitását vesztve immobilizálódott. Ha első közelítésben
kockának tekintjük bioreceptorunkat – ami a globuláris szerkezetű enzimfehérjék esetében nem is nagyon
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helytelen – és feltételezzük, hogy az immobilizálási
technika aspecifikus az orientációra nézve (nem
befolyásolja azt), akkor durva becsléssel azt
mondhatjuk, hogy minden hatodik bioreceptorunk
teljesen használhatatlan állapotban épül be, – mivel
a kockának 6 oldallapja van –, és esetleg az oldalra
néző aktív centrumú enzimek is csökkent aktivitásúvá
válhattak, ha a felületi sűrűség túl nagy, és oldalról
nem tudja őket elérni a célmolekula.

torzult aktív
centrum

célmolekula

rossz
orientációjú
aktív cetrum

immobilizáló
kötések

Az ábra felső felének jobb oldala azt az esetet
szemlélteti, amikor az immobilizálás során olyan
kötések is kialakulnak, melyek eltorzítják az aktív
centrumot és így teszik inaktívvá a bioreceptort.
Ennek elkerülésére egyébként lehet azt a módszert
alkalmazni, hogy az immobilizációs oldatban
6. ábra: Immobilizált enzimmolekula (felül
megfelelő koncentrációba jelen van az enzim
aktivitásvesztéssel, alul jól immobilizálva)
szubsztrátja is, és így a folyamatos működés
átvéve: [lsbu.ac.uk 2008]
csökkenti a káros kötések kialakulásának
valószínűségét az aktív centrum közelében. Az ábra
alsó fele az ideálisan rögzített, tehát immobilizált állapotban is megtartott aktivitású bioreceptort (enzimmolekulát)
és célmolekuláját (a szubsztrát molekulát) mutatja.

kb. 2-5 nm

7. ábra: véletlenszerű és optimálisan orientált „bioreceptorszőnyegek” különböző bioreceptor felületi sűrűségek
esetén

A 7. ábra azt szemlélteti, hogy a transzducerre immobilizált „bioreceptorszőnyeg” nanoszerkezetében a
bioreceptorsűrűség mellett a bioreceptor molekulák orientációja a sűrűségtől független paraméterként
tudja befolyásolni az adott bioérzékelő teljesítőképességét, és utóbbinál a maximumra kell törekedni a
bioreceptor felületi sűrűségtől függetlenül, mint az az ábra jobb oldalán is látható, azonban az előbbinek
optimuma van. Erre igen szemléletes példa [Steel és mtsai 1998] az alábbiak miatt. Ma már ismert tény, hogy a
dsDNS kettősspriál jó közelítéssel tekinthető egy 2 nm átmérőjű valamelyest hajlékony pálcának, továbbá, hogy a
természetben leggyakrabban előforduló konformációjában 10 bázispár (bp) hosszon adnak ki egy teljes fordulatot
a kettős-spirál cukor-foszfát gerincei, és egy ilyen szakasz magassága 3,6 nm. Így tehát, az irodalomban
fellelhető legtöbb DNS bioreceptorrétegben – mivel jellemzően az immobilizált ssDNS és a célmolekula ssDNS is
25bp körüli hosszúságú – kb. 9 nm magas ssDNS szálak „erdejét” kell látnunk, ami a komplementer ssDNS-sel
hibridizálva 2 nm átmérőjű és 9 nm magas rudacskák „erdejévé” válik. Azonban a fent idézett cikk
eredményeiben pl. az derült ki, hogy ez az erdő nem lehet teljesen tömött és sűrű, hanem egy-egy dsDNS
rudacskának legcélszerűbb 5,5 nm átmérőjű körnek megfelelő szabad területet hagyni a
bioreceptorszőnyegben, mert akár a molekula fizikai méretéből adódó elméleti minimum-területigény (2 nm
átmérőjű körterület ld. fent) felé tértek el sűrűbb receptorréteg létrehozásával (ssDNS bioreceptoronként
minimális esetben 4,5 nm átmérőjű körterületig vizsgálták), akár egy ritkább bioreceptorréteggel
próbálkoztak (ssDNS bioreceptoronként maximális esetben 7,8 nm átmérőjű körterületig vizsgálták),
ugyanabból a cél-DNS oldatból, azonos feltételek között mindig szignifikánsan kevesebb célmolekulát sikerült
megkötni a hibridizációhoz az optimálisnak bizonyuló 5,5 nm-es kört biztosító verzióhoz képest. (A fent említett
minimum és maximum értékek esetében rendre 37%-kal és 43%-kal kevesebbet.) A bioreceptorréteg
sűrűségének tekintetében igaz ez az optimumot mutató karakterisztika még olyan esetben is, ha pl. nem
síkfelületre, hanem nano-gömböcskékre hozzák létre a bioreceptorszőnyeget [Demers és mtsai 2000].
Egyes immobilizálási technikák eleve garantálják bizonyos mértékig a bioreceptormolekulák
orientáltságát, pl. a DNS bioérzékelők ssDNS molekulái, melyeket legelterjedtebben az 5’végükhöz kötött –SH
csoportjuk rögzít a transzducer felülethez, és fehérje típusú bioreceptoroknál (antitestek, antigének, enzimek) is
befolyásolható az orientáció hasonló koncepcióval, azonban a fehérjék komplex 3D-szerkezete miatt rengeteg
molekuláris biológiai, szerveskémiai kísérletezésre van szükség a viszonylag helyspecifikusan kialakítható
tervezett elhelyezkedésű „lehorgonyzó csoportok” kialakításához, hiszen a bioaktivitását is meg kell őrizni a
folyamat során. A fenti megfontolások alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a bioreceptorsűrűségnek
vagy a bioreceptor orientációnak a nem hagyományos kémiai / molekuláris biológiai módszereken alapuló
befolyásolása, azaz, a biomakromolekulák manipulálása például elektroforetikus vagy dielektroforetikus
módon olyan témakör, mely hozzájárulhat a bioérzékelők fejlettségi szintjének javításához, ezért érdemes a
kísérleti eszköztár fejlesztésével foglalkoznom.
4.5

A bioérzékelő alapú eszközök kutatási és technológiafejlesztési területei

Bármilyen kutatás-fejlesztési tevékenységben az alapvető célok a pontosság, tartósság,
reprodukálhatóság, költséghatékonyság javítása. E célok elérése érdekében a bioérzékelők struktúrájára
vonatkozó kutatási és technológiafejlesztési munka, az 1. ábrán megjelenített séma értelmében, három területre
összpontosulhat:
1. Új / továbbfejlesztett „keresett összetevő” felismerő rendszerek (a továbbiakban bioreceptorok)
megtalálása vagy megvalósítása. Az ilyen tevékenység elsődlegesen a biológia és a kémia
tudományágaihoz kapcsolódik. A kapcsolódó, specializált tudományterületek közt olyanok
szerepelnek, mint: molekuláris biológia, genomika, fehérje-áttervezés (protein-engineering),
proteomika (proteomics) és a mikrobiológia.
2. Új / továbbfejlesztett fizikai-kémiai transzducer módszerek megtalálása vagy megvalósítása. Itt az
anyagtudományok, az elektronika és az optika a fő tudományágak, melyek kiindulási pontként
szolgálhatnak.
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3. Új / továbbfejlesztett módszerek megtalálása vagy megvalósítása, egy megfelelő keresett
összetevő felismerő rendszernek egy bizonyos fizikai-kémiai transzducer-re történő integrálása
céljából. Ez a tevékenység tulajdonképpen az immobilizálási módszerek kutatása, fejlesztése. Az
ilyen témákhoz főként szerves-kémiai, biokémiai, anyagtudományi és technológiai ismeretekre van
szükség.
A bioérzékelők működését, azaz a bioérzékelő alapú eszközöket tekintve létezik egy további kutatási és
technológiafejlesztési terület, mégpedig az, amelyik a bioérzékelők működési folyamatainak és működési
körülményeinek javítására és validálási módszereire koncentrál. Ebben a témában mind az elméleti, mind a
kísérleti kutatásra szükség van a technológiai fejlettség javításához, ugyanis a bioérzékelő alapú eszközök a
bioérzékelő feltalálása óta eltelt közel fél évszázad ellenére még mindig a nem-robusztus, rövid élettartamú
eszközök közé tartoznak, melyeknél mérsékelt a reprodukálhatóság és hosszú a mérési eredmény előállításához
szükséges idő a klasszikus elektronikus érzékelőkhöz képest. Az előbbi állítást támasztja alá, hogy pl. +/- 5%-nál
kisebb relatív szórás már jónak számít, továbbá az IUPAC által elfogadott definíció szerint az élettartam végét
a 10%-os (esetleg 50%-os) érzékenységromlás elérésével célszerű meghatározni [Thévenot és mtsai 1999]
Nyilvánvaló, hogy óriási a kontraszt pl. az olyan, „nem bio” jellegű elektronikus érzékelőkkel összehasonlítva,
mint egy kapacitív nyomásszenzor vagy egy termisztor-alapú hőmérséklet-szenzor, azonban a mérendő
paraméter szelektív megkülönböztetése számos felhasználási területen bőséges kárpótlást jelent a bioérzékelők
fent felsorolt alapvető gyengeségeiért, ugyanis technológiától függetlenül általánosságban érvényes, hogy egy
jól megkonstruált bioérzékelő alapú eszközt egyedülálló szelektivitás és érzékenység jellemez bármilyen
hagyományos „nem-bioszenzor alapú” eszközhöz képest, amennyiben kvázi „egy-méréses” (a nemzetközi
terminológiában ’one-shot’) vagy „helyszínen-végezhető” (point-of-care) megoldást keresünk. Egy jó bioérzékelő
alapú eszköz akár hosszas laboratóriumi analitikai eljárásokat is képes kiváltani, mégis, a bioérzékelők
kutatásának és fejlesztésének jelenlegi helyzetét két sajátosság jellemzi: egyrészt, több száz biofunkcionális
felismerőrendszer és több tucat különféle transzducer létezik már, viszont valódi, a bevezetésben leírt
meghatározásnak megfelelő bioérzékelő eszközök csak igen korlátozott számban vannak kereskedelmi
forgalomban. [Zhang és mtsai 2000]
4.6

Az azonos méréstechnikájú bioérzékelők összehasonlíthatósága

Mint a célkitűzéseim kapcsán (3. fejezet) már utaltam rá, ahhoz, hogy egy tudományterületnek a világ számos
pontján és az időben elhúzódóan létrejövő eredményei minél hatékonyabban átkerülhessenek a gyakorlatba,
nem elegendőek a megfelelően kivitelezett és precízen dokumentált kísérleti / mérési eredmények valamint azok
helyes értelmezése, és publikálása, hanem a nem teljesen egyforma kísérletek / mérési eredmények közötti
összehasonlítási lehetőségeket is ki kell használni, hogy egy-egy alkalmazási terület vagy technológia tágabb
összefüggései is a felszínre kerülhessenek, segítve mind a modellalkotó elméleti kutatók, mind a modelleket
verifikáló kísérleti kutatók tevékenységét.
Kutatómunkám első éveiben egy amperometriás húgysavérzékelő kutatás-fejlesztésében vettem részt. Az 1.
táblázatban bemutatom azt a szempontrendszert, ami egy amperometriás biokatalitikus érzékelőre alapuló
eszköz fejlesztése-tervezése során hatékonyan segített kielemezni a szakirodalomban fellelhető adatokat.
Első közelítésben elég annyit tudni az amperometriás bioérzékelőkről a táblázat értelmezéséhez, hogy a
megfelelő körülmények között működtetett amperometriás bioérzékelőkben a mért áramerősség
egyenesen arányos a keresett összetevő koncentrációjával.
Alapszabályként elmondható, hogy a bioérzékelők teljesítőképességének vizsgálatakor első lépésben a keresett
összetevő koncentrációjára kell normálni az adott méréstechnikával kapott értéket (pl. mV, mA stb.), ahhoz,
hogy eljussunk egy összehasonlításra alkalmas érzékenységhez (tulajdonképpen a statikus karakterisztika
meredekségéhez), azonban nyilvánvaló, hogy egy nagyobb aktív felületű bioérzékelőben nagyobb az abszolút
változás is, ezért az aktív felület méretére is normálni kell az adott méréstechnikával kapott értéket (ld. az 1.
táblázat 2. oszlopa).
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Azt is figyelembe kell venni, hogy ha egy reaktív bioérzékelőknél a biospecifikus reakció mértéke (sebessége)
arányos a keresett összetevő koncentrációjával, akkor az ilyen esetben az összehasonlítást lehetővé tevő
normálást nem csak az aktív felület nagyságára, hanem valamilyen módon az időre vonatkozóan is meg kell
tenni. Az általam elemzett és az 1. táblázatban bemutatott amperometriás enzim alapú húgysavérzékelőknél ez
az időre normálás már a bioérzékelő alapú mérési összeállítás által kijelzett villamos paraméterben benne
foglaltatik, hiszen az áramerősség az időegységenként a ’W’ elektródba be- és kilépő töltéshordozók számából
adódik. ([A] = [C / s]).
Tehát a második oszlopban látható módon az adott bioérzékelő által kijelzett áramerősséget egyrészt a vizsgált
oldat koncentrációjára, másrészt a munkaelektród felületére kell normálni, és így áll elő az első közelítésben
legfontosabb paraméter, ami az adott mérési tartományon a fajlagos érzékenységek összehasonlítását lehetővé
teszi. Mint a 3. és 4. ábrán szemléltetem, a későbbi eszköz pontosságát az érzékenység mellett a szórások
nagysága is befolyásolja, ezért amennyiben rendelkezésre állnak a szórás adatok, azokat szintén érdemes
lehet összehasonlítani.

Szerző,
évszám
[Miland és
mtsai
1996]

1. táblázat: Amperometriás húgysavérzékelők paramétereinek összehasonlítása
Eredményk e- transzfer
Mérési pH és iadási idő
mediátor
Érzékenység
Hordozó
Immobilizáció
potenciál
és
v. segéd
élettartam
enzim
-1
-2
pH
7,5
/
0.05
37
s
és
2
torma
szénpaszta szénpasztában <15
4,22 nA µM cm
V
vs.
Ag/AgCl
nap
peroxidáz
elektród
% w/w + poly-(ostatikus és 1,41 nA
-1
-2
(pH
opt.
6,6)
(pufferben,
(HRP)
aminophenol)
µM cm “flow
25 ºC)
injection” r.-ben

[Kuwabata 143 nA µM-1 cm-2
és mtsai
1998]

pH 8.5 / 0.1 V 2 perc és 1 [Fe(CN)6]3- Au
vs. SCE
hét
(levegőn, 25
ºC)

[Mu és
mtsai
1994]

pH 6.6 / 0.375
V vs. SCE
(Mn 2+
ionokkal
aktiválva)
pH 9.0 / Clark
electrode
0.700 V vs.
Ag/AgCl
pH 8.5 / Clark
electrode
0.640 V vs.
Ag/AgCl

177 nA µM-1 cm-2

[Uchiyama 4,74 nA µM-1 cm-2
és mtsai
1997]
[Zhang és
mtsai
1998]

0,017 nA µM-1 cm-2

[Frebel és
mtsai
1997]

41 nA µM-1 cm-2,
72 nA µM-1 cm-2,
101 nA µM-1 cm-2
(húgysavra,
glükózra, Llaktátra)
16,7 nA µM-1 cm-2

[P18]

10 s és ?
(pufferben,
0 ºC)

nem volt

poly-pyrrole
coated Pt

3 perc és 5- nem volt
7 nap

porózus
szánszálból
szőtt filc

50 s és 2 év nem volt
(80%
metanol, 4
ºC)

selyemrost
membrán

pH 7,0 / 0.8 V 3-4 s és 3-4 nem volt
vs. Ag/AgCl
hét
(pufferben,
? ºC)

pH 6.5 / 0.2
V vs. Ag

5 perc és 40 nem volt
nap
(pufferben,
4 ºC)
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Pt mikroelektród sor
Si chip
fémrétegeként felvíve

2-aminoetán-tiolát,
cystamin,
glutáraldehid
összetételű
monoréteg
deaktivált enzim
forma
elektroszorpció
pirrol vagy anilin
elektrokopolimerizációval pH
7,0-en
beágyazás

poli(karbamoilszulfonát) gélbe
becsapdázás (pH 5-6
és 4 °C) + alatta
Nafion belső
membrán
szitanyomta- pirrol elektrotott Au vagy kopolimerizációval
Pd-Pt
pH 7,0-en

Ilyen szórás adatok nem szerepelnek az 1. táblázatban, továbbá a mérési tartomány határai vagy a vizsgálható
mintatípus (pl. vér, puffer) sem, azonban 3.-7. oszlopában megpróbáltam rendszerezni azokat a paramétereket,
melyek alapján eldönthető, hogy mennyire kedvező vagy kedvezőtlen egy-egy bioérzékelő koncepció /
prototípus egy adott kifejleszteni kívánt bioérzékelő alapú eszközre megfogalmazott elvárások
tekintetében.
Az amperometriás bioérzékelők esetében tehát elég kézenfekvő volt megtalálni az összehasonlítás vezérfonalát,
majd a táblázathoz újabb oszlopok formájában hozzáadni a további összehasonlítandó paramétereket. Ha a
táblázatba minden bekerült, ami az általunk fejlesztendő készülék esetében számít, elkezdhetjük
átcsoportosítani az oszlopok sorrendjét az adott paraméter fontosságának megfelelően, hogy még
szemléletesebben leolvasható legyen egy-egy koncepció teljesítőképessége.
Az affinitás bioérzékelőknél elérhető szakirodalmi leírások esetében már nincs ilyen könnyű dolgunk, ha
az összehasonlítás módszertanára szeretnénk általános javaslatot tenni, ugyanis ez esetben az adott bioérzékelő
működtetésének dinamikája – első közelítésben azt mondhatjuk, hogy az inkubációs idő nagyságrendje a
bioérzékelő felületén és az eszköz reakcióterében zajló folyamatok időállandójának nagyságrendjéhez képest –
publikációról-publikációra igen eltérő lehet a szerzők által vizsgálni kívánt kérdéskör függvényében. Mivel eddigi
kutatómunkám során dominálóan alkalmazott-kutatási és kísérleti-fejlesztési problémákkal foglalkoztam az
affinitás bioérzékelők témakörében, – konkrétan egy EIS-át alkalmazó immunoszenzor eszköz, és egy EIS-át
alkalmazó DNS-érzékelő eszköz koncepcionális kidolgozásába és prototípus szintig történő fejlesztésébe
kapcsolódtam be – e területen is szerettem volna a fent említett nehézség ellenére a korábbi témámnál bevált
módszerhez hasonlóan legalább egy, az adott bioérzékelő teljesítőképességének jellemzésére alkalmas fajlagos
paramétert találni, és azt a szakirodalomban végzett összehasonlító elemzéseimhez vezérfonalként felhasználni.
Akárcsak a reaktív bioérzékelőknél, az affinitás bioérzékelőknél is jónéhány transzducer elv és méréstechnika
közül választhat az eszközfejlesztő, ha az alkalmas bioreceptort már kiválasztotta az adott keresett
összetevőhöz. A teljesség igénye nélkül felsorolok néhányat a legelterjedtebbek közül:
1. tömegmérés elvén:

- QCM – kvarckristály mikromérleg
- SAW – felületi akusztikus hullámú eszköz
- rezgőnyelves (cantilever) transzducer

2. optikai elvű jelölésmentes: - SPR – felületi plazmon rezonancia
- OWLS – optikai hullámvezető fénymódus
spektroszkópia
3. optikai elvű a minta előzetes aspecifikus jelölésével:
4. elektrokémiai elvű jelölésmentes:
5.

- fluoreszcens szkenner
- optród

- EIS (Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópia)

elektrokémiai elvű a minta előzetes aspecifikus jelölésével:
- arany nanorészecskék + vezetőképességmérés
- enzimatikus (pl. HRP) jelölés + amperometria

Ezen változatosság bizony zavarba ejtő, ha érdemi összehasonlítást akarunk tenni ugyanazon
célmolekulatípusra rendelkezésre álló bioérzékelő koncepciók között. Az továbbra is egyértelmű, hogy
bioérzékelőkről lévén szó, első körben a különböző bioérzékelők által lemért paraméter értékét (pl. törésmutató
megváltozása, rezonanciafrekvencia megváltozása, ellenállás megváltozása, stb.) itt is a keresett összetevő
koncentrációjára kell normálni. Méréstechnikai szempontból az is evidens, hogy az aktív felületre is kell
normálni, hiszen adott számú bekötődő célmolekula más mértékű változást okoz pl. egy 1µm2-es és egy 1 cm2es aktív felületű transzduceren. Az ezzel kapcsolatosan általam leghasználhatóbbnak ítélt módszert és a
használatával született eredményeimet írom le a 7. fejezetben.
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5
5.1

A bioérzékelő alapú eszközök reakciócellája és a hozzá tartozó aktív felület
Szakirodalmi háttér

A bioérzékelő aktív felületének teljesítőképessége és szerkezete mellett a teljes reakciótér szerkezete és a
bioérzékelő alapú eszköz működési folyamatainak dinamikája valamint a mintakezelés dinamikája is
meghatározó egy bioérzékelő alapú eszköz teljesítőképességére nézve, mint arra a 4.1 fejezetben leírt
elegendően hosszú időt feltételező gondolatkísérletekkel és a 4.3 részben említett szakirodalomból vett
eredményekkel utaltam. A jelenleg ismert legmodernebb bioérzékelő alapú eszközök kifejlesztésében számos
nem biológiai jellegű csúcs- és haladó technológia működött közre hajtóerőként. Ez jelentős miniatürizálási
trendekhez vezetett, mégis minden ma rendelkezésre álló sokmérőhelyes nukleotid- vagy fehérje-vizsgáló
mikrolapkánál (microarray) nagyfokú anyagtranszportbeli korlátok (és az ebből következő nem elegendően
gyors vagy pontos működés) nehezítik az adott, egyébként innovatív affinitásbioérzékelőn alapuló eszköz
sikeres piacravitelét.
5.1.1

A biofunkcionalizált transzducer és a reakciócella / mintakezelés viszonya

Általános jelenség, hogy a keresett összetevőnek a bioérzékelő felületre történő transzportsebessége
jelentősen elmarad a keresett összetevő megkötésének sebességétől az affinitás-bioérzékelők esetében,
illetve, a keresett összetevő megkötésének + a katalízisnek a sebességétől a biokatalitikus érzékelők
esetében. Emiatt például, a sokmérőhelyes nukleotid- vagy fehérje-vizsgáló mikrolapkák tipikus eredménykiadási
ideje 2-8 óra, amely messze elmarad a felhasználó által igényelt ideális értékektől (5-10 perc). A
szakirodalomban szereplő elektrokémiai immuno-bioszenzorok esetében a megfelelő érzékenység és az
optimális eredmény eléréséhez tipikusan 30–120 perc közötti inkubációs- / reagáltatási-időre van szükség. A
diffúzió transzportsebességi-korlátjának kiiktatására a biokatalitikus érzékelőket a megfelelő működés érdekében
szintén jellemzően erősen kevert oldatban üzemeltetik a laboratóriumi mérési összeállításokban.
Fenti megfontolásokból következően, a biorzékelő alapú eszközök működését általában jelentősen javítani
lehetne, ha az anyagtranszport feltételeit javítani tudnánk a működés alatt. Az anyagtranszport javítása
érdekében több módszer is kézenfekvőnek tűnhet:
1. A minta aktív elegyítése / keverése a teljes reakciócella-térfogatban vagy legalább a transzducer
környezetében, tehát tulajdonképpen a konvekció kihasználása (ld. fentebb: biokatalitikus
enzimelektródok esetében jellemző megoldás, hogy keverőmágnessel folyamatosan keverik a
reakciótartály tartalmát).
2. A keresett összetevőnek a minta és a bioérzékelő felület közötti diffúziós távolságát lehet
csökkenteni a fizikai szerkezet miniatürizálása által, (persze a miniatűrizálás a méréstechnikát is
kihívások elé állítja), vagy pl. a minta hidrodinamikus fókuszálásával, ami automata
sejtszámlálókban (ún. flow cytometer készülékek) már bevált technikának számít, de sikerrel
demonstrálták 2 000 – 200 000 bp hosszúságú DNS molekulák szortírozása során is [Khandurina
és mtsa 2002], (ez viszont a mikrofluidikai mintakezelő megoldást állíthatja kihívások elé, cserébe
viszont akár nagyságrendekkel javíthatja az érzékenységet).
3. A keresett összetevő méretével összemérhető fizikai akadályok és a folyadékminta mozgatása
révén is be lehet koncentrálni a keresett összetevőt (pl. bakteriális sejtek, de akár 271 bp hosszú
DNS molekulák esetében is [Sun és mtsa 2006]) a reakciótér megfelelő pontjaira.
4. A keresett összetevő elektroforetikus / dielektroforetikus manipulációja a bioérzékelő felület
irányába, tehát egy fajta bekoncentrálása szintén járható út [Asbury és mtsa 1998, ticker.com 2008].
Az egyszerű diffúziós anyagtranszport szerencsés abból a szempontból, hogy eredménye nem függ attól,
hogy milyen egyéb molekulák vannak a mintaoldatban (amennyiben azok nem lépnek kölcsönhatásba a
vizsgált molekulával), azonban ha a diffúzión kívül az anyagtranszport megnövelésére más hatást (pl.
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elektroforézis vagy dielektroforézis) is ki szeretnénk használni (4. eset), akkor valamilyen módon garantálnunk
kell, hogy az egy-egy mintában különböző mértékben jelen levő elektromosan szintén aktív
háttérösszetevőktől függetlenül mindig ugyanúgy, vagy legalábbis kezelhető eltérésekkel mérjen az adott
eszköz. Ezt a mintaadagolás / mintamozgatás / mintaméretezés és a bioérzékelő aktív felület méretének +
reakciótér méreteinek összehangolásával és/vagy párhuzamos referencia mérés(ek) beiktatásával
próbálhatjuk meg elérni.
Elvi megfontolásokkal csak a keverésről (1. módszer) látható be, hogy a különböző minták összetételétől
függetlenül mindig hasonlóan hat a keresett összetevőre, és pontosan ezért ez a laboratóriumi mérési
összeállítások legelterjedtebb technikája, ha a diffúziós korlátok kiiktatására van szükség. A baj csak az, hogy
az ilyen méréseket tipikusan egy főzőpohárban, vagy egy egyedileg a méréshez adaptált, és a
bioreagensek drágasága miatt a lehető legkisebb méretű – pl. Eppendorf cső – edényben végzik a
megfelelő mérőszondák, elektródok felülről történő belógatásával, és ebből következően a végleges
reakciótérnek a későbbi bioérzékelő alapú készülékben elgondolt / tervezett tulajdonságait (pl. keverés nélkül
elért diffúzióslimit kiküszöbölő képességét) és az aktív bioérzékelő felülettel összeépítve mutatott
viselkedését semmilyen szinten nem lehet kísérletileg vizsgálni, csak a bioérzékelő alapú eszköz
prototípusának elkészítése után.
Leginkább olyan affinitás bioérzékelők esetében kritikus az anyagtranszport okozta korlát, ahol kis
koncentrációban jelenlevő célmolekulákat kellene a gyakorlati használatban elfogadható 10-30 perc körüli
eredménykiadási idővel kimutatni a mintából. De az ún. Nernst-féle diffúziós rétegnél laposabb mikroreakciótereket tartalmazó eszközökben pl. már egy diffúziós-határáram tartománybeli működésre tervezett
biokatalitikus érzékelő is más karakterisztikát fog mutatni, mint a laboratóriumban, tehát, ha mindkét fajta
bioérzékelőnek ugyanabban a miniatűr reakciótérben kell működnie egy jövőbeni µTAS-ban, akkor
optimumot kell találni.
Amennyiben olyan bioérzékelő-eszközt akarunk tervezni, mely túlszárnyalja a technika jelen állását, már a
bioérzékelő alapú eszköz koncepció kialakítási fázisában figyelembe kell venni a fent említett kérdéseket és az
anyagtranszport-optimailzáló lehetőségeket, bármilyen konkrét keresett összetevőről és transzducerről van is
szó, azonban a bioérzékelő alapú eszközök általános tervezési szabályai még korántsem megállapodottak
– az „optimalizált-működésre tervezés” szabályairól nem is szólva.
5.1.2

A reakciócella megvalósítása a bioérzékelő alapú eszközök kutatás-fejlesztésében

Amennyiben túl kell lépni a főzőpohárban (kémcsőben, Eppendorf csőben stb.) kivitelezhető méréseken, a
legtöbb bioérzékelő alapú eszköz kísérleti összeállításával szemben az alábbi alapelvárások fogalmazhatóak
meg:
1. kis reakció térfogat és kis holtterek,
2. cserélhető, minél flexibilisebb bioszenzor-transzducer befogadó rész;
3. átlátszóság a buborékosodás monitorozására;
4. kémiai inertség.

8. ábra: A bioszenzor alapú eszközök kísérleti mérési összeállításának tipikus elrendezése
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tömítés a hordozó
(H) és a
reakciócella (RC)
között

egyéb

-

PDMS-ben
kiképzett „átmenő
furat” (Ø= 3mm) +
belefeszülő külső
Ø-jű csatlakozócsővégek

a PDMS alsó
felszíne üveg
simaságúra
készült, és
mechanikai
összeszorítással
rögzítik (clamp)

-

u.a. mint [Yoon],
(Ø=?) + a PTFE
csővégek köré
PDMS kúpokat
öntöttek (jól bírt
103 kPa
túlnyomást)

a PDMS alsó
felszíne üveg
simaságúra
készült, majd
A: fizikai
egymáshoz
tapadás (lefejthető)
B: O2 plazmá-val
végleges bondolás
(200W, 15s)
u.a. mint [Yoon]

u.a. mint [Yoon]
de csíkszerű RC-k
(tipikus méretek:
35 µm magasak,
300 µm szélesek)
1400 µm széles
„közfalakkal”
elválasztva

RC: PDMS
H: üveg
RC: PDMS
H: Si lapka
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RC: PDMS
H: üveg + Au

16, 39 és 61 µm
magas RC

u.a. mint [Yoon],
de „fused silica”
összekötő csövek
(Øk/b= 360/150 µm)
+ rövid acélcsövet
szúrtak köré a
törés elkerülésére
u.a. mint [Yoon],
de Ø= 1,4 mm (a
PDMS struktúra 1
mm magas)

RC: Si lapka
H: üveg

Si-ban „zsákfurat” Si és üveg
(Ø=PE cső Øbelső)+ végleges
vezetődrót + Si
bondolása
érdesí-tése + PE
olvasztása + epoxy

RC: PDMS
H: üveg + Au

fluidikai
csatlakozások

Reakciócella
anyaga (RC) ,
Hordozó (H)

Módosítás

különböző RC szélességeket vizsgáltak

[Lee és mtsai 2001]

[Wheeler és mtsai
2004]

[Chang és mtsai 2003]

[Yoon 2008]

[Andersson és mtsai
2000]

Szerző, évszám

2. táblázat: A 8. ábrához képest módosított bioérzékelő alapú kísérleti összeállítások néhány példája

Elért előny

Hátrány

- nem cserélhető a H
- jó tömítés a H és a RC és a RC külön-külön
között
- kis helyigényű fluidikai
csatlakozások
- jól tömítő fluidikai
csatlakozások
- oldható kötés a H és a
RC között (külön-külön
cserélhetőek)
- kis helyigényű fluidikai
csatlakozások
- jól tömítő fluidikai
csatlakozások

- a tagolt reakciócella
reakcióterei között a
DNS tartalmú minta
rendszeresen
átszivárgott, amíg nem
gondoskodtak
megfelelő illesztő
apparátusról
- jó tömítés a H és a RC - nem cserélhető a H
között a „B” megoldással és a RC külön-külön a
- kis helyigényű fluidikai „B” megoldás esetén
csatlakozások
- jól tömítő fluidikai
- már 68,9 kPa
csatlakozások
túlnyomás is
- az „A” megoldással
szivárgást okozott az
oldható lenne kötés a H „A” megoldás esetén
és a RC között, de
használhatatlan volt
u.a. mint [Yoon]
- a 16 µm magas RC+ 3 különböző
k teteje hajlamos volt
magasságú RC-t
az aktív felület közepe
vizsgálhattak
felett a H-ra lapulni (de
szivárgást nem
említettek)
u.a. mint [Yoon]
+ tervezési szabályt
(szivárgást nem
állapítottak meg az üveg említettek)
simaságú aljjal készített
PDMS-ben a RC-k közti
közfalak szélességére:
1,5-szer szélesebbnek
kell lenniük, mint a
csíkszerű RC-k
szélessége

A fenti alapelvárásokból kiindulva, továbbá konferenciákon, valamint hazai és nemzetközi pályázati projektekben
szerzett gyakorlati tapasztalataim és irodalomkutatásaim alapján [Marks és mtsai 2007, Saliterman 2006,
microliquid.com 2008], a 8. ábrán bemutatom a bioszenzorok és rájuk alapuló eszközök kutatás-fejlesztése
során a világban legelterjedtebben használt kísérleti elrendezések jellemző konstrukcióját.
Ezt a sémát persze sok szerző módosítja egyedi előnyök elérése érdekében. A 2. táblázatban a tipikus
eltérésekre mutatok be és értékelek ki néhány példát. A 8. ábrán látható, hogy a reakciócella és a bioérzékelő
hordozó nincs véglegesen egymáshoz rögzítve, hiszen egy O-gyűrű választja el őket (így függetlenül
cserélhetőek), ezért össze kell őket szorítani a mérés idejére, továbbá a szabványos menetes
folyadékcsatlakozók (pl. az Upchurch Scientific® típusai) az emberi kéz ujjaihoz igazodnak méretükkel, tehát a
hajlékony összekötő csöveknél jelentősen nagyobb átmérőjűek, és megfelelő távolságra kell őket
elhelyezni egymástól.
A táblázat utolsó két sora kapcsán találkozhatunk azzal a törekvéssel, hogy a kutatók ne csak magát a
bioérzékelőt, hanem a köré épített reakcióteret is kísérletileg vizsgálhassák (ld. 3 féle magasságú reakciótér
[Wheeler és mtsai 2004], vagy különböző szélességű reakcióterek [Lee és mtsai 2001]).
Mivel a bioszenzoros kísérletek többségét folyadék fázisban végzik, a vonatkozó folyadékkezelési kérdések, mint
pl. a buborékképződés valószínűsége és elhárításának lehetőségei, megbízható tömítés, a
folyadéktartalom könnyű cserélhetősége a reakciócellában, stb., jelentősen befolyásolják egy-egy kísérleti
elrendezés használhatóságát.
5.1.3

Biomolekulák manipulálását célzó kísérletek a szakirodalomból

Számos kutatócsoport dolgozik bioérzékelők és bioérzékelő alapú eszközök diffúziólimitáltságának a
keveréstől eltérő kiküszöbölési módszerein. [Fu és mtsai 2005] az elektroforézis használatát demonstrálta,
mikor is egy DNS bioérzékelő statikus karakterisztikáját a megfelelő hígítási sorban nem a jellemző több tíz
perces vagy akár órás nagységrendű inkubációs időkkel vették fel, hanem mindössze 5 perces inkubációs időket
hagytak a munkaelektródra kapcsolt +500 mV mellett és 8 nM - 1000 nM közötti koncentrációtartományban
lineáris karakterisztikát kaptak. Azért lehetett elég az 5 perc is, mert semleges pH-n a DNS (cukor-foszfát
gerincének negatív töltéstöbblete miatt) negatív töltéssel rendelkezik, és így a +500 mV vonzó hatást tudott
gyakorolni a molekulákra.
Ahhoz, hogy megjósolható legyen az anyagtranszport egy bizonyos kísérleti összeállítás bioérzékelő
reakciócellájában, első lépésben a molekulák diffúziós együtthatóit kell tekintetbe vennünk. Csakhogy, a DNSoligomerek és más biomolekulák / keresett összetevők diffúziós együtthatói az irodalomban általában nem
túlságosan könnyen hozzáférhetők vizes oldatbeli esetre, ugyanis a laterál-diffúziós kísérletek kiváló forrásai
lennének az ilyen adatoknak, azonban ezeket agar-agar gélben vagy más gél-mátrixban végzik.
Egyes szerzők becsült értékeket használnak számításaikhoz, pl. 20 bázis hosszú szimpla szálú (single stranded ss) DNS oligonukleotid esetén 15 000 µm2/Vs-ot az elektroforetikus mobilitásra és 20 µm2/s-ot a diffúziós
állandóra [Kassegne és mtsai 2003]. A szakirodalomban talált, leghasználhatóbbnak tűnő egyenlet az alábbi:
Daq. = 4.9 x 10-6 x [bp]-0.72 (cm2/s) [Lukács és mtsai 2000]

(2)

ahol a [bp] az adott DNS oligonukleotid molekula bázispárjainak száma. Más biomolekulák esetében az alábbi, a
szakirodalomban általánosan elfogadott hozzávetőleges állításra támaszkodhatunk: Daq. ≈ 10-7- 10-6 cm2/s. Ehhez
képest ionok esetében: Daq. ≈ 0.6-2.0 x 10-5 cm2/s [Lee és mtsa 1996]. Olyan esetekben, amikor az
elektroforetikus / dielektroforetikus hatások bizonyos aspektusaival foglalkozunk, a kapilláris elektroforézis
technika szakirodalmából (Capillary Electrophoresis - CE) beszerezhetőek a molekulák elektroforetikus
mobilitásáról a szükséges adatok, viszont a CE-ben előforduló elektromos mezők nagyon erősek (500-1000
V/cm [Gáspár 2000]) bármilyen bioérzékelő-reakciócellában szóbajöhető értékhez képest, így elméletileg a
biomakromolekulák, melyeknek egyes esetekben érzékeny háromdimenziós szerkezetük van, a CE-kísérletek
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körülményei között bizonyos mértékig eltérően viselkedhetnek a bioérzékelő-reakciócellákban mutatott
viselkedéshez képest, mivel utóbbiak jóval gyengébb elektromos mezőket alkalmaznak.
A elektromos erőterek biomolekulákra kifejtett, elmozdulást eredményező hatása kétféle jelenségkörben írható
le. Egyrészt a molekula töltöttségének és az erőtér nagyságának mértékében jön létre elektroforézis, másrészt a
tér inhomogenitásától és a molekula és az oldószer dielektromos állandójának különbségétől függő mértékben
jön létre dielektroforézis. Ez utóbbi jelenség előnye, hogy töltetlen molekulák viselkedését is
befolyásolhatjuk ily módon, azaz a tér inhomogeitása révén, továbbá, hogy nulla átlagos térerősségű
váltakozó polaritású térben is létrejön. Az elektroforetikus és dielektroforetikus hatás egyidejűleg is
felléphet, (akár ellentétes hatást gyakorolva egy adott molekulára) és a körülmények fogják meghatározni, hogy
melyikük dominál.
Ha elektroforézissel vagy dielektroforézissel a mintában levő kimutatni kívánt DNS-molekulákat az
elektródafelületekhez vonzzuk, akkor a válaszidőt, vagy pedig az érzékelési küszöböt / alsó méréshatárt
tudjuk lecsökkenteni, mivel a lokális koncentráció nagyobb lesz, mint az egész oldatra vett átlagos
koncentráció, de mindig ugyanazokat a megfelelőn optimailzált mérési körülményeket beállítva ismert
arányosság lesz közöttük. Egyes szerzők az ellenkező irányú – tehát a bioreceptorrétegbe kötődött állapotból
az oldatba történő – elektroforetikus DNS manipulációban is látnak fantáziát, mint a jövő egy lehetséges DNS
adagoló eszközének alapja [Sánchez-Pomales és mtsai 2007].
Egy bioérzékelő reakciócella esetében az alkalmazott DC feszültséget (ha van), nagyon körültekintően kell
megválasztani, mert a minta könnyen oxidálódó alkotórészeinek nem-specifikus oxidációs áramai
megjelenhetnek néhány száz mV DC feszültség fölött, ami akadályozhatja a pontos és szelektív mérést. Ezen
felül a pH függvényében a víz elektrolízise is beindulhat, amennyiben a DC feszültség 2,0-2,4 V fölötti [ErdeyGrúz és mtsa 1962].
E megfontolás alapján az AC-meghajtó jel és a dielektroforézis, ami bármely polarizálható részecskére és
molekulára hat, széleskörűbben használhatónak tűnik, mint az elektroforézis, ami mindenképpen csak a töltéssel
rendelkező részecskékre és molekulákra hat. Természetesen, a dielektroforézis létrejöttéhez térbelileg
irányítottan inhomogén elektromosmező-eloszlás kell, tehát bizonyos segédelektródák jelenléte szükséges a
reakciócella belsejében, ami viszont hátrány.
Dielektroforetikus kísérletek tekintetében, az irodalomban publikált elektróda- és rés-nagyságok jellegzetesen
a tíz µm-es tartományban vannak és a következő meghajtó jelek alkalmazására találtam példákat: 50 VRMS @
50 Hz vagy 1-3 MV/m @ 1 MHz [Washizu 2005], +/– 2 V DC 0.030 V/µm csúcsokkal, Ag/AgO kvázi
referenciaelektródhoz viszonyítva [Kassegne és mtsai 2003] 8 Vpp @ 100kHz-100 MHz [Zheng és mtsai 2004],
2.5 Vpp vagy 7.5 Vpp AC , ami 1 MV/m csúcsoknak felelt meg az adott mérési elrendezésben [Hölzel 2002] vagy
16 Vpp AC-t [Eppman és mtsai 1999]. Az elektromos feszültség közvetlen alkalmazása egyes affinitásbioérzékelők működésének felgyorsítására vagy a hibridizáció és az elméletben 1 bázispárra pontos
specifikusság érdekében alkalmazott ún. „stringency control” („szigorúság kézbentartás”) fokozására szintén
megtalálható az irodalomban [Kassegne és mtsai 2003, Marks és mtsai 2007, Heaton és mtsai 2001, Peterson
és mtsai 2001] és a kereskedelemben kapható egyes sok-mérőhelyes DNS- / fehérje-vizsgáló mikrolapka
termékekben is [ticker.com 2008].
Mivel a bioérzékelő alapú eszközök kutatásában a biomolekulák manipulálásával elérhető lokális
koncentrációnövelő hatás a minta tömbi folyadékteréből indul ki, arra a gondolatra jutottam, hogy hasznos
lenne olyan kísérleti eredményeket megismerni vagy létrehozni, melyekben nem csak a bioérzékelő aktív
felületének eredményei állnak rendelkezésre egy-egy biomolekula-manipulációs mérés alatt (sőt, ha nem
alkalmazunk fluoreszcens jelölést, akkor jellemzően inkább csak utána), hanem a mintában zajló
transzportfolyamatokat is ki lehet értékelni valamilyen független módszerrel.
Kutatásaim és célkitűzéseim szempontjából az a döntő tény, hogy bármelyik fentebb felsorolt esetben az
információ-visszacsatolást a bioérzékelő reakciócellában és a transzducer felületén lezajló folyamatokról vagy
maga a bioérzékelő-felület biztosíthatja a kiolvasott eredmény révén, (így az információ-visszacsatolás nem a
bioreceptor felülettől független módon, és általában csak 1-1 kísérlet / mérés végén történhet, mert például el kell
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távolítani az aspecifikusan kötődött molekulákat), vagy a vizsgált keresett összetevők (molekulák) speciális
jelölése és mikroszkópos megfigyelése által (pl. fluoreszcens vagy radioizotóp jelölő csoporttal), tehát a vizsgálat
tárgyát valamelyest módosítani kell a természetes állapotához képest [Dandy és mtsai 2007].
5.1.4

Az in-situ optikai spektrofotometria lehetőségei a bioérzékelők kutatásában

A folyadékfázisú abszorpciós optikai spektrofotometria egy fényintenzitásmérésen alapuló eljárás, melynek során
egy adott oldatrétegben azt a fényintenzitás csökkenést mérjük, ami a folyadékban oldott anyagok
fotonelnyelésének következményként lép fel.

log10

I0
= α ⋅l ⋅ c = A
I

(3)

I: kijövő fényintenzitás, I0: bemenő fényintenzitás, l: az oldatban megtett fény úthossza, c: az oldott anyag
koncentrációja , α: az oldott anyag abszorpciós együtthatója, A: az oldat abszorpciója
A spektrofotometriás mennyiség-meghatározás elméleti
alapját a Lambert-Beer törvény adja, amelynek gyakorlati
jelentősége az, hogy híg oldatokban a bejövő és a kimenő
fényintenzitás arányának logaritmusa az oldott anyag
koncentrációjával egyenesen arányos.
Az oldott anyag és az oldószer molekulái közötti
kölcsönhatásokat, melyek az adott molekulák elektronsávszerkezetét, tehát fotonabszorpciós képességét is
befolyásolhatják elhanyagolja a Lambert-Beer törvény, emiatt
a linearitás csak híg oldatokra, azaz kb. 1mM-nál kisebb
koncentrációkra igaz, efelett egyre pontatlanabb eredményt
adhat az egyenlet fenti alakja. [biochem.ubbcluj.ro 2008]

9. ábra: „l” vastagságú oldatréteg a
Lambert-Beer törvény értelmezését
segítő jelölésekkel (a további betűk
jelentése a szövegben)
átvéve: [en.wikipedia.org 2008]

Mivel a teljes extinkció (fénygyengülés vagy fénykioltás) a
szóródással eltűnő és abszorpcióval (elnyelődéssel) eltűnő
fotonok összesített hiányából adódik, c eredetileg az
abszorpciós és szóró centrumok koncentrációja, de általános
híg oldatra vonatkozó esetben c nagyon jó pontossággal egyezik a vizsgált komponens tényleges
koncentrációjával [Budó és mtsa 1977, Hahn és mtsai 2000] és elegendő csak az abszorpciót figyelembe
vennünk, tehát nem szükséges az α-val teljesen analóg módon használható h extinkciós koefficienst használni,
hanem elég az α abszorpciós együtthatót. Természetesen mindkettő az adott anyagra jellemző, és a megvilágító
fény hullámhosszától is függő mennyiség. DNS molekulák esetében a legjobban elnyelődő hullámhossz a 260
nm, ezért egy DNS oldat fajlagos fényelnyelő képességét (optikai denzitását 100 µmol/l-es koncentráció esetén)
a gyártók és az irodalom is ezen a hullámhosszon adják meg. Csak megjegyzem, hogy aromás aminosavakat
tartalmazó peptidek vagy fehérjék esetén ugyanez 280 nm-nél szokás, a triptofán, tirozin és fenilalanin aromás
gyűrűjének itt jelentkező markáns elnyelési csúcsa miatt [Barabás 2008].
Az abszorpció-koncentráció függvény adott hullámhosszon egy origóba tartó lineáris egyenes, hiszen nulla
koncentrációnál az abszorpció is nulla kell, hogy legyen, mivel alapesetben (kis koncentrációk mérésekor) a
maximális intenzitású esetet (I0) a tiszta (nulla koncentrációjú) oldószerben mérve célszerű rögzítni, és I0/I0 = 1 -re
a logaritmus 0-nak adódik. Tehát ha ismerünk egy adott DNS oldatra egy összetartozó abszorpciókoncentráció értékpárt 260 nm-en, akkor ebből fel tudjuk venni a karakterisztikus egyenest, aminek
ismeretében egy ismeretlen töménységű, de csak az adott DNS-t tartalmazó oldat koncentrációját meg tudjuk
határozni az abszorpció mérése révén. Erre az egyik lehetőség az, ha a DNS-t szolgáltató biokémiai cég (a
gyártó) közli a DNS törzsoldatának fényelnyelő képességét. Ezt OD (Optical Density) értékként közlik az
adatlapon, és az adott molekula 100 µmol/l-es koncentrációjú oldatának 1 cm-es rétegvastagság esetén
mérhető abszorpcióját jelenti A.U. (Absorbance Unit) értékben kifejezve. A fenti rögzített mérési feltételeket
is magában foglalja, amikor a mért számértéket A.U. „dimenzió” helyett O.D. egységben adja meg valaki.

(Természetesen az A.U. két azonos mértékegységű / dimenziójú szám hányadosának logaritmusaként nem
rendelkezik fizikai dimenzióval, de a fenti magyarázat ezzel a szóhasználattal a legérthetőbb.)
A másik lehetőség arra az esetre, ha csak a DNS molekuláink bázissorrendje áll rendelkezésünkre, és nem
tudunk gyártói adathoz jutni vagy egy valós oldat ismert koncentrációján mérést végezni, hogy internetes
segédprogramot használunk, ami a bázissorrend begépelése után extinkciós állandót kalkulál
[basic.northwestern.edu 2008, bioscience.org 2008].
A mikroelektronika és az elektronikai technológia mai állása elérhetővé teszi olyan száloptikát alkalmazó
spektrofotométerek megvalósítását, melyeknél nem kell küvettába betöltve végrehajtani egy adott oldat
bemérését, hanem egy minimum 256 de akár 2048 elemű fotodetektorsorral egy optikai rácson keresztüli
száloptikás összeköttetésben levő merülőszondát kell csak az oldatba meríteni, és másodpercenként akár több
tízszer is néhány száz nm-es hullámhossztartományt lefedő teljes spektrumokat olvashatunk le, ugyanis a
készülék nem a bemenő fénnyalábot, hanem a visszaérkező fénynyalábot osztja szét hullámhossz szerint a
térben, tehát nem szükséges időigényes módon egy rés mozgatásával hullámhossz-intervallumonként
letapogatni a mérni kívánt spektrumot, hanem minden hullámhossz-intervallum a fotodetektorsor más-más
elemébe vetül. Így kvázi már egyetlen illuminációs időszak alatt – melynek minimális hossza (az integrációs idő)
2 ms-ra állítható – teljes spektrumot mérhetünk. Méréseim során azt találtam, hogy célszerű ennél nagyobb
integrációs időt és néhány tízszeres átlagolást választani a megfelelő jel-zaj arány eléréséhez.
Az ilyen készülékek új teret nyitottak a spektrofotometria in situ alkalmazásának pl. kémiai gyártási folyamatok,
fermentációs folyamatok monitorozására anélkül, hogy teljesen egyedi spektrofotométert kellene építeni egy-egy
adott feladathoz. [avantes.com 2008]
5.2
5.2.1

Kutatási eredmények és értelmezésük
PDMS-ből készült moduláris reakciócella (cserélhető alap- és fedőlap)

Az 5. fejezetben összefoglaltak kritikus megfontolásának eredményeként, egy PDMS-alapú moduláris bioszenzor
reakciócella koncepciója fogalmazódott meg bennem, ugyanis azt a következtetést vontam le, hogy a kutatói
gyakorlatban a közelmúltig legelterjedtebb rugalmatlan bioszenzor reakciócella-struktúra helyett (mely tipikus
esetben plexiből (PMMA- polimetilmetakrilát) készül, ld. 8. ábra) egy rugalmas konstrukció, egyértelműen
megkönnyíti a fluidikai csatlakoztatások megoldását a mintatovábbító ki- és bemeneten, és ezen felül már
anyagában szivárgásmentes tömítéseket biztosíthat.
orvosi minőségű, saválló acélcső

9. ábra: Az új moduláris bioszenzor reakciócella fejlesztési platform sematikája
Koncepciómat a 9. ábra szemlélteti. Az O-gyűrűt egy tömítőperem helyettesíti, mert a PDMS-t könnyen lehet
ilyen módon formálni egy ennek megfelelően kialakított öntőminta segítségével. A szükséges fluidikai
kapcsolódásokat meglátásom szerint úgy lehet legegyszerűbben megoldani, hogy rozsdamentes fémcsöveket

helyezünk a rugalmas PDMS-fal(ak)ba és a külső csőrendszerhez nem csak egyszerűen flexibilis, hanem
bizonyos mértékig rugalmas csöveket használunk. Az általam javasolt koncepcióban több újdonság is van a 8.
ábrához lépest. Az első az oldható fluidikai bekötési és összeszerelési folyamatot teszi könnyebbé és a
szabványos csavarmenetes összekötőkhöz képest csökkenti a fluidikai csatlakozásokban kialakuló holtterek
méretét, mely utóbbi tulajdonság azért előnyös, mert homogénebb anyageloszlást eredményez, valamint a
buborékképződés veszélyét is csökkenti. A második innováció az, hogy az ilyen fluidikai csatlakoztatási
megoldás jóval több helyet hagy szabadon a fluidikai összekötők körül, mint a hagyományos megoldás,
annak ellenére, hogy ez is oldható, így több kapcsolódás lehetséges ugyanakkora reakciócellán. A 2. táblázatban
elemzett részben PDMS alapú megoldásokhoz képest a bioérzékelő hordozó és a reakciócella közötti, a
kialakított tömítőperem miatt garantáltan szivárgásmentes, de mégis oldható összeköttetés az előny.
A biomakromolekulák manipulációs lehetőségeit érintően tervezett kísérletsorozatom tényleges
követelményei és a rendelkezésre álló laboratóriumi berendezések lehetőségrendszere alapján elkészítettem
egy konkrét prototípus tervét.
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biofunkcionalizált
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igényre készíthető
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optikai UV/VIS/NIR transzmissziós mikromerülő szondák (átmérő: 1,4 mm)
10. ábra: Háromdimenziós robbantott ábra a moduláris bioszenzor reakciócella főbb funckionális részeiről
Erről egy 3D robbantott rajzot mutatok be a 10. ábrán. A cella kulcseleme egy rugalmas üreges hasáb, amely
alul és felül nyitott. A vizsgálandó oldatot a cella belsejébe töltve a nyitott oldalakat arany vékonyréteggel
bevont üveghordozókkal zárjuk le, majd az elrendezést a 18. ás 19. ábrán látható FR4 alapanyagú
keretrendszerrel rögzítjük.
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11. ábra: A moduláris bioszenzor reakciócella belső terének vázlata, többféle bioszenzor elektródot tartalmazó
hordozóval az alján és egy arannyal teljesen bevont fedőlappal a tetején, mely utóbbi, ellenelektród vagy pl.
elektroforetikus molekulamanipilációt segítő elektród céljára alkalmas

A száloptikás spektrofotométer szondáit a cella oldalán készített lyukakon tudjuk a vizsgálandó
térfogatba juttatni.A cellával demonstrálni kívánt biomolekula-manipulációs kísérletekben az alaplemeznek és a
fedőlemeznek kell képesnek lennie a bioszenzor elektródák vagy segéd elektródák funkciójának ellátására
és az alacsony térerejű elektroforézisen és/vagy dielektroforézisen alapuló kísérleti feltételek előállítására.
Tehát csak az oldalfal-elemet terveztem PDMS-ből, az alap- és fedőlemezek pedig tulajdonképpen bármilyen
anyagból lehetnek, 25 x 25 mm2 méretben, 1 mm maximális vastagsággal (utóbbit az FR4 keretrendszer
módosításával lehet még növelni). A 11. ábrán a moduláris bioszenzor reakciócella belső tere látható. A
rajzon azt hangsúlyozom ki az eltérő rajzolatot tartalmazó alap- és fedőlappal, hogy elméletileg bármilyen
elektrokémiai bioszenzor-elrendezés (pl. 3 elektródos, IDT elektród alapú) beilleszthető ebbe a
platformba, a méretbeli korlátokon belül, amint az a rajz alsó részén látszik.
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12. ábra: Au-Ag-AgCl rétegek határai (sötétlátóteres)

14. ábra: A szaggatott vonalak alatt az Au réteg
kilátszik az Ag szemcsék között, felette az Ag kezd
összefüggő réteggé válni (1000 x)

13. ábra: A 36. ábrán levő két szaggatott vonal
közötti Ag réteg 1000 x nagyításban

15. ábra: Ag-AgCl határzóna: A szaggatott vonaltól balra
és lefelé az Ag-re jellemző textúra (ld. 37. ábra), jobbra
és felfelé az AgCl kezdődik (1000 x)

2006 során előkísérleteket végeztem a 11. ábra alaplapjának sémáját követő elrendezéssel arany vékonyréteg
felületek elektrokémiai ezüstözésére, és azt követő kloridizálására, mely kísérletek eredményét nagy
nagyítású optikai mikroszkópos felvételeken a 12.-15. ábrákon mutatom be. Mivel az Au vékonyréteg hordozót
egy elektrokémiai cellába lógatva hoztam létre az Ag réteget, és kontaktáláshoz szükséges hely miatt nem
tudtam a teljes hordozót elmeríteni, ezért a szaggatott vonalnál módunk van az Au-Ag határzóna vizsgálatára (ld.

14. ábra). Az AgCl réteget az Ag-re egy másik oldatból készítettem ugyanilyen módon, és ezúttal még annyira
sem merítettem bele a hordozót az oldatba, mint az Au réteg ezüstözésénél, így lehetőség van az Ag - AgCl
határzóna (ld. 15. ábra) vizsgálatára is. (Megjegyzem, a mikroszkópos fotók a bemerítési álláshoz képest
fejjel lefelé készültek.) Mivel a nagyítás mindhárom részletes képen ugyanakkora (a jobb alsó sarokban a
léptékjelölő 20 µm hosszú), így a rétegek textúrájáról elmondható, hogy az Au-hoz képest szemcsésnek látszó
Ag réteg szemcsemérete kb. duplájára nő az AgCl zónában.
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szinten vagy fluidikai csatlakozáshoz
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(520 mm3)

16. ábra: Fotók a PDMS-ből szilikonkiöntéssel készült moduláris bioszenzor reakciócella oldalfal-elemének 1.
prototípusáról. Magasság: 10 mm, külső hossz: 21 mm, külső szélesség: 16,5 mm, belső hossz: 13 mm, belső
szélesség: 4,5 mm
A második verzióban lecsökkentettem a belső tér szélességét, és az oldalankénti 5 lyuk számát 1-re, továbbá az
öntőforma alsó és felső lapját már nem üveglemezből készítettem, hanem FR4 lemezből úgy, hogy az
alsó és felső fedőlapra egy-egy tömítőperemet terveztem a reakciócella belső tere köré, a még biztosabb
szivárgásmentesség érdekében.
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17. ábra: Fotók a PDMS-oldalfal-elem 2. prototípusáról (Magasság: 10 mm, külső hossz: 21 mm, külső
szélesség: 16,5 mm, belső hossz: 13 mm, belső szélesség: 2,4 mm), a belső tere körüli tömítőperemmel
(középen) és jobb oldalt az öntőminta, melyet FR4-ből a tanszéken rendelkezésre álló Nyomtatott Huzalozású
Lemez gyártási módszerrel és üveg lézeres vágásával állítottunk elő (a jobb láthatóság érdekében az egyik üveg
oldalfal és a fedlap nincs berakva)
Ez idáig nem végeztem elektrokémiai stabilitásvizsgálatokat az ily módon készített referencia
elektródokon, ezért csak az elvi lehetőségre kívánok ezen eredményeimmel utalni, hogy akár Ag/AgCl
referencia elektródot is tartalmazhat a moduláris reakciócellában alaplapként vagy fedőlapként használt hordozó.
A fenti koncepció alapján 2 külső méreteiben megegyező prototípust készítettem a PDMS-oldalfal-elemből
(16. és 17. ábra) valamint egy tartókeretet a könnyű összeszerelhetőség érdekében.

Az egyedi tartókeret, amely összenyomja a moduláris cella alkotórészeit és tartja az optikai mikro
merülőszondákat, a 18. és 19. ábrákon látható.
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18. ábra: A moduláris bioszenzor reakciócella tartókerete összeszerelés előtt (a PDMS oldalfal elem nincs a
képen)
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19. ábra: A tartókeret és az összeszerelt moduláris reakciócella használatban (perspektívikus nézet b.o. /
nagyított felülnézet a középső részről j.o.), az érintkező tűk száma 2 x 13 (nincs mind berakva)
Mivel eltérő hőmérsékleti értékek lehetnek szükségesek a biomolekula-manipulációs kísérletek folyamán, vagy
akár bármilyen bioszenzorokkal kapcsolatos kísérleti munkánál, hőszigetelő dobozt terveztem a tartókeret
köré. Hűtő- és fűtőeszközként két db 52 W-os Peltier elemet tettem a dobozba. A 20. és 21. ábrákon
láthatók a hűtő-fűtő doboz fotói.
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20. ábra: A 2 cm vastagságú polisztirol lapokból készült hűtő-fűtő doboz alsó fele
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21. ábra: A hűtő-fűtő doboz fedőszerkezete (az ábrán fejjel lefelé fordítva)

5.2.2

A moduláris PDMS cellában végezhető in situ spektrofotometriás monitorozásra alkalmas mérési
tartomány

Az 5.2.1 részben ismertetett koncepcióval megvalósítható in situ spektrofotometriás monitorozás lényege, hogy a
reakciócella belső terének különböző pontjaiba vezethetjük be a mikro-merülő szondákat. Az 1. prototípus esetén
például 5 magasságban és a szonda betolásának mértéke szerint minimum három állásban, azaz a cella 5 x 3 =
15 különböző térrészében (ld. 10., 11. és 16. ábra) mérhetünk spektrumot másodpercenként akár többször
is. Az Érzékelők Technológiája Laboratórium Avantes spektrofotométere mindhárom lefedett
hullámhossztartományra két csatornás (ld. a 9.1 fejezetben), ezért ugyanazon hullámhossztartományon
egyszerre a cella 2 pontján mérhetünk. Az 5.2.1-beli koncepció alapján megépített prototípusok éles tesztelése
előtt a 9.2 fejezetben leírt bázissorendű ’target-17’ DNS oligomer molekulák hígítási sorában meghatároztam a

spektrofotométer mérési tartományát mind a két fajta (5,0 és 10,0 mm optikai úthossz) rendelkezésre álló
mikro-merülőszondával.
A Lambert-Beer törvény szerint, egy híg oldatban az oldat abszorbanciája egyenesen arányos az oldatban
feloldott molekulák koncentrációjával. Abszorbanciaméréskor legpraktikusabb az eredményt optikai
denzitás egységekben (Optical Density unit = O.D.) megadni, mert ez már az optikai úthosszra normált
mértékegység (ld. 5.1.4 rész).
Mint az 5.1.4-ben már kifejtettem a bioanyagok szállítói a vásárolt anyagok adatlapján pl. DNS-oligonukleotidok
esetén, többek között az alábbi adatokat tüntetik fel: tartálykában levő teljes mennyiség (nmol), súly (µg),
molekulatömeg (g/mol), 260 nm-en mérhető abszorbancia (O.D.-ben,, ha a koncentráció 100 µM-ra van beállítva,
tömeg/abszorbancia arány 260 nm-nél (µg/O.D.). A fenti adatok egy része redundáns, mert amennyiben egy
ismert koncentrációra (pl. 100 µM) hozzáférhető az O.D.-érték, vagy a tömeg/abszorbancia arány és a
molekuláris súly, már az egyik adatpárból is meghatározható az az egyenes, amely az adott biomolekula Xtengelyen ábrázolt koncentrációja és az Y-tengelyen ábrázolt O.D.-ben mérhető abszorbanciájának viszonyát
fejezi ki. Az egyenesnek az origón keresztül kell haladnia, ha a mérést úgy állítjuk be, hogy az oldószer
abszorbanciája legyen a 0 érték, és 100 µM-nál kell felvennie a gyártó által megadott Optikai Denzitás
(OD) értéket.

Optikai denzitás, O.D.
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22. ábra: 260 nm-es optikai denzitás értékek (O.D.-ben) a DNS-koncentráció függvényében az 5 mm-es és a 10
mm-es mikro-merülő szonda esetében, valamint a kalkulált egyenes
A 22., 23. és 24. ábrán mutatom be a 5.3.3-ban később részletezett módon elvégzett mérések eredményét. A
fent elmondottak értelmében meghatároztam egy kalkulált egyenest a ’target-17’-re, amelyhez viszonyítottam a
spektrofotmetriás méréssel kapott eredmények eltéréseit, azonban meg kell jegyeznem, hogy a mérési
eredmények ettől való eltéréseit nem egyedül a spektrofotométer hibájának kell tekinteni, hiszen a
hígítások során is kerül a mérési összeállításba hiba, azaz, ha a spektrofotométer és a szondák rendszeres
hibája és véletlen hibája is nulla lenne, valószínűleg akkor sem kapnám vissza tökéletesen a kalkulált egyenest,
ugyanis az igen kis térfogatok mikropipettás adagolásából adódóan a hígítási soromban levő koncentrációk
valamennyire a valóságban is eltértek az egyes mérőpontokban a kalkulált egyenes által meghatározott
értékektől.
A kalkulált és mért értékek közti korreláció megfelelőnek tűnik a bemutatott koncentráció-tartomány nagy
részében, azonban egyértelmű, hogy mérési összeállításunkban van a detektálásnak egy felső és egy alsó
határa. Ez persze befolyásolható bizonyos paraméter-beállításokkal, melyeket vagy a szoftveres
kezelőfelületen választunk ki (pl. foton számlálási idő (integration time), görberajzolás előtti átlagolások száma)
vagy a hardver módosításával (fényforrás, szonda optikai úthosszának, vagy optikaiszál-átmérőjének
kiválasztása), azonban az változtathatatlan, hogy a spektrofotométer fotodetektorának dinamikus
tartománya 15 000 önkényes egység (melyet a megjelenítő szoftver „count” névvel jelöl). Például magas
fényintenzitási feltételek esetén jobb, ha a fotodetektor csak rövidebb ideig számolja a fotonokat, mielőtt az ezzel

arányos feszültség-értéket kiküldi a jelfeldolgozó áramkörnek, ugyanis a fotodetektor túlcsordul egy bizonyos
fotonmennyiség felett, és amennyiben az integrálási idő még ezután is tart, hiába érkeznek már a fotonk, az
adott mérési periódusban már nem fogják befolyásolni a kiküldött feszültségértéket, mert az a 15 000 „count” (ld.
fent, „beütés”) elérésekor már eléri a maximumot, tehát végül a feszültségjel nem lesz arányos a beérkező
fényintenzitással.
A detektálás felső koncentráció határát befolyásoló egyetlen szabályozható szoftver-paraméter az „integrációs
idő” (ms-ban). Alacsony fényintenzitási feltételek esetén, azaz nagy koncentrációjú, erősen elnyelő oldatokban az
„integrációs idő”-t magasabb értékre kell állítani, hogy az oldaton alig-alig túljutó fotonokból elegendő energiát
tudjon összegyűjteni a fotodetektor, mielőtt kiküldi a fényintenzitással arányos feszültség-értéket a jelfeldolgozó
áramkörnek. Méréstechnikában közismert ökölszabály, hogy minden mérőeszközt az FSO felső tartományában
célszerű használni. Azonban, a felső koncentráció határnál éppen az történik, hogy a fotodetektor FSO-jának
legalját éri el az adott beállítással a rendszer, ugyanis egy in situ mérés esetében csak egyszer lehetséges
beállítani a paramétereket és elindítani a mérést, tehát az első mérés előtt kell beállítanuk az „integrációs
időt”, úgy hogy a legmagasabb fényintenzitási esetre, (ami, ha a legkisebb koncentrációkat is mérni kívánjuk,
akkor a tiszta oldószer lemérésével áll elő), a „count”-ok a vizsgálni kívánt hullámhossz környezetében a
maximum-érték (15 000) közelében legyenek, mielőtt a „teljes fényességű referencia” mentésre kerül. Ezzel
felkészíthető a rendszer arra, hogy híg minták mérését a lehető legnagyobb pontossággal végezze, mert az
FSO felső határa közelében fog dolgozni, és a fotodetektor sem csordulhat túl, hiszen a tiszta oldószernél kisebb
koncentrációjú, tehát nagyobb fényáteresztésű oldat a fenti kalibráció után nem állhat elő.
Egy bizonyos DNS-koncentráció felett, amelynél majdnem minden foton, mely a mikrotranszmissziós
merülőszondák csúcsán lévő megvilágított optikai résen keresztülhalad, elnyelődik a feloldott DNS-molekulákban
az adott „integrációs idő” alatt, a számolt és megjelenített abszorbancia-érték nem fog tovább emelkedni a DNSkoncentrációval, mert a „fotodetektor” csupán azt tudja jelezni, hogy a 15000 „count” mindegyike eltűnt, a
legmagasabb fényintenzitás-feltételhez képest. E jelenség kimérését a használt rendszerre vonatkozólag a 23.
ábrán mutatom be.
10
A legtöményebb hígítások a DNShígítási sorban, melyek 10%-os
relatív hibán belül illeszkednek a
számított abszorbancia-értékhez
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23. ábra: A DNS-koncentráció felső detektálási határai (5 mm-es & 10 m-es szondák)
A Lambert-Beer törvényből ismert (ld. 5.1.4), hogy a mért abszorbancia egyenesen arányos a mért közegben a
fotonok által megtett optikai úthosszal. Ebből az is világos, hogy egy kísérlet alatt, ugyanazzal az „integrációs
idő” beállítással az 1,0 cm-es optikai úthosszal rendelkező transzmissziós mikro-merülőszondák már
olyan koncentrációknál is detektálhatatlanul kicsi fényintenzitást fognak továbbítani a fotodetektor felé,
melyben a 0,5 cm úthosszú szondák még megfelelően átvilágítják az adott fényforrás fényével a fele

olyan vastag réteget és ugyanzon integrációs idő alatt viszonlyag pontosan mérhető fotonmennyiségből számol
a fotodetektor elektronikája.
A 23. ábrán az utolsó mért hígítások, melyek a letörés előtt még 10%-os relatív hibán belül illenek az
abszorbancia számított értékeihez, piros körrel vannak jelölve. A szaggatott vonallal jelölt kör az 1,0 cm úthosszú
szondák legmagasabb kísérletileg kimért koncentráció-értékét mutatja, ami a felhasznált DNS 6,000 pmol/μljának felel meg névlegesen (1,103 O.D. mért értéknél, relatív eltérés a kalkulált OD-től: +8,63%), a folyamatos
vonallal jelölt kör pedig a 0,5 cm úthosszú szondák legmagasabb kísérletileg kimért koncentráció-értékét mutatja,
ami a felhasznált DNS hibátlan kihígítása esetén névlegesen 12,916 pmol/μl-jának felel meg (2,269 O.D.,
relatív eltérés a kalkulált OD-től: +3,86%).
A koncentráció tekintetében a mérési tartomány alsó detektálási határát, (nagyon híg oldatokban) a
fotodetektor zaja és a fényforrás zaja (pl. a fotodetektorban termikusan indukált intrinsic töltéshordozógenerálás) okozza, de esetünkben, mivel optikai szálas spektrofotométerről van szó, az optikai szálak
megmozdítása, görbületeinek megváltoztatása is növelheti vagy csökkentheti az átjutó és végül a
fotodetektroban számlált fotonok számát, nyilvánvalóan semmilyen összefüggést nem mutatva az oldatbeli
koncentrációval. Pontosan ezen utóbbi ténnyel és a tervezett 6.2.3, 6.2.4, 6.3.5 és 6.3.6 részben tárgyalt kísérlet
során történő spektrofotométer-használat módjával összhangban határoztam meg a szórás számításához
szükséges legalább 3 méréssorozat elvégézésének módját úgy, hogy nem 3 külön alkalommal mértem le a a
hígítási sort, hanem 1 sorozatban mentem végig rajta az 5.3.3 részben ismertetett módon, és azonos beállítású
geometriai feltételekkel (pl. a kocogtatás ellenére alig látható buborékok azonos fokú mérőüregbeli jelenlétével)
végeztem az első mérés utáni 2 ismétlést.

24. ábra: A mérések szórásából kapott értékek (háromszögek és négyszögek) és mozgó átlaggal számított
trendjük (szaggatott görbék) a koncentráció függvényében az 5 mm-es és 10 mm-es úthosszú mikromerülő
szondával mérve különböző DNS-koncentrációknál (3 szor ismételt leolvasással kapott szórás)
Nagyon híg oldatoknál tehát a beállított mérési periódus alatt a „teljes fényességű referencia”-hoz képest
hiányzó fotonok („counts”) számának ki kell emelkednie a zajból, azaz a „counts” ingadozásából. A
fotodetektor zajaként már említett termikusan indukált intrinsic töltéshordozó-generálás akkor is jelen van, amikor
nem érkeznek fotonok a fotodetektorra tehát nem gyűlik fel az vizsgált közegen keresztül érkező külső energia a
mérési periódusban. Hogy ezt az offset-értéket levonjuk a „valós, fényintenzitás keltette feszültségérték”-ből,
melyet a beeső fotonok indukáltak, egy “sötét referencia” fényintenzitási körülményt kell előidézni a
spektrofotométer fényforrásának lerekeszelése által és le kell folytatni egy mérési periódust ugyanazzal az
„integrálási idő”-vel, mint a „teljes fényességű referencia” esetében. A kis időskálájú fluktuációk hatásának
elkerülése érdekében a felhasználó beállíthatja a mért értékek „átlagolás”-ának számát is (ld. 5.3.3).
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Az alsó koncentrációkra vonatkozó detektálási küszöböt, (a fent leírtaknak megfelelően a fotodetektor FSO-jának
közelében megbízhatóan felismerhető minimális transzmisszió- / „counts”csökkenést avagy
abszorbancianövekedést) mindig csak egy adott beállításra és merülőszondára van értelme megadni. Ennek
meghatározására irányuló méréseimnél az azonos mérések közötti eltéréseket figyeltem, azaz a szórást
számítottam ki. A mérésekhez az 5.3.3 részben leírt integrációs idő és átlagolás volt beállítva. Az eredmény a 24.
ábrán látható. Bár ezek a mérések csak tájékozódó jellegűek a későbbi kísérletek eszközeinek körülbelüli
méretezéséhez, mégis, a rendkívüli hibáknak tűnő igen erősen kiugró néhány érték miatt célszerűnek tartottam
legalább mozgó-átlagos módszerrel trendvonalakat meghatározni, még ha komolyabb statisztikai feldolgozás
vagy újabb méréssorozat végzése első közelítésben nem is tűnt indokoltnak. A folytonos vonallal jelölt kör az 0,5
cm úthosszú szondánál, a pontozott vonallal a 1,0 cm-es úthosszú szondánál a mozgóátlaggal (minden
mérőpontot egy-egy bal és jobb oldali szomszédjával együtt átlagolva) számított trendvonal és az 5%-os
relatív szórást jelölő vonal metszéspontjaival beazonosítja azt a legalacsonyabb DNS koncentrációt
(függőleges pontozott nyilak az ábrán), amelytől a hígítási sorban eggyel nagyobb (az ábrán eggyel jobbra
levő) értékre kalkulált O.D. értéket úgy tekintem, mint a legalacsonyabb, az adott összeállítással és
beállítással (integrálási idő, átlagolások száma) kísérletileg igazoltan detektálható Optikai Denzitás
változás (∆OD min.) értéket. Ezeket mutatják az ábra alján a vastag nyilak: balra a 1,0 cm-es szondához =
0,167 pmol/μl, ami 0,028 O.D.-nek felel meg, jobbra a 0,5 cm-es szondához = 0,500 pmol/μl, ami 0,084 O.D.-nak
felel meg.
A moduláris bioszenzor reakciócella eredeti koncepciója és 1. prototípusa lehetővé teszi, hogy a felhasználó
mind baloldalról betolva, mind jobboldalról betolva egy-egy optikai mikromerülő szondát helyezzen el egyazon
magasságban, tehát összesen kettőt, melyek közül az egyik lehet egy 5 mm-es, a másik egy 10 mm-es optikai
úthosszú változat is. Egy ilyen összeállításban a teljes mérési tartomány, ami egy konkrét paraméter-beállítással
(integrálási idő, fényforrás, átlagolások száma) in situ monitorozható a reakciócella belsejének egy bizonyos
térrészében, a két különböző szondával mért intervallumok uniójából áll össze, tehát minimum és maximum
értékei: 0,028-2,269 O.D. közötti optikai denzitás és az átalunk használt ’target-17’ DNS esetében 0,167 12,916 pmol/μl közötti névleges koncentráció.
5.2.3

Biomolekula-manipulációs kísérletek eredményei

Az Avantes száloptikás spektrofotométerével tehát viszonylag kis különbségekkel (akár kb. 0,3-2
másodpercenként) időről időre rögzíthetjük az abszorpciós spektrumokat, és mikromerülő szondái révén mindezt
akár a reakciócella belső terének két különböző térrészén megtehetjük. Az 5.1.1 és 5.1.3 részekben leírt
szakirodalomelemzés és megfontolások alapján a lehető legegyszerűbb kísérletekkel szerettem volna a
gyakorlatban is demonstrálni ezt az optikai mérési lehetőséget és a moduláris bioszenzor reakciócellának
az optikai méréssel egyidőben történő elektrokémiai kísérletekre való alkalmazhatóságát. A 5.3.4 részben
leírt módon jelöletlen ’target-17’ DNS molekulákkal végeztem alacsony térerejű elektroforézisen alapuló
biomolekula manipulációs kísérleteket.
A 25. ábrán példák láthatók a két transzmissziós mikro-merülőszondával az egyik ilyen kísérlet során regisztrált
spektrumokról. A kísérleti elrendezés fizikai geometriájának maradéktalan megértéséhez célszerű
odalapozni a 30. ábrához. A reakciócella feltöltése után t = 0 időpillanatban a DNS-oldatnak homogénnek kell
lennie és a 25. ábrán bemutatott kivastagított t = 0 idejű görbék összhangban is vannak ezzel, hisz az
abszorpciósspektrumok alapértékei azonosak voltak mindkét szonda szerint annak ellenére, hogy a reakciócella
két ellentétes oldalához voltak bevezetve. Világosan megfigyelhető a 25. ábra baloldalán, hogy a DNS-molekulák
valóban bekoncentrálódtak az egyik elektródtól 2 mm-re elhelyezett szonda mérőüregében (amelyik elektródra a
pozitív feszültség volt beállítva), mert az ott mért abszorbancia fokozatosan emelkedett 0-30 perc közöt. A jobb
oldalán pedig azt láthatjuk, hogy a DNS-molekulák valóban elterelődtek abból a másik elektródtól 2 mm
távolságban levő térrészből, ahol a negatív feszültség volt beállítva, mert az ott mért abszorbancia fokozatosan 030 perc között csökkent. Ezek a görbék azt bizonyítják, hogy egy bioszenzor reakciócella belsejében a
javasolt koncepció segítségével nem csupán abszorbanciaértékeket lehet rögzíteni egy kiválasztott
hullámhosszon, hanem akár egész spektrális görbéket, ráadásul bizonyos térbeli és időbeli felbontással.
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25. ábra: Az abszorbancia emelkedése és csökkenése a reakciócella két ellentétes oldalán, amikor a DNSoldattal feltöltött reakciócella alap- és fedőlapja közé 1,95 V (DC) feszültséget kapcsoltam, hogy összegyűjtse a
negatív töltésű DNS-molekulákat az egyik elektródon (a b.o.-i görbéket mérő szonda volt ennek az elektródnak a
közelében) és elterelje a DNS-t a másik elektródtól (a j.o.-i mérő szonda volt ez utóbbi elektród közelében)
Két további tény is bizonyítást nyert ezekkel a kísérletekkel:
1. Megfelelő koncentrációjú oldatokban természetes formájukban megfigyelhető a biomolekulák eloszlása /
manipulációs hatásokra adott válasza a reakciótérben, azaz előzetes molekulajelölésre / címkézésre
nincs feltétlenül szükség,
2. Az alap- és fedőlapot alkotó hordozók megfelelő elektronikus kontaktálása akár hosszabb mérések
alatt is könnyen biztosítható a kidolgozott befogókerettel.
Az 5.3.4 rész szerinti kísérletek egyik típusában 30 perc elektroforézis után kikapcsoltam a feszültséget, és a
diffúzió általi visszarendeződést vizsgáltam 90 percen át. Ezeknek a méréseknek az eredményét mutatom be a
26. ábrán.

26. ábra: ’target-17’ ssDNS alacsony térerejű elektroforézise (1,95 V/cm), majd diffúziója vízben (A ’Master’
csatornán mért szonda volt a pozitív elektród közelében, a ’Slave’ csatornáé a negatív elektród közelében)
Annak érdekében, hogy össze tudjam hasonlítani a több ízben elvégzett kísérlet eredményeit, a 25.
ábrával ellentétben az ’y’ tengelyen nem az abszorbancia értékét tüntettem fel, hanem egy relatív
koncentrációértéket, amelyet minden egyes kísérlet során az adott kísérletbeli kiindulási
koncentrációértékre történő normálással kaptam meg. A koncentrációértékeket a molekula OD értéke (ld.
5.1.4-ben) és a 260 nm-en mért abszorbanciaérték alapján határoztam meg. (A Lambert-Beer törvény alapján a
koncentráció egyenesen arányos az abszorbanciával.) E mérések rámutattak, hogy 30 perc alatt az alacsony

térerejű elektroforézis segítségével (DC 1,95 V/cm) a koncentráció kb. megkétszerezhető a kiinduló
értékhez képest (100% a grafikonon) a pozitív elektróda közelében, míg a negatív elektróda szomszédságában
ugyanez a kiinduló érték kb. egyharmadára-egyötödére csökkenhet.
A görbéket szemlélve az látszik, hogy a feszültség lekapcsolása után a diffúzió nem tudta visszaállítani a
homogén eloszlást a mérés második felének 90 perce alatt, továbbá markáns aszimmetria van a felső és
alsó görbe között, hiszen a mérés első 30 percében vonzó feszültségre kapcsolt elektród közelében levő
szonda mérőüregében az elért átlagosan 200%-ról csak kb. 150%-ra csökkent a koncentráció a mérés végére az
elvi végállapot (100%) helyett, míg a mérés első 30 percében taszító feszültségre kapcsolt elektród közelében
levő szonda mérőüregében az elért 25-30%-ról indulva jóval közelebb került az elvi végállapothoz (átlagosan
80%-ra visszaállt). Ezt a jelenséget azzal a feltevéssel magyarázhatjuk meg, hogy a DNS-molekulák egy
része fizikailag adszorbeálódik a vonzó elektródán a folyamatos elektroforézis 30 perce alatt és ezzel
egyrészt csökken az oldott DNS koncentráció az eredetihez képest, másrészt a gyenge kötődés miatt az
elektród felülete DNS-forrásként szolgál a kísérlet diffúziós része alatt, tehát abból az irányból DNS
visszaoldódás történik.

27. ábra: DNS-molekulák elektroforézise szobahőm.-en félidőben polaritásváltással (DC 1,95V/cm)

28. ábra: DNS-molekulák elektroforézise 37+/- 1 °C-on félidőben polaritásváltással (DC 1,95V/cm)
Egy másik kísérlet-sorozatban a mérés második részében is elektroforézist alkalmaztam a diffúzió
helyett, de az első 30 perchez képest ellenkező iránnyal, és szintén 30 percig. E mérések eredményei az 27.
és 28. ábrákon láthatók, mert szobahőmérsékleten és 37+/- 1 °C hőmérsékleten is elvégeztem ezt a fajta
kísérletsorozatot. Ugyanazt a kezdeti koncentrációra történő normálást alkalmaztam, mint a 26. ábra esetében,
azonban az alap- és fedőlapon elhelyezkedő elektródok környezetét monitorozó 1-1 szonda eredményeit
ezúttal külön grafikonon ábrázolom a bal és a jobb oldalon a jobb átláthatóság érdekében.
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A relatív koncentrációk megfigyelhető változásai nagyjából a várakozások szerint alakulnak, mivel a
bekoncentrálódás és felhígulás teljesen helyet cserél a második 30 perc alatt, de az 29. ábrán látható összesített
átlageredményeket alaposan végignézve úgy tűnik, hogy az elvégzett demonstrációs célú kísérletek
eredményei nincsenek minden pontjukban maradéktalan összhangban a természet törvényeivel.
Nevezetesen:
1. Várakozásom szerint a magasabb hőmérsékleten érvényesülő magasabb molekulánkénti energiának
nagyobb mértékben kell akadályoznia az elektromos manipulálhatóságot, hiszen a molekulákra ható
adott mértékű és irányú elektrosztatikus erő mellett a véletlenszerű irányokban ható Brown-mozgás
intenzitása 37 °C-on megnő a szobahőmérséklethez képest, ami nagyobb hőmérsékleten meg kell, hogy
nehezítse a molekulák irányított manipulációját.
Azaz, ha végletes példával élve, az egy részecskére szabadsági fokonként jutó ½ kBT energiából (kB a
Boltzmann állandó) adódó véletlenszerű Brown-mozgás nagyságrendekkel felülmúlja az elektrosztatikus erő
által a molekulára gyakorolt hatást (pl. elegendően magas hőmérsékleten, vagy nagyon gyenge elektromos
erőtérben), akkor az elektromos erőtér nem lehet képes a molekulák koncentrációjának mérhető
befolyásolására. Matematikailag az Einstein–Smoluchowski reláció fogalmazza ezt meg, miszerint az
elektromos erőtér hatására fellépő részecske-mozgékonyság (μp - mobilitás) egyenesen arányos az adott
részecskére jellemző kísérletileg mérhető ‘D’ diffúziós állandóval, viszont átrendezés után érthető, hogy
fordítottan arányos a hőmérséklettel (T):
= µ ∙

∙

(4)

Az elmondottakat a félvezetőkben kísérletileg mérhető elektron- és lyukmozgékonyságra vagy elérhető
sodródási sebességekre kapott grafikonok is szemléltetik [Székely 2001], melyekről egyértelműen
leolvasható, hogy a magasabb hőmérséklet rontja a töltéshordozók mozgékonyságát, azaz adott erőtérrel
történő terelhetőségét.
E várakozásom szemléletes alátámasztására egy további analógiát is felhozok, melyben az általam terelt
DNS molekulákat egy birkanyájhoz hasonlítom. Ha a karám adott részébe kell bekoncentrálnunk a
birkákat, akkor ugyanazon „terelőkapacitás” (pl. legyen az 1,95 V DC feszültség megfelelője itt 3 puli és egy
pásztorbot) kevésbé lesz hatásos egy felizgatott, megvadult birkanyáj (kvázi magasabb hőmérséklet)
esetén, mint egy benyugtatózott birkanyáj (kvázi alacsonyabb hőmérséklet) esetén.
2. Második várakozásom szerint a koncentrációváltozások sebessége (a 27.-29. ábrák görbéinek
meredeksége) időben egyre csökkenő tendenciát kell hogy mutasson, hiszen az elektrosztatikus erő
irányával ellentétes irányba mozduló molekulák száma a koncentrációgradiens növekedésével egyre nő, így
makroszinten mérve egyre kevéssé tud érvényesülni az elektroforetikus molekula terelés / sodródás, mert
mikroszinten továbbra is igaz, hogy egy-egy molekula a Brown-mozgás során véletlenszerűen, tehát
egyenlő valószínűséggel mozdul a tér bármely irányába.
A fent elmondottaktól az alábbi eltérések figyelhetők meg a 29. ábrán. Ugyan az alkalmazott elektroforetikus
DNS manipuláció által keltett koncentrációváltozások értéke 37 ºC-on jellemzően (a mérőpontok többségében)
a szobahőmérsékleti körülményeket rögzítő görbe azonos pontjain mérhetőtől elmarad, azonban a bal oldalon
reprezentált szonda (az első 30 percben vonzó potenciálú elektródtól 2 mm-re levő) 6. mérőpontjánál, és a jobb
oldalon reprezentált szonda (az első 30 percben taszító potenciálú elektródtól 2 mm-re levő) 8.-11.
mérőpontjánál nem mutat lassabb reakciót a szobahőmérsékletű görbéhez képest. Ezen kívül a bal
oldalon a polaritás váltás utáni görbe lefutása sem a 25 ºC-os sem a 37 ºC-os esetben nem felel meg az
elvárt, időben csökkenő sebességű koncentrációváltozásnak (ld. a 2. várakozás magyarázatát fentebb),
tehát egy ellaposodó jellegű görbének.
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29. ábra: DNS-manipuláció elektroforézissel (szórások nélkül, csak az átlagértékek összesítése két különféle
hőmérsékleten: szobahőmérsékleten (kb. 25 ºC) és 37 +/-1 ºC-on)
Az első jelenség oka valószínűleg mérési hiba, és a kevés számú (25 ºC-on 5 db, 37 ºC-on 3 db) kísérlet a
két hőmérséklet-szinten továbbá a hőmérsékletek kis eltérése (kb. 12 ºC) nem engedi megalapozott
következtetések levonását. A második jelenség kapcsolatban lehet a diffúziós visszarendeződést vizsgáló
előkísérleteknél tapasztalt markáns asszimetriával, és az ott vélelmezett DNS-adszrorpcióval (csak a pozitív
elektród felületén).
Mivel e kísérletek célja kizárólag a létrehozott moduláris bioérzékelő reakciócella funkcionalitásainak
bizonyítása volt, ezért jelen keretek között és a meglevő eredmények birtokában nem kívánok ennél jobban
belemélyedni az eredmények értelmezésébe. Két dologra utalok azonban, hogy a kapott mérési eredmények
értelmezésének és az elektromos erőterekkel elérhető biomolekula-manipuláció jelenségeinek komplexitását
érzékeltessem.
1. A DNS molekulákra ható elektromos térerőt a közöttük és az elektródok között jelen levő víz
dielektromos állandója fogja meghatározni, ami szintén változik a hőmérséklettel, és a
szakirodalmi adatok szerint [Allison és mtsai 2001, Carrique és mtsai 2008 ] ez pont ellentétes irányban
és hasonló nagyságrendben érvényesül, mint a DNS molekulák növekvő hőmérséklet miatti
mozgékonyság-csökkenése.
2. Az erőtér csak a t = 0 időpontban tekinthető egyedül a rákapcsolt feszültségtől függőnek és ismertnek a
reakciótér belsejében, amíg a manipulálandó biomolekulák és az esetlegesen jelenlevő egyéb töltött
molekulák / ionok homogén eloszlásban vannak. Ez után a koncentrációgradiens (több oldott összetevő
esetén koncentrációgradiensek) és az elektródok felületén a feszültség miatt módosuló elektromos
kettősréteg és esetleges egyéb határfelületi jelenségek már nem elhanyagolható mértékben fogják
befolyásolni a fellépő folyamatokat.
5.3
5.3.1

Alkalmazott módszerek
Moduláris reakciócella tervezés és készítés

A fenti 5.2.3 részben ismertetett, spektrofotometriával monitorozott, kistérerejű elektroforézissel végrehajtott DNS
manipulációs kísérletekhez szükséges és az 5.2.1 részben részletesen bemutatott moduláris bioérzékelő
reakciócella létrehozása során az oldalfal elemet PDMS kiöntéssel készítettem el. A PDMS mikrofluidikai
rendszerekben előszeretettel alkalmazott anyag (ld. 2. táblázat vagy [Saliterman 2006]). Rugalmassága,
üvegszerű átlátszósága, biokompatibilitása és az öntőforma alakját akár néhány nm-es szintig is alakhűen követő
megformálhatósága miatt bizonyos területeken szinte egyeduralkodóvá vált. Laboratóriumi körülmények között
szilikon elasztomer bázisból és a bázist térhálósító anyagból állítható elő egy viszonylag egyszerű, hétlépéses
folyamatban: 1. alapanyag és térhálósító katalizátor 10:1 m/m arányú összeöntése, 2. alapos keverés, 3.
vákuumos kezelés (váltott atmoszférikus és 10 kPa körüli nyomás) a keletkező buborékok eltávolítására, 4.
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kiöntés az előre elkészített öntőformába, 5. újabb vákuumos kezelés (mint fent), immár az öntőformában, 6.
hőkezelés, 7. a megszilárdult PDMS kifejtése az öntőformából.
Az oldalfal elem és a moduláris rekaciócella többi elemének (bioérzékelő hordozó, segédelektród hordozó, rugósérintkezőtű sor, optikai szondák) pozícionálást és egymáshoz rögzítését biztosító befogókeretet, valamint a
kiöntőformák egyes részegységeit rézmentesített FR4 alaplemezekből készítettem (vastagság: 3,2 és 2,0 mm),
melynek alapanyaga üvegszövet erősítésű epoxi műgyanta, ebből adódóan nagy hajlítószilárdsága (500 N/mm2),
kis vízfelvétele valamint gyors és egyszerű megmunkálása céljaimra tökéletesen alkalmassá teszi [Illyefalvi-Vitéz
2006]. Részben az elektronikai gyártásban mindennapos CNC (Computer Numerical Control) marással-fúrással,
részben utólagos kézi reszeléssel lettek kialakítva az előzetesen 3 dimenziós CAD programmal (Solid Edge
Origin, Inventor 11) megtervezett majd 2 dimenziós NYÁK tervező programmal (OrCad Layout) fúró és
maróprogrammá alakított alakzatok, melyeknek megtervezésekor az önillesztésre és a csavarokat nem igénylő
mechanikai kötések kialakítására törekedtem. A körvonalmarás 1,4 és 1,0 mm átmérőjű hengeres ujjmaró
fejekkel, az O-gyűrűt helyettesítő tömítőperem árkának kimarása 90 fokos kúpszögű kúpos ujjmaró
használatátval történt.
5.3.2 A moduláris bioszenzor reakciócella termosztálására alkalmas hűtő-fűtő doboz elkészítése
Az 5.2.1 részben leírt moduláris bioérzékelő reakciócella befogókeretének és a reakciótérből kivezető optikai
valamint elektromos kábelek méreteinek és optimális pozíciójának figyelembevételével vázlatos térbeli és
részletes kétdimenziós tervet készítettem a hűtő-fűtő dobozhoz szükséges alap-, fedő és oldallemezek méretéről
és az összeszereléshez szükséges kivágásaikról. A 2 cm vastagságú polisztirol lapok tapétázókéssel lettek
megfelelő méretűre vágva és hőszigetelő PUR habbal vannak összeragasztva. A megfelelő kivágásokba kerülő
dupla-üveg ablak és 2 db 52 W-os Peltier elem szintén így lett rögzítve. A Peltier elemek belső és külső oldalára
is ventillátorokkal felszerelt hűtőbordákat tettem hővezetőpaszta közbeiktatásával. A szemléltető fotókat az
eredmények 5.2.1 fejezetében mutatom be.
5.3.3 Spektrofotometriás összeállítás mérési tartományának bemérése hígítási sorral
Az Avantes spektrofotométer 10 mm-es és 5 mm-es optikai úthosszú mikromerülő szondáival létrehozható UV
abszorbciós monitorozásra alkalmas mérési összeállítások mérési tartományának megállapításához egy 24lépcsős hígítási sort használtam, amit a 9.2 részben leírt bázissorendű “target-17” 330 µM-os törzsoldatából
kiindulva (az első utólag készített 3 értéknél csak vonatkoztatva) mikropipettázással végrehajtott 0,929 x, 1,858
x, 3,716 x , 4 x, 8 x, 12 x (4x-es triplázva),16 x (2x8), 24 x (2x12), 32 x (2x16), 48 x (2x24), 64 x (2x32), 72 x (24es triplázva), 96 x (2x48), 128 x (2x64), 144 x (2x72), 192 x (2x96), 256 x (2x128), 288 x (2x144), 320 x (64x-es
ötszörözve) 384 x (2x192), 512 x (2x256), 640 x (2x320), 768 x (2x384), 1024 x (2x512)-es hígításokkal, 500 µl
Eppendorf csövekben volt legcélszerűbb elkészíteni. A legkisebb koncentráció számított értéke 0,322 µM lett. A
maximális intenzitásnak megfelelő referenciát egy hasonló Eppendorf-csőbe töltött ioncserélt vízben vettem fel,
míg a sötétáramnak megfelelő intenzitást ugyanebben az állapotban, de a fényforrást teljesen lerekeszelve. Az 5
mm-es és a 10 mm-es optikai úthosszú mikromerülőszondával is háromszorosan ismételt adatgyűjtésű
méréssorozatokat csináltam az Eppendorf-csöveket egy tartóban sorbarendezve, úgy hogy az állványra befogott
függőleges állású mikromerülőszonda optikai kábelének görbületei ne változzanak a hígítási sorban előre
haladva, mert az az oldatbeli elnyeléstől függetlenül befolyásolhatja a fotodetektorsorba visszaérkező
fényintenzitást. Tehát kizárólag a szonda alatti emelhető-süllyeszthető asztalkát és a rajta levő edényeket kellett
mozgatni az oldatcserék közben. A soron következő Eppendorf-csőbe merítés előtt mindig néhány másodpercre
egy főzőpohárnyi ioncserélt vízbe eresztettem, majd szűrt sűrített levegő áramlatával 20 cm távolságból
megszárítottam a szondákat, és mindig a kisebb koncentrációktól haladtam a nagyobb felé, hogy a szondára
tapadó esetleges DNS-maradványok minél kisebb hibát okozzanak a következő mérendő oldat
koncentrációjában. A fényintenzitásméréshez beállított integrálási idő (foton számlálási időtartam) 600 ms volt, az
abszorbanciagörbe-kirajzolások előtti átlagolások száma 50. A spektrofotométer kezelőprogramja által számított
abszorpciós spektrumokból a képernyőn külön ablakban megjelenített 260 nm-hez tartozó %-os transzmittancia
és Absorbance Unit (A.U.) értéket Excel táblázatba írtam. A két féle szondára a kalkulált abszorbancia értéktől
való abszolút és relatív eltérést, továbbá az egy mérési pozícióban történő háromszoros ismétlésből a mért
átlagra vett relatív szórást dolgoztam fel táblázatosan. Az eredményeket a 4.2 részben tárgyalom.
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5.3.4

DNS molekulák elektroforetikus bekoncentrálásának és felhígításának metodikája in situ optikai
monitorozás mellett

Az 5.2.1 részben leírt moduláris bioérzékelő reakciócella alap- és fedőelektródjának az oldalfalhoz rögzítése után
a ‘target-17’ 3 µM- os oldatát töltöttem az egyik mikro-merülőszonda számára hagyott lyukon egy 2 ml-es
fecskendő és injekciós tű segítségével, ügyelve a buborékmentes feltelődésre. A többi lyuk ez idő alatt le volt
dugózva. A kiindulási oldat koncentrációértékének kiválasztásakor azt vettem figyelembe, hogy a
spektrofotométer abszorbanciamérési tartományának a közepénél legyen a kiindulási oldat abszorbancia,
amennyiben a tiszta oldószerre vesszük fel a maximális intenzitásnak megfelelő referenciát, hogy így a
bekoncentrálódásokat és a felhígulásokat is körülbelül hasonló mértékig tudjam követni. Az in situ optikai
mérések a hagyományos spektrofotometriában tipikus küvetták helyettesítésére alkalmas merülőszondás
módszerrel történtek. A reakciócella feltöltése után, azt vízszintes helyzetbe hozva, az alap- és fedőelektród
síkjaitól 2 mm-re elhelyezkedő középvonalban egy-egy mikro-merülőszondát vezettem be a cella belső terébe.
Az alkalmazott mikro-merülőszondafejeken egy fizikai nyílás (továbbiakban ‘mérőüreg’) van, melynek a
spektrofotométer felé eső végében 3 db 200 µm átmérőjű optikai szál vége található. A másik végén egy tükör
van (ld. 30. ábra). Az oldatba helyezve a szondafejet, a ‘mérőüregbe’ bejut az oldat, a 3 db optikai szálból az
egyiken odaérkező fény áthalad a ‘mérőüregben’ levő oldatrétegen, tükröződik, majd visszafelé is áthalad az
oldatrétegen, így a ‘mérőüreg’ fizikai hosszának kétszerese lesz az oldatban megtett optikai úthossz. A
fotodetektorba a másik két 200 µm átmérőjű optikai szál viszi az információt.

DC

30. ábra: A 2 db optikai mikro-merülőszonda (átmérőjük:1,4 mm) elhelyezkedése a moduláris reakcócella belső
terében (a belső tér magassága: 10 mm, szélessége: 2,4 mm, hossza: 13 mm)
A szondákat a cellába helyezés előtt a cella mellé ferde állásban helyezett ioncserélt vízzel ¾-ig töltött
Eppendorf-csőbe merítve a mérőüreget feltöltötem és a reakciócellába kerülő felületeket benedvesítettem, hogy
megelőzzem a légbuborékok bekerülését a cella belső terébe. Ekkor történt meg a tiszta oldószerre vonatkozó
maximális intenzitásnak megfelelő referenciaérték lemérése és eltárolása is, kb. a mérés alatti állapottal
megegyező optikaikábel-helyzetek mellett. A minimális intenzitásnak megfelelő sötétáram eltárolása már a
cellában történt a fényforrás lerekeszelésével.
A DNS molekulák elektroforetikus manipulálásához 1,95 V egyenfeszültséget alkalmaztam. Minden kísérlet első
része 30 percig tartott, ami alatt a t=0-beli egyenletes DNS tartalom elektromos erőtér okozta megosztásának

folyamatát vizsgáltam a cellában. A kísérletek második része 90 percig tartott, amennyiben a diffúziós
visszarendeződést kívántam demonstrálni (ld. a 26. ábrán), és 30 percig, amikor az ellenkező irányú
elektroforetikus DNS tartalom megosztást (ld. a 27.-29. ábrán). A 30 perc elteltével előbbi esetben egyszerűen
leválasztottam a feszültségforrást az elektródokat kontaktáló rugós-tűs érintkezőkről, utóbbi esetben pedig
megcseréltem a polaritásukat.
A két szondához tartozó csatornákon mért abszorbanciaértékeket 230 és 300 nm közötti tartományban 6
percenként Excel táblázatokba exportáltam (ilyen abszorpciós görbékről látható példa a 25. ábrán). A 5.3.3
részben már tárgyalt integrálási idő 200 ms volt, az átlagolások száma 25.
Az elektroforetikus manipulációra való alkalmasságot demonstráló kísérletekből szobaőmérsékleten öt sorozatot,
37 +/- 1 °C hőmérsékleten három sorozatot csináltam, az öndiffúziós visszarendeződést demonstráló kísérletek
pedig csak szobahőmérsékleten és szintén három sorozatban zajlottak le. A kezdeti koncentrációértékekre
normált változást feltüntető görbéken a hibasávok a szórásokat jelenítik meg. A koncentrációértékek
meghatározásához és időbeli alakulásuk kiértékeléshez csak a 260 nm-en mért abszorbancia értékeket
használtam fel az 5.2.3-ban bemutatott 26. - 29. ábrák elkészítésekor, mivel a DNS-molekulák esetében ez a
szokásos gyakorlat, mint azt a bevezetésben már tárgyaltam.
5.3.5

A cserélhető terelőelektródák

A fent leírt alacsonytérerejű elektroforézisen alapuló
méréseimhez
teljes
felületükön
aranyréteget
tartalmazó 25 mm x 25 mm méretű üveg hordozókat
használtam (a dolgozatban ’teli’ -ként említem, ld. 31.
ábra).

31. ábra: ’teli’ arany-vékonyréteg elektród

6

Affinitás bioérzékelők regenerálhatósága

Mint a 4.1-ben már utaltam rá, a bioérzékelő alapú eszközök élettartama a bioérzékelő elem korlátozott
élettartamától függ. Ezen a bioérzékelő elem esetleges regenerálásával vagy egyszer használatos
(eldobható), csereszabatos bioérzékelő elemek használatával lehet segíteni. A regenerálás alapvetően nem
azon bioreceptor molekulák esetleg leromló saját szerkezetének helyreállítását / kijavítását jelenti, melyek idővel
akár a tárolás alatt is bizonyos mértékben degradálódnak, hanem a „bioreceptorszőnyeg” kiindulási aktivitásának
visszanyerését egy elvégzett mérés után. A gyors degradálódás kérdése egyébként az élő sejtekben, – tehát e
molekulák természetes környezetében – a funkcióját vesztett molekula lebontásával és új molekula
szintetizálásával oldódik meg, egy bioérzékelő alapú eszköz azonban ma még nem képes ilyesmire.
A reaktív bioérzékelők nem szorulnak regenerálásra, hiszen az ő bioreceptoraik valamilyen biospecifikus
reakció sebessége révén adnak hírt a keresett összetevő koncentrációjáról, nem pedig a célmolekulával történő
végleges összekapcsolódás révén, tehát ha megszüntetjük kölcsönhatásukat a keresett összetevő oldatával, a
biospecifikus reakció egyszerűen leáll az alapanyag hiányában, de a bioreceptor-réteg bioaktivitása megmarad
az eredeti szinten. Egy biokatalitikus érzékelőt tehát elegendő két mérés között megfelelő tárolási körülmények
közé helyezni, például 4 °C-on puffer oldatba tenni ahhoz, hogy egy (nem sokkal) későbbi következő méréskor
nagyjából a kiindulási bioaktivitás rendelkezésre álljon a „bioreceptorszőnyegben”. Az affinitás bioérzékelők
esetében azonban kiemelten fontos kérdés a regenerálhatóság, hiszen pl. egy betegséghajlamok
tesztelésére szánt, több tízezer DNS szekvenciára érzékenyített multibioszenzor-lapka (DNS-chip) előállítása időés költségigényes folyamat, tehát ha funkcióvesztés nélkül meg lehet tisztítani a több tízezer különböző ssDNS
bioreceptorzóna közül azokat, melyekre a mintából bekötődött bizonyos mennyiségű komplementer ssDNS,
akkor időt és pénzt takaríthatunk meg. Ezt a „tisztítást” / felület-megújítást nevezik tehát regenerálásnak.
6.1

Szakirodalmi háttér

DNS-érzékelők esetében kézenfekvő módszer lehet a mérés befejezése és az eredmény kiolvasása után a
reakciócella hőmérsékletét jóval az esetleg létrejött leghosszabb és legnagyobb G–C tartalmú (tehát
legmagasabb ún. „szétolvadási pontú” – DNA melting point) dsDNS molekulák szétolvadási pontja fölé
emelni, mert így szétválik a kettőshélix, majd folyamatos lemosást végezni. Ez a módszer azonban magának a
receptorként használt ssDNS szálnak az eltávolítását is eredményezheti, ha az immobilizálási technika által
létrehozott kötés nem elég erős a szétválasztáshoz szükséges hőmérsékletprofilhoz.
Mivel a jövő bioérzékelő transzducereit több paramétert párhuzamosan érzékelő (multispecifikus) LoC (Lab-ona-Chip) és µTAS (mikro-Teljes-Analitikai-Rendszer) eszközökbe fogják beépíteni, mindenképpen felmerül
az affinitás típusú bioreceptorzónák adott eszközön belül minél egyszerűbben megvalósítható
regenerálása. A mikrofluidikai rendszerek tervezésében a legnagyobb kihívást jelentő alkatrész a szelep,
ezért a technika mai állása szerint lehetőleg kerülni kell a használatukat, de legalábbis a minimumon kell tartani a
számukat az adott folyadékkezelési feladat megoldásához. Mivel minden újabb reagens alkalmazása egy
mikrofluidikai rendszerben növeli a folyadékútvonalak komplexitását és így a valószínűleg szükséges szelepek
számát, célszerű a reagensek, tehát a reagenstartályok számát is a minimumon tartani. Ebből következően a
reagens-beadagolásos pH-eltoláson alapuló regenerálási módszerek alternatívájaként bizonyos esetekben
előnyösebb lehet pl. in-situ fűtéssel vagy elektromos feszültséggel megoldani a regenerálás feladatát.
Fentiek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az egyes affinitás bioérzékelők nem pH-eltoláson
alapuló regenerálási lehetőségeinek kutatás-fejlesztése a jövőbeni fejlettebb bioérzékelő alapú eszközök
eléréséhez egy fontos tématerület, tehát érdemes vele foglalkoznom. A túloldalon bemutatott 3. táblázatban az
affinitás bioérzékelők regenerációs módszereinek szakirodalmából kiemelt leghasznosabb információkat
foglaltam össze.
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extrém pH váltással: pH2 majd pH
12, háromszor ismételve a ciklust

avidin-biotin

A: 0,1M glycine-HCl (pH 2,5)
oldattal;
B: 0,1M triethylamine (TEA) (pH
11) oldattal

egér IgG elektrosztatikus adszorpciója
karboxilált dextránnal bevont érzékelő
chip felületére

5-15ul, 0.1M glycine-HCl
(pH 2.0) oldattal; 8 M urea;
6 M guanidine hydrochloride; 4 M
NaCl, 0.1 M acetic acid, 0.1 M
HCl; 0.1 M H3PO4; 0.1 M NaOH;
0.01 M HCl; 0.1 M glycine puffer
(pH 2.5)

- fizikai adszorpció
- streptavidin-biotin
- szilanizált felületre kovalensen
- dithiobis-succinimidyl propionate (DSP)
keresztkötés Au felületre
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Regeneráció ideje
n.a.
2min

Au aktiválás 2-amino-etántiollal (Sigma)
(önszerveződő monoréteg)

bórsav/ KCl-NaOH (pH 12.3)
oldattal

1min

0,1M glycine/HCl (pH 2,2) oldattal

lassú

Au + önszerveződő monoréteg (selfassembled monolayer - SAM)

-

-

Immunoszen-zor
(SPR)
Immunoszen-zor
(QCM)

1mM HCl oldattal

A: 5/6 ciklus;
B: 7/8 ciklus;
C: 2 ciklus;
D: 15-20 ciklus

-

~10min

Immunoszenzor
(MEMS)

[Hedström
és mtsai
2005]
Immunoszenzor
(kapacitiv)
[Pepper és
mtsai 2003]

[Kwon és
mtsai 2002]
Immunoszenzor
(optikaiszál
)
[Pei és mtsai
2000]
[Uttenthaler és mtsai
1998]

10mM NaOH oldattal

5 ciklus vagy 1
év tárolás nem
okozott
aktivitásveszté
st, sőt
ultrahangos
mosást is kibírt
az érzékelő
felület affinitása
8 vizsgált ciklus
után nem
változott meg

A: 2.5 ciklus
B: 7 ciklus

1 min

A.) amino-etántiol / ssDNS bioreceptor;
B.) 11merkaptoundekánsav / streptavidin
/ biotinilált ssDNS bioreceptor;
C.) kevert tiolok / streptavidin / biotinilált
ssDNS bioreceptor;
D.) 11-merkaptundekanol / dextrán /
streptavidin / biotinilált ssDNS
bioreceptor;

termikus (akár 121 C°-os autokláv
gőz)

Elérhető
élettartam

9 féle oldat
közül a legjobb
kb. 100 ciklus ,
(0.1M glycineHCl, pH 2.0)

~10min

Típus
(mérési
mód)
DNS szenzor
DNS
szenzor
(EIS)

amino-terminált G4 PAMAM dendrimer
Au hordozón

[Tombelli és mtsai
2002]

kvarc optikai szálra kovalensen ssDNS
bioreceptor

DNS szenzor (QCM)

Regeneráció

[Piunno és mtsai
1995]

Immobilizálási módszer

[Li és mtsai
2007]

Szerző és
évszám

3. táblázat: Affinitás bioérzékelők regenerációs módszereinek összehasonlítása

legjobb
eredmény:
kovalens
felületi
megkötés -> 20
ciklus, 30
napos
élettartam

Mivel az új PDMS alapú moduláris reakciókamra koncepció jól használhatónak bizonyult a biomolekula
manipulációs kísérletekben, a lehetséges felhasználások újabb területén is demonstrálni szerettem volna a
benne rejlő lehetőségeket. Ez a terület a működő bioreceptorrétegek és a mintában levő célmolekulák
kölcsönhatásának vizsgálata a minta tömbi részében levő célmolekulák in situ spektrofotometriás
mennyiségmérése révén.
Olyan esetekben lehetnek a módszernek előnyei, amikor a bioérzékelő felület működésétől független úton
kell adatokat gyűjteni a bioérzékelő aktív felületének működéséről / állapotáról, mert az pl. a bioérzékelő felület
bemérése révén túl időigényes, vagy in situ módon lehetetlen, vagy bármilyen más okból hátrányos lenne.
Kutatómunkám egyik konkrét céljává vált tehát egy olyan módszer megalkotása, mellyel – a felhasznált
biomolekulák könnyen hozzáférhető adatai és egy meglevő mérési összeállítás ismert tulajdonságai alapján –
előre kiszámíthatók azok a körülmények, amelyek között az új koncepciójú reakciócella e téren történő
felhasználását vizsgáló kísérletek sikeresen megtervezhetők / méretezhetők.
6.2
6.2.1

Kutatási eredmények és értelmezésük
Bioérzékelők célmolekuláinak in situ spektrofotometriás monitorozhatósága natív állapotukban

A 4.4-ben már tárgyaltam a bioreceptorszőnyeg nanoszerkezetének, lényegében a bioreceptorok felületi
sűrűségének és a használhatóságukat biztosító helyes orientációnak a problémakörét. Az ott és a korábban
elmondottak alapján egy konkrét affintiás bioérzékelő bioreceptorrétege által megköthető célmolekulák
maximális számát egyértelműen behatárolja az e két tényező (bioreceptorok felületi sűrűsége és a helyes
orientáció) által meghatározott aktív bioreceptor-szám. A szakirodalomban a megkötött célmolekula-számot
cm2-enkénti értékben szokás megadni, akárcsak az immobilizálással rögzíthető bioreceptorok felületi
sűrűségét. Ezek az alapadatok könnyen felhasználhatók egy-egy konkrét bioérzékelőnél az oldatba
visszaoldható összmolekulaszámok meghatározására, ha tudjuk, hogy a bioreceptorszőnyeg hány
százalékban telített. Egy biomolekula annál jobban mérhető az abszorpciós spektrofotometriás
módszerek számára, minél nagyobb fényelnyelő képességgel (Optikai Denzitással) rendelkezik. Az 5.1.4
részben és 9.2 fejezetben is utalok rá, hogy egy adott szállítótól vásárolt DNS / peptid jellegű biomolekuláról a
leginkább használható, és könnyen hozzáférhető adat az 1 cm-es optikai úthosszon 260 nm-nél / 280 nm-nél
mért abszorbancia, mely értékeket úgy határoznak meg, hogy a koncentráció 100 µM értékre van beállítva, így
az úthossz és a koncentráció ismerete alapján egyezményesen egyetlen számmal, az O.D. értékkel tudják
megadni.
Amennyiben egy affinitásbioérzékelő aktív felületével kölcsönhatásban levő mintaoldat tömbi részét szeretnénk in
situ spektrofotometriával monitorozni, abból kell kiindulnunk, hogy az oldatban a bioreceptorszőnyeg
működésével összefüggésbe hozható célmolekula számok minimuma és maximuma közötti változás
nagyságát a teljes bioszenzor transzducer-területen megkötött / megköthető célmolekulák maximális száma fogja
meghatározni. Ez a szám nem egyértelműen a bioreceptortól vagy a célmolekulától függ, hanem a bioreceptor
és a célmolekula közül a nagyobbiknak a mérete és a bekötődéshez szükséges szabad mozgástér
függvénye. Az oldatban lehetséges maximális célmolekulaszám-változással járó maximális abszorbancia
változások viszont a mintaoldat / reakciócella össztérfogatától függenek, tehát a célmolekulák optikai
denzitásának és a mérésben használni kívánt spektrofotométer minimális detektálási határának ismeretén
túlmenően az adott bioérzékelő reakciócella térfogatát kell még figyelembe venni ahhoz, hogy számítással is
megjósolható legyen, hogy lehetséges-e az adott rendszerben kimérni a bioreceptorfelület teljesen üres és
teljesen telített állapota közötti különbséget a minta tömbi részében fellépő célmolekulakoncentrációváltozás révén. Az általam is vizsgálni kívánt esetre, azaz egy affintiás bioreceptor-felület
maximálisan üres és bekötődött célmolekulákkal maximálisan telített szélső állapotainak vizsgálatát célzó
kísérletre megállapítottam, hogy a felsorolt paraméterek között a következőkben részletezett egyenlet teremt
összefüggést. A célmolekulák maximális bioreceptorréteghez kötődése vagy a teljes visszaoldódásuk esetén
elérhető maximális abszorbancia-változás (O.D. egységekben mérve):
’∆O.D.max’ = (’A’ [cm2] x ’A.B.F.S.’ [cm-2] x ’OD’) / ’V’ [cm3] /100 [µmol/dm3]
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(4)

a mértékegységek nagyságrendjének egységesítése után:
’∆O.D.max’ = (’A’[cm2] x ’A.B.F.S.’[cm-2] x ’OD’) / ’V’ [cm3] / 100 x 6,022 x 1017 x 10-3[cm-3]
azaz:

(5)

’∆O.D.max’ = (’A’ x ’A.B.F.S.’ x ’OD’) / ’V’ / 6,022 x 1016

(6)

‘A’: a biofunkcionalizált transzducerfelület teljes aktív felülete a reakciócellában (cm2-ben)
‘A.B.F.S.’: a bioérzékelő-transzduceren létrehozott aktív bioreceptor felületi sűrűség, amely specifikus az adott
bioreceptor-célmolekula párosra (molekula/cm2-ben)
‘OD’: ‘Optikai Denzitás’ - a célmolekula abszorbanciája 260 nm-nél (O.D.-ben), ha a koncentráció 100 µM-ra van
beállítva
‘V’: a reakciócella térfogata (cm3-ben)
Amennyiben az így kiszámított ’∆O.D.max’ a méréshez használni kívánt spektrofotmetriás mérési
összeállítás minimális detektálási határát (a továbbiakban "∆ . .
") meghaladja, lehetségessé válik
a fent vázolt mérés sikeres elvégzése.
Mivel PDMS alapú moduláris bioérzékelő reakciócella koncepcióm lényege, hogy igen könnyen hozhatunk létre
gyakorlati szempontokból jól kezelhető, egyedi cellageometriával rendelkező kísérleti összeállítást a vizsgálni
kívánt bioérzékelő hordozókhoz és biomolekulákhoz alkalmazkodva, a fenti számítások egyszerűsítésére
javaslom a bioreceptorként használt molekula és célmolekulájának adataiból kiszámítható ’natív optikaimonitorozhatósági tényező’ (”NOMT”) bevezetését, mely tényező Absorbance Unit (A.U.) mértékegységű,
és a
=

,

×

×

×

é

. . . .

é

(7)

összefüggéssel számítható az optikailag megfigyelni kívánt célmolekulára jellemző ’Optikai Denzitás’ értékből
(ODcélmolekula , dimenziója: [A.U. ∙ cm-1 / db ∙ cm-3]) és a bioérzékelő aktív felületére immobilizált
bioreceptormolekula vagy a célmolekula közül a nagyobbiknak a mérete, és az immobilizálás vagy a
bekötődés során jelentkező sztérikus gátlás közül a nagyobb mértékű által meghatározott ’aktív
bioreceptor felületi sűrűség’ értékből (A.B.F.S.bireceptor-célmolekula , dimenziója: [db / cm2]).
A ”NOMT” az alábbi összefüggés szerint:
=

"∆ . .

"

(8)

megmutatja, hogy mekkora maximális térfogat / aktív felület (V/A max) aránnyal rendelkező reakciókamra
esetén lehetséges még éppen kimutatni egy konkrét, O.D.-ben megadott ‘minimális detektálási határral’
(” ∆O.D.min ”) rendelkező spektrofotometriás összeállítással az adott affinitás bioérzékelő aktív felületével
érintkező folyadékminta tömbi részében az aktív felületen lezajló célmolekula-bekötődési vagy célmolekulavisszaoldódási esemény végállapotait kísérő optikai denzitás változást.
6.2.2 DNS bioérzékelők regenerálásának kutatására alkalmas V/A arányú PDMS reakciócella
Az 5.2.2-beli számítások megalapozása és a rendelkezésre álló Avantes spektrofotométer karakterizálása során
kapott minimális detektálási határ (melyben 5%-nál kisebb szórás volt a feltétel) megállapítása után egy olyan
kísérleti összeállítást terveztem meg, mellyel a szakirodalomban eddig nem látott technikával, in situ módon, a
beállított integrációs idő és átlagolási szám szorzatából adódó időkéséssel (szinte valós időben) lehet
monitorozni egy DNS bioérzékelő felület aktív elektronikus gerjesztéssel végzett regenerálási
folyamatának eredményességét.
Az elektrokémiai méréstechnikát (pl. EIS) alkalmazó bioérzékelők esetében pl. ez óriási előny, mivel a
biofunkcionalizált (tehát regenerálandó) munkaelektródra a mérőjeltől eltérő elektronikus jeleket csak a
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mérések idején kívül lehet kapcsolni, tehát egy elektronikus jelmintázat rákapcsolását igénylő regenerálási
metódus fejlesztése / hatásosságának lemérése csak a kísérletek rendszeres megszakításával, a regenerációs
hatáshoz képest utólag végezhető el.
A (8) egyenletben szereplő paraméterek között adott volt, hogy maximum A = 25 x 25 mm2 aktív felületben
célszerű gondolkodnom, azonban az elektromos kontaktusok céljára az egyik oldal mentén egy 4 mm-es sávot
üresen kell hagyni, és a tömítőperemeket sem célszerű a PDMS stukrtúra szélre tervezni, ezért további 2-2 mm-t
körben elhagyva egy 17 mm x 21 mm = lefelé kerekítve kb. 3,5 cm2-es aktív felületű bioreceptorszőnyeghez
kezdtem el a méretezést. Egy bizonyos immobilizálási technikára és egy bioreceptor molekulára vonatkozó
’A.B.F.S.’ értékek gyakran fellelhetők bioszenzorokkal foglalkozó szakcikkekben [Steel és mtsai 2000, Peterson
és mtsai 2001, Dandy és mtsai 2007, Steiger és mtsai 2003].
Mivel a vizsgálni kívánt termikus regeneráció immunoszenzorok esetében nem jön szóba, ezért DNS
molekulákhoz kerestem jellemző ’A.B.F.S.’ adatokat, és a 2 x 1012 /cm2 értéket megvalósíthatónak találtam
az általam használt immobilizálási technika (tiol kemiszorpció), bioreceptor (’probe-17-SH’) és célmolekula
(’target-17’) oligonukleotidok esetén. A célmolekula OD = 19,58 O.D., ebből (7) alapján a NOMT = 6,5028 x
10-4. A 10 mm-es optikai úthosszú szondával ” ∆O.D.min ” = 0,028 , tehát a maximális megengedhető V
,
× ,
cellatérfogat (8) átrendezése alapján,
=
= 0,0829
, ami 82,9 µl (mm3)-nek felel
meg.

,

Ilyen kis térfogatú cella elkészítését a 3,5 cm2 aktív alapterületű hordozóhoz nem tartottam megvalósíthatónak
úgy, hogy az 1,4 mm átmérőjű mikro-merülőszonda hegyéből is beleférjen egy 7 mm hosszú szakasz, melynek
térfogata önmagában 10,77 µl helyet igényel. Szerencsére a DNS molekulák hosszával befolyásolhatjuk a
fajlagos fényelnyelő képességet (optikai denzitást) úgy, hogy közben az ’A.B.F.S.’ nem romlik le.
Kompromisszumos megoldásként egy a ’target-17’-nél kb. háromszor nagyobb OD-ú, háromszor
hosszabb target DNS megszintetizáltatása mellett döntöttem (’target-51’, OD: 58,73), hogy ezzel végezzem
el a méréseket, mert ehhez már megfelel egy 249 µl-nél nem nagyobb térfogatú cella is, ami egy lapos,
piramis jellegű belső térrel rendelkezik, és a “csúcsán” alkalmassá tehető a mikromerülőszonda befogadására is.

25 mm
32. ábra: Megfelelő V/A arányú, „lapospiramis”-szerű belső térrel rendelkező PDMS cella
(3D rajz és fénykép)

15 mm

25 mm
21 mm
Ø = 1,4 mm
33. ábra: Az 32. ábrán bemutatott cella továbbfejlesztett (megnövelt anyagvastagságú) 2. változata
(bal oldalon a 3D rajz, jobb oldalon az elkészült prototípus az aktív oldala (reakciótér) felől fényképezve)
A cella első 3D terveit és első prototípusát a 32. ábrán, a szivárgási problémák kiküszöbölése érdekében
vaskosabbra (kockaszerűbbre) készített második verziót a 33. ábrán mutatom be. A kész „lapos piramis” cella
névleges térfogata 184 µl lett.
6.2.3 A megfelelő V/A arányú PDMS reakciócella tesztelési eredményei
A fent leírt PDMS reakciócella 2. verziójának és a 6.3.3 rész szerint ’probe-17-SH’-val biofunkcionalizált, majd a
6.3.4 rész szerint ’target-51’-gyel hibridizáltatott ’DNSreg’ hordozóknak a segítségével affinitásbioreceptorréteg regenerációs kísérleteket szerettem volna végezni 6.3.6 részben részletezett metodikával,
azonban a választott nem-kémiai regenerációs módszer (arany-vékonyréteghordozó in situ fűtése váltóárammal
ld. 6.3.6) nem várt nehézségeket okozott.
érintésmentes
hőmérő
célzólézere a
hordozón

A regenerálás előtti állapot a reakciótérben

érintésmentes
hőmérő a
hordozóhoz

A regenerálás utáni állapot a reakciótérben:
tapintó hőmérő
a PDMS-hez

„macro” -

képes
kamera

mikromerülőszonda

34. ábra: A 6.3.6-ban részletesen leírt mérési összeállítás sematikus ábrái és fényképe (a fénykép bal felső
sarkában egy nagyítás látható a reakciócellához/ba vezetett „szondák” támadáspontjairól)

Már a fűtéshez készített első elektronika és a mérési összeállítás tesztelésekor kiderült, hogy a rekacióté
rben, de ami még problémásabb a mikro-merülőszonda mérőüregében is apró buborékok jelennek meg
már a PDMS oldalfal struktúra néhány fokos felmelegedése előtt. A fűtéshez tervezett második áramkör
elkészülése után, már egy „macro” módban is üzemelő digitális fényképezőt is bevetettem a jelenség
monitorozására. A 35. ábrán látható in situ spektrofotometriás eredményeket már így kaptam.
apró buborékok megjelenése
a mérőüregben

buborékok megjelenése a cella belső terében, és
feltapadásuk a cella legmagasabb pontjára
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nagy buborékok megjelenése
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35. ábra: A ’DNSreg’ bioérzékelő hordozók termikus regenerálási módszer során keletkező transzmittancia
csökkenések a „lapospiramis” PDMS cella folyadéktérben. Az ábra tartalmazza a) PDMS hőmérsékletének
alakulását az időben, továbbá a mikro-merülőszondák mérőüregének fotóit a megfelelő időpontokhoz rendelve
(a vastag fekete nyilak utalnak a fényképek készítésének idejére)
Mivel az in situ fűtéssel tulajdonképpen közvetlenül a bioreceptorréteg alatt termeljük a hőt, ezért
valószínűsíthető, hogy lokálisan a kb. 85-97 Ohm ellenállású arany-vékonyréteg transzduceren a PDMS
struktúrához képest jóval magasabb volt a hőmérséklet. Ennek verifikálására egy érintésmentes hőmérővel is
kiegészítettem a rendszert. A 34. ábrán bemutatott mérési összeállítással és az ábra bal szélén sematikusan
felvázolt jelenség kimutatásának reményében több kísérletet is tettem a reakciótérbe helyezett pufferoldat

előzetes gáztalanításával, és a mérési összeállítás kocogtatásával is kiegészítve, hogy a keletkező
buborékok a mérőüregből eltávozzanak, de végül be kellett látnom, hogy a buborékosodás okozta nehézségek
nem teszik lehetővé a demonstrációs mérés sikeres elvégzését a rendelkezésemre álló időbeli és anyagi
keretek között, így a reakciócellába helyezett ’DNSreg’ hordozókon a bioreceptorréteg regenerációs
kiürülésének utólagos verifikálására tervezett Elektrokémiai Impedancia Spekroszkópiás (EIS, ld. részletesebben
a 7. fejezetben) méréseket sem vittem végig. A tervezett méréssorozat berekesztése miatt, csak a (remélt)
regenerációs kezelés előtti állapotokról (üres bioreceptorréteggel, és 100%-osan célmolekulákkal telített
bioreceptorréteggel) készültek el az EIS spektrumok a 6.3.5-ben leírt metodikával.
A 35. ábrán látható gyors és jelentős transzmittanciacsökkenést a fényképek bizonyító ereje nélkül is
buborékoknak tulajodnítanám, ha nem látnék be szabad szemmel is a reakciócellába a PDMS víztiszta
áttetszőségének köszönhetően, de a mellékelt időponthoz rendelt fényképrészeltekkel (ld. az ábra felső részén),
teljesen egyértelmű az ok-okozati összefüggés a buborékosodás és a transzmitanciacsökkenés között.
6.2.4

Egyszerűsített, DNS bioreceptorréteg regenerációt imitáló, demonstrációs célú mérések
eredménye

Egy a 6.3.7 részben részletesen leírt egyszerűsített méréssel kerültem meg a buborékosodás okozta
problémákat, és végül a 35. ábra bal alsó negyedében sematikusan megjelenített, visszaoldódó natív állapotú
célmolekulák in situ optikai spektrofotometriás kimutatását a reakciótérben sikeresen demonstráltam az
erre a feladatra tervezett „lapos piramis cellában”.
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A sikeres demonstrációt lehetővé tevő egyszerűsítés abban állt, hogy az aktív bioreceptor felület által
befogható célmolekula-mennyiséget nem az aktív bioreceptor felületről juttattam vissza a reakcióteret
kitöltő oldatba, hanem igen tömény, kis térfogatú (kevesebb, mint 10 μl) oldatként fecskendeztem be. Ezt
az tette lehetővé, hogy a PDMS-ből készült „lapos piramis reakciócella” fala rugalmas, így egyrészt átszúrható
egy injekciós tűvel, másrészt a cella térfogatához (névleges térfogata 184 μl) képest kicsiny befecskendezett
mennyiséget (9,5 μl) folyadék kiszorítás nélkül magába tudja fogadni. A befecskendezendő oldatra vonatkozó
számításokat természetesen olyan alapadatokkal végeztem el (ld. 6.3.7), melyek az előző részben leírt és
megfigyelni kívánt regenerálási folyamathoz kapcsolódó tényleges nagyságrendekhez igazodnak (értsd: aktív
bioérzékelő felület mérete, bioreceptor felületi sűrűség, célmolekula optikai denzitása, cellatérfogat). Az alábbi
ábrákon bemutatom a három méréssorozat során kapott eredményeket. Először is, az adott mérési összeállítás
alapvonal-ingadozását tartottam célszerűnek meghatározni. A 36. ábra bal oldalán láthatóak azok az
eredmények, melyeknél a későbbi DNS-oldattal egyező térfogatú (9,5 μl) ioncserélt vizet fecskendeztem be.

idő, perc

36. ábra: A bioreceptorszőnyegből a regenerálás során visszaoldódó ’target-51’ célmolekulák natív optikai
bemérhetőségét demonstráló mérési eredmények (átlagok és szórások 3-3 függetlenül elvégzett kísérletből):

előbb a megfelelően alacsony alapvonalingadozást ioncserélt víz befecskendezésével vizsgáltam (bal oldal),
majd a megfelelő mennyiségű ’target-51’ DNS molekulák befecskendezése által okozott változást (jobb oldal)
A baloldalon jól látható, hogy az egy frakcióban történő befecskendezés után a 2,5 órás mérés alatt a mért
abszorbancia érték szinte alig változott (igen lassan emelkedő, de kissé hullámzó lefutást mutatott, maximális
értéke: 0,011 O.D. volt). Ezzel tehát demonstráltam, hogy a 2,5 óra hosszúra tervezett mérések ideje alatt az
alapvonal-ingadozás jóval kisebb nagyságú, mint a mérési összeállításra általam korábban kísérletileg
meghatározott biztonságos (a szórás kisebb mint 5%) alsó méréshatár (ld. az 5.2.1 részben ∆ODmin =
0,028 O.D.).
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A 36. ábra jobb oldalán a 6.3.7-ben részletezett számításoknak megfelelő koncentrációjú és térfogatú DNSoldatot fecskendeztem be egyetlen frakcióban. Az ioncserélt víz befecskendezésénél, és ennél a
kísérletsorozatnál még nem ügyeltem arra, hogy az imitálni kívánt valós regenerációs folyamat
lezajlásakor
nem egy koncentrált
„folyadékdugóban” érkeznének meg a
A reakciótér csücskébe frakcionáltan
visszaoldódó célmolekulák a reakciótérbe,
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adagolt DNS okozta abszorbció növekedés
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(ld. 6.3.7-ben: 0,030 O.D.) felé tartott, de nem
érte el azt a 2,5 óra alatt (a mért végértékek
37. ábra: A regenerálás folyamatait jellegre helyesebben imitáló
átlaga: 0,059 O.D.).
mérési eredmények (átlagok és szórások 3 függetlenül elvégzett
kísérletből)
A 37. ábrán már olyan mérési eredmények
láthatóak, melyek során még inkább
próbáltam megközelíteni a bioérzékelő felület regenerációja során fellépő célmolekula visszaoldódási
folyamatokat, és a DNS-oldatot néhány másodpercenként adagolt 1 μl-es frakciókban a „lapos piramis cella”
egyik csücskénél fecskendeztem be a reakciótérbe.
A demonstráció eredményeinek értelmezése:
1. A megfelelően kis alapvonal-ingadozás, a biztonságos alsó méréshatár fölé beálló végértékek és a
megfelelően alacsony szórások igazolják, hogy az 5.3.3-ban és 6.3.7-ben leírtak betartása mellett (pl. a
száloptikai kábelek mozdulatlanságának biztosítása) a mérési összeállítás alkalmas az 5.2.1-ben
meghatározott alsó méréshatárt meghaladó abszorbanciaváltozást okozó DNS célmolekulák
jelenlétének kimutatására, így alkalmas lehet megfelelően megválasztott affinitás bioérzékelők
regenerálásakor történő bevetésre.
2. Az abszorbanciaérték kb. 1 óra alatt eléri a 2,5 órás végérték tartományát, és innentől kezdve csak
kis amplitúdójú (kevesebb mint 10%) hullámzást mutat, amit úgy értelmezek, hogy az általam
tervezett „lapos piramis cellában” a bioreceptorréteg regenerálás in situ optikai monitorozásakor egyegy regenerálási-paraméter kombináció alkalmazása után szobahőmérsékleten kb. órás
nagyságrendű várakozási időket kell tartani ahhoz, hogy a visszaoldódott célmolekulák jelenlétét

vagy hiányát kísérletileg igazoltnak tekinthessük, amenniyben az elméleti számítások szerint a létrejövő
változás képes az alsó mérési határ elérésére.
3. Az utóbbi befecskendezési technikával kapott alulról közelítve elért végérték 0,035 O.D. lett, ami kb.
17%-kal magasabb az elméleti számításokból következő egyensúlyi értéknél (ld. 6.3.7-ben: 0,030
O.D.), azaz 17%-kal töményebb volt a DNS oldat a kalkulálthoz képest. A jelenségre kézenfekvő
magyarázatot ad a kalkulációk során is említett cellatérfogat-bizonytalanság, mely a rugalmas
PDMS struktúra összenyomatásból adódik, és a kalkulációkban a névleges térfogat 10 %-ára becsülöm.
A mért eredmény szerint tehát a 9,5 μl térfogattal befecskendezett 9,5 pmol DNS nem 184 μl-ben oszlott
meg, hanem ennél 17%-kal kisebb térfogatban, azaz 184 x 0,83 = 152,7 μl-ben, amiből 9,5 μl-t a DNS
oldat befecskendezése okozott, tehát az általam alkalmazott összenyomó erő(k) mellett a „lapos
piramis cella” átlagos kiindulási térfogata 152,7 – 9,5 = 143,2 μl volt az utolsó mérésekben.
4. A 36. ábra jobb oldali görbéinek és a 37. ábra görbéinek szórásáért elsősorban valószínűleg szintén a
cellatérfogat-bizonytalanság a felelős, mivel a független kísérletek közötti szórást úgy vettem fel,
hogy a teljes mérési összeállítást lebontottam, majd újra összeraktam. Amennyiben igen pontos
mérésekre lenne szükség, akkor az összenyomó rudazatot ki kell egészíteni a nyomórúddal
sorbakötött erőmérővel, és akkor a kiindulási cellatérfogatot kisebb szórásokkal be lehet majd
állítani, ezt azonban a demonstrációhoz nem tartottam indokoltnak.
6.3

Alkalmazott módszerek

6.3.1 A megfelelő V/A arányú PDMS reakciócella elkészítése
A 5.3.1 részben ismertetett metodikával egyező módon történt a „lapos piramis” reakciócella prototípusainak
tervezése és legyártása is, azonban ezekhez az FR4 befogókeret helyett fémcsipeszekből készített rugós
összeszorító elemeket vagy laborállványzatot és emelhető asztalkát használtam a mérések során a bioérzékelő
hordozóval történő összeszorítás céljából.
6.3.2 A bioszenzorhordozó elektródák készítése
A 25 x 25 mm méretű Au vékonyréteg hordozókon alakították ki
az általam definiált elektróda geometriákat a Lézertechnológia
Labor munkatársai a tanszék Coherent AVIA 355-4500 típusú
diódás pumpálású, frekvencia háromszorozott, szilárd test
Nd:YAG lézerének segítségével, melynek hullámhossza 355 nm,
fókuszált sugárátmérője 25 µm. A használt beállítások: Qkapcsolt üzem, Q-kapcsoló frekvenciája: 90 kHz, teljesítmény:
0,13 W, pulzus energia: 1,6 µJ. A megtartandó fémrétegek
keretező részeinél 150 mm/s, a nagyobb pontosságot igénylő
mintázati részeinél 15 mm/s nyalábmozgatási sebességgel történt
az abláció. A lézer programozását Winlase Editor 3.0 szoftverrel
végeztük.
38. ábra: ’DNSreg’ arany-vékonyréteg
A 6.2.3-beli DNS-bioreceptorréteg regenerációs mérésekhez az
elektród layoutjának rajza (25 x 25 mm)
25 x 25 mm-es hordozók egyik szélére pozícionált 19 x 25 mm
befoglaló mérettel rendelkező 1 mm-es szélességű 375 mm
névleges hosszúságú vezetőcsíkot alakíttattam ki (a továbbiakban ’DNSreg’, ld. 38. ábra). A struktúrák
ellenállása 85-97 Ohm között volt.
6.3.3 A DNS immobilizálás módszere
A ’DNSreg’ hordozók esetében a 9.1 (Anyagok) részben leírt ’probe-17-SH’ DNS molekulák 1 µM töménységű
oldatát használtam immobilizációhoz a 7.3.4-ben leírt pH 7,0-es foszfát pufferben feloldva. Az immobilizációs

oldatot 1-1,5 mm-es magasságban rétegeztem a hordozókra, melyeken szilikongumi kerettel vettem körbe a
biofunkcionalizálandó elektródfelületeket. (A szintetikus DNS oldatok magas ára és korlátozott mennyisége miatt
nem tartottam célszerűnek immobilizációs oldatba meríteni a teljes hordozót. Célom az volt, hogy csak a későbbi
mérésekben vizsgált elektródfelületek, azaz a hordozók középső zónája érintkezzen az immobilizációs oldattal,
így az ott található összes aranyfelület bioreceptorréteggel borítottá váljon. Ennek elérésére sima felszínű
írásvetítőfóliára előre kiöntött – tehát nagyon sima alsó felületű – kétkomponensű, levegőn és
szobahőmérsékleten térhálósodó szilikongumiból vágtam ki gumikereteket a hordozókhoz, mely gumikeret a
fóliáról lefejtve és frissen felhelyezve, jól tapad a hordozó felületéhez és lévén jó víztaszító tulajdonságú, a
belerétegzett oldat kidudorodó csepp formájában csak a kereten belüli, szabadon hagyott hordozófelülettel
érintkezik, és nem folyik ki 24 óra alatt sem. Az ilyen formán előkészített hordozókat Petri-csésze fedél alá
helyeztem, és a belső, zárt térbe vízcseppeket pipettáztam a hordozók mellé, így próbálván csökkenteni az
elektródok felületére cseppentett oldat párolgási sebességét.) Minden hordozó esetében az immobilizációra 2024 órát hagytam (szobahőmérsékleten, és elgondolásom szerint 100% relatív páratartalom mellett). Az
immobilizálási idő leteltekor minden alkalommal DNS-mentes 7,4-es foszfátpufferrel töltött fecskendővel lemosást
végeztem, a hordozókat megszárítottam, majd EIS méréseket végeztem az üres bioreceptorréteg minősítésére.
6.3.4 A DNS hibridizáció módszere
A hibridizáció előtt a 7.3.4-ben leírt 7,4 pH-jú foszfátpufferrel
öblítettem le a hordozókat, száradni hagytam őket, majd
hibridizációs oldatot rétegeztem rájuk az immobilizációnál is
használt szilikongumikeretek és az előbbi 6.3.3-ban leírt
módszerek használata mellett. A hibridizációhoz a DNSreceptorréteg regenerációs kísérletekben a 3’ végének 17
bázisában az immobilizált szekvenciával komplementer
bázissorrendű ’target-51’ 2 μM-os, a 7.3.4-ben leírt 10 mM-os
foszfátpufferben (pH 7,4) elkészített oldatát használtam.,
amelyhez minden esetben 100 mM-os koncentrációt biztosító
NaCl mennyiséget adtam, mert ennek jelenléte az oldatban
növeli a hibridizáció hatásfokát [Steel és mtsai 1998]. A
hibridizáció időtartama 16-20 óra volt (szobahőmérsékleten,
100% relatív páratartalom mellett Petri-csészével lefedve), és a
hibridizáció végeztével spriccflaskából óvatosan folyatott
ioncserélt vízzel mostam le több irányból is a hordozókat, hogy
az aspecifikusan adszorbeálódott szálakat eltávolítsam, majd
EIS méréseket végeztem a specifikusan kötött célmolekulákkal
elgondolásom szerint 100 %-ig telített bioreceptorréteg
minősítésére.

39. ábra: 25 x 25 mm-es ’W’ elektródhoz
(hátul) 3 elektródos elektrokémiai mérési
összeállítás (balról jobbra: C elektród: Pt
lemez, R elektród: Ag/AgCl)

6.3.5 Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópiás (EIS) mérések I.: ’DNSreg’ elektródok
A mérésekhez a 7.3.4-ben leírt pH 7,4-es foszfátpufferben feloldott K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6]*3H2O és KCl oldatát
használtam elektrolitként (a koncentrációértékek rendre: 10mM/10mM/100 mM). A potenciosztát beállítások
valamint a mérések menete minden esetben az alábbiak voltak:
A munkaelektródra kapcsolt feszültség Ag/AgCl elektródra vonatkoztatott DC (Direct Current - egyenáramú) 180
mV és AC (Alternating Current - váltóáramú) 20 mV peak-to-peak szinusz jel volt, mert ilyen kis amplitúdó mellett
a munkaelektródon kialakuló redoxi rendszer töltésátadási ellenállása még állandónak, így a működés lineárisnak
tekinthető. Voltalab potenciosztátunk a 100 kHz - 1 mHz közti frekvenciatartományban képes EIS mérésre,
azonban a 10 Hz alatti frekvenciákon való mérések jelentősen növelik a mérési időt (1-2 perc helyett akár 10-15
percre), valamint az EIS-ás szakirodalomban található bioérzékelőleírások 10 Hz - 100 mHz között már általában
anyagtranszport limitált viselkedést mutatnak, – azaz a Nyquist-diagram félkörének jobb szélén megjelenik a kb.
45 fokban jobbra felfelé futó egyenes is, ami nem ad plusz információt a töltésátadási ellenállásra nézve –,
továbbá a készülékhez adott Voltamaster szoftver A Randles-helyettesítőképen alapuló cirkuláris regresszióval
görbét tud illeszteni a mért adatokra, és az illesztett görbéből részleges félkör esetén is kiszámítja az oldat soros
ellenállását (Rs) és a töltésátlépési ellenállást (Rct), valamint a kettősréteg kapacitást, így a mérési

frekvenciasávot 100 kHz - 10 Hz közöttire korlátoztam. Dekádonként 10 frekvenciapont felvételét állítottam be, és
a frekvenciaszkennelés megkezdése előtt 2 percre a cellára kapcsoltam a fent említett 180 mV DC feszültséget,
hogy az EIS már az elektród felületén beállt egyensúlyi állapotban történjen meg.
A programmal csak a legegyszerűbb Randles helyettesítőkép paramétereit lehet meghatározni (azaz az Rs melett
az Rct -vel párhuzamosan Cdl szerepel a valóságot precízebben közelítő CPE (konstans fázisú elem – Constant
Phase Element) helyett; részletesebben ld. a 7.1 fejezetben), azonban ennek alkalmazása is megfelelően pontos
eredményeket ad az általam vizsgált összeállításokban, amit alátámaszt az is, hogy az irodalomban fellelhető
hasonló affinitásérzékelőkben is a CPE alkalmazása helyett tipikusan ideális kapacitással (Cdl) történik a
számolás, mivel egyszerűbb a paraméter-meghatározás, és a bioérzékelő minősítésére szolgáló
összehasonlítási alapként funkcionáló Rct meghatározására nézve az illeszkedés mértéke is megfelelő.
[Fernández-Sánchez és mtsai 2005] Minden mérés során 5 impedanciaspektrumot rögzítettem, és a készülékkel
kiszámoltatott Rct értékek átlagát használtam a kiértékeléshez. A mérés geometriai elrendezése a 39. ábrán
látható, az elektródok: ’W’ - ’DNSreg’ (ld. fentebb a 6.3.2-ben 38. ábra), ’R’ - Ag/AgCl makroelektród, ’C’ - 1,5 cm2
felületű Pt lemez.
6.3.6 DNS bioreceptorréteg termikus regenerációjának metodikája a „lapos piramis” reakciócellában
A 6.2.1 részben leírt „lapos piramis”cellát üregével felfelé fordítva feltöltöttem a 7.3.4-ben leírt pH 7,4-es PBS-el
(foszfát-só puffer – Phosphate Buffered Saline) úgy, hogy a folyadékcseppet a feltöltésre szolgáló 5 ml-es
fecskendőre helyezett injekciós tűvel széthúztam a tömítő perem sarkaihoz is, és annyira túltöltöttem az üreget,
hogy egy felfelé dudorodó felületű, téglalap alapú cseppé váljon. Az optikai monitorozásra szolgáló 5 mm hosszú
mérőüreggel rendelkező mikro-merülőszonda mérőüregét az injekciós tűből adagolt puffercseppel kitöltöttem,
külsejét pedig megnedvesítettem a dudorodó cseppben, majd óvatosan a „lapospiramis” cella oldalfalában
kialakított nyílásba toltam, amíg el nem érte a cella közepét. Menet közben, ha bármilyen okból buborékot vettem
észre a szilárd struktúrák és a puffer határfelületén, azt az injekciós tű hegyével kihajtottam a csepp felszínére.
Ez után a még mindig nyílásával felfelé néző „lapospiramis” cella alá egy emelhető tartóasztalka munkalapját
felemeltem, a mikro-merülőszondát pedig állványhoz rögzítettem.
A vizsgálni kívánt, a biofunkcionalizáláson és hibridizáción már túlesett ’DNSreg’ hordozót megfelelő orientációval
és aktív felületével a cella felé fordítva úgy közelítettem a dudorodó csepphez, hogy a rugós-hegyű tűérintkezők
oldalán (a téglalap alakú tömítő perem egyik hosszú oldalán) nedvesítse először a csepp, azaz a rugós-hegyű
tűérintkezőket a kissé ferdén tartott ’DNSreg’ hordozó érintkezőtappancsaival a tömítőperemnek való felütközésig
már akkor lenyomtam, amikor a PDMS perem és a hordozó még nem zárult össze teljesen. A hordozó hátralevő
leeresztését / lenyomását oldalról szemmel ellenőrizve végeztem, hogy ne szorulhasson levegő a PDMS perem
és a hordozó közé. Az összezárást a „lapospiramis” cella és a ’DNSreg’ hordozó között, egy az állványzatra
felülről felszerelt félgömb végű rúd hegyéhez történő leszorítással oldottam meg. Ehhez egy a rúd hegyének
megfelelően félgömb alakban kivájt gumidarabot tettem a ’DNSreg’ üveghordozóra (ld. 35. ábra a 6.2.3 részben).
A mérés alatti állapottal megegyező optikaikábel-helyzetek mellett megtörtént az optimális integrációs idő
meghatározása (általában 500-600 ms között) és az átlagolás beállítása (görberajzolás előtt 50-szer), majd a
maximális intenzitásnak megfelelő referenciaérték lemérése és eltárolása és a minimális intenzitásnak megfelelő
sötétáram eltárolása a fényforrás lerekeszelésével.
Elindítottam a mért abszorbanciaértékeket 230 és 300 nm közötti tartományban történő 1 percenkénti Excel
táblázatokba exportálását, és 5 perces várakozási idő után 1 másodperces periódusidőkben fokozatosan
növekvő kitöltési tényezővel rákapcsoltam a ’DNSreg’ hordozón található vékonyréteg vezetőcsíkra a fűtést
szolgáltató szinuszos lefutású 20-60 V pp feszültséget, ami 11 fokozatban állítható 0,516 – 5,76 W teljesítmény
leadására volt képes. A cella belsejében mérhető abszorbanciát, az üveghordozó hőmérsékletét (érintésmentes
módszerrel), és a PDMS reakciócella hőmérsékletét (tapintóhőmérővel) a felfűtés inetenzitásától függően további
30-60 percen át mértem.
Mivel a reakciótérnek a melegítés következtében fellépő elbuborékosodása és a buborékoknak a szonda
mérőüregében történő megtelepedése komoly nehézségeket okozott már a fűtőteljesítményt tesztelő
előkísérletek során, a végső mérési módszer és összeállítás buborékmentes működésének ellenőrzésére a
hordozón mért hőmérsékletemelkedés sebességétől függően 1-3 °C -onként készítettettem digitális fényképeket
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egy „macro” üzemmódba állítottt és állványra szerelt Canon G-6 típusú készülékkel, és a nagyított felvételt rögtön
visszanézve megállapítottam, hogy vannak-e buborékok, és, ha vannak, akkor méretük és elhelyezkedésük
összefüggésbe hozható-e a spektrofotméteren kijelzett transzmisszió görbe pillanatnyi állapotával. A mérési
összeállítást és fényképét részeleteiben, valamint az eredményeket a 6.2.3 részben tárgyalom (ld. 34. ábra).
6.3.7 DNS bioreceptorréteg regenerációját imitáló egyszerűsített mérések metodikája
A bioérzékelő felület regenerálását imitáló demonstrációs méréshez először az aktív bioreceptor felületről
kiszabaduló / visszaoldódó célmolekulák lehetséges maximális számát határoztam meg. Ehhez a 2 x 1012 db
/cm2 aktív bioreceptor felületi sűrűség (A.B.F.S.bireceptor-célmolekula) értékkel számoltam a 6.2.1 és 6.2.2 részekkel
összhangban. Megjegyzem, hogy ennél két és félszer magasabb értékekkel is találtam az irodalomban optimális
érzékenységűként karakterizált DNS-érzékelőket (ld. 4.4 fejezet), és ez a magasabb érték még könnyebb natív
optikai monitorozhatóságot (ld. N.O.M.T. a 6.2.1 részben (7) egyenlet) jelentett volna, mivel azonban a
reakciócellám V/A arányát 2 x 1012 db /cm2 értékhez igazodva terveztem meg, ezzel az értékkel akartam a mérési
összeállítás alkalmasságát demonstrálni.
Mivel sikerült a felső határértéknél (249 μl ld. a 6.2.2 részben) kisebb térfogatot elérnem (névlegesen 184 μl) a
„lapos piramis cellában”, ezért a rendelkezésre álló aktív bioreceptor felületet (A) is szigorúbban állapítottam meg
a cella tervezésekor használt névleges maximális értéknél, a tömítő peremtől befelé egy 1 mm-es sávot inaktív
felület céljára meghagyva (17 mm x 21 mm helyett 15 mm x 19 mm = 285 mm2), hogy ezzel is növeljem a
demonstráció igazoló erejét. Fentiek alapján mérési összeállításomban a célmolekulákkal 100%-osan telített
bioreceptorszőnyeg teljes regenerálása során visszaoldódó DNS célmolekulák száma:
N = A.B.F.S.bireceptor-célmolekula x A = 2 x 1012 db /cm2 x 2,85
cm2 = 5,7 x 1012 db = 9,5 pmol.

optikai mikromerülő
szonda mérőürege

25 μl űrtartalmú
üvegfecskendő

A lapos piramis cella térfogata névlegesen 184 μl, de
pontos értéket nehéz mondani, mert a megfelelő tömítés
érdekében a rugalmas PDMS struktúrát össze kell nyomni,
így a cella magassága (első sorban a tömítőperem
ellapulása miatt) valamelyest csökken eredeti értékéhez
képest. Éppen ezért a befecskendezendő kicsiny
mennyiségű DNS oldat által okozott térfogatváltozással
sincs értelme számolni a végleges várható koncentráció
meghatározása során, mindaddig, amíg az általa okozott
térfogatváltozás a PDMS struktúra összenyomatása által
okozott cellatérfogat-bizonytalanságnál kisebb. Az
összenyomatásból adódó cellatérfogat-bizonytalanságot a
névleges térfogatnak legalább a 10 %-ára becsülöm, ami
azt jelenti, hogy a befecskendezendő DNS-mennyiségnek
18,4 μl-nél kisebb térfogatban kell majd lennie ahhoz, hogy
a számításban elhanyagolhassama azt a tényt, hogy a
befecskendezéssel nem csak DNS-t, hanem térfogatot is
adok a rendszerhez az ioncserélt vízzel.
A ’target-51’ optikai denzitása: 58,73 O.D., ami 0,5873 O.D./
μM-nak felel meg, azaz a 9,5 pmol mennyiséget a 184 μlben eloszlatva: 9,5 x 10-6 μmol / 184 μl = 51,6 x 10-9 M =
0,0516 μM koncentrációt kapunk. A cellában várható
abszorbancia növekedés pedig ennek megfelelően 0,5873
O.D./ μM x 0,0516 μM = 0,0303 O.D., ami az általam
korábban meghatározott biztonságos alsó méréshatár
(∆ODmin=0,028 O.D.) fölött van, tehát a fentiek alapján
kialakult hipotézis szerint a kísérleti demonstrációnak
sikeresnek kell lennie 9,5 pmol DNS befecskendezése
esetén.

40. ábra: A bioérzékelő regenerációt imitáló mérési
összeállítás oldalnézetből (felül) és összeszerelés
közben felülnézetből (alsó kép)

Az egyszerűség kedvéért 1 pmol / μl-es DNS-törzsoldatot készítettem a ’target-51’ -ből egy 500 μl-es Eppendorfcsőben, majd egy 25 μl űrtartalmú speciális üvegfecskendőt (ld. 9.1 rész) feltöltöttem ezzel, és a buborékoknak
az injekciós tű felőli részből történő kikocogtatása és kispriccelése után a 40. ábra alsó felében látható
elrendezés szerint a félig összeszerelt (a felfelé domborodó ioncserélt vízcseppet és az 5.3.4-ben leírtak szerint
buborékmentessé tett mérőüregű optikai mikromerülőszondát már tartalmazó) „lapos piramis cellába” szúrtam az
injekciós tű végét (a tű hegyének pozícióját, és annak hatását a kapott eredményeknél tárgyalom, ld. 6.2.4), az
üvegfecskendőt ezen állapotában egy emelhető munkasíkú asztalkához rögzítettem, majd a 6.3.6 részben
részletezett technikával egy üveglap felülről történő rászorításával lezártam a reakcióteret (ld. 40. ábra felső fele).
Az optikai mérés menete megegyezett az 5.3.4-ben és 6.3.6-ban leírtakkal. A spektrofotometriai adatgyűjtést 48
másodperces periódusidővel végeztem. Ennek megkezdése után 5 perccel a 9,5 μl-nyi beadagolandó ioncserélt
vizet / tömény ’target-51’ oldatot 1 frakcióban fecskendeztem be a 6.2.4 rész 36. ábráján levő görbék esetében,
és 9 x 1 μl + 1 x 0,5 μl-es adagokban, köztük 4 másodperc szünetet tartva a 37. ábrán bemutatott görbék
esetében. A mérési összeállításhoz ezután nem nyúltam a 2,5 órás adatgyűjtési idő lejárta előtt.
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7
7.1

Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópiás méréstechnikájú DNS érzékelő transzducerek és mérési
módok összehasonlítása
Szakirodalmi háttér

Elektrokémiai (elektroanalitikai) eljárásokon azokat az eljárásokat
értjük, melyekben a méréseket elektrokémiai cellában, – aminek
része a vizsgálandó minta is – kell elvégezni, és a bemenő jel, vagy
a kimenő jel, vagy esetleg mindkettő elektromos természetű.
A voltammetriai és EIS mérések során három-elektródos
elektrokémiai cellát használnak. A 41. ábra egy ilyen cella
sematikus ábráját mutatja be. A három elektród: 1. munka- (jele „W”
- working), 2. ellen- vagy segédelektród (jele „C” - counter vagy
néhol „Aux” - auxiliary), 3. referencia vagy vonatkoztatási elektród
(„R” - reference). Utóbbi használata egy potenciosztát műszerrel
együtt lehetővé teszi időben meghatározott potenciálfüggvények
pontos alkalmazását, valamint a keletkező áram mérését.

41. ábra: Egy voltammetriára alkalmas 3elektródos elektrokémiai cella elektródjainak
elrendezése az elektrolitban

Ha az elektród potenciálját negatívabbra választjuk, az elektródban
található elektronok energiája megnövekszik, és végül átvihetővé
válik egy elektron az elektródról az azt körülvevő oldat egy redox átalakulásra alkalmas részecskéjének a
legalacsonyabb betöltetlen energiaszintjére. Az elektront az adott részecske oxidált formája tudja felvenni, amit
redukál az odaérkező elektron. Megfelelően magas pozitív potenciál alkalmazásával a redukált forma oxidálható.
Az elektródára beérkező vagy az onnan távozó elektronok mozgása oxidációs vagy redukciós áramként
mérhető. Ezt a technikát amperometriának nevezik. A redukciós és az oxidációs folyamatok Faraday áramot
generálnak, ami egy olyan áram, amelynél az elektronok nem valamilyen adott vezető/félvezető anyagból
álló folytonos hurokban áramlanak a feszültségforrás pólusai között, hanem egy éppen oxidálódó anyagból
szabadulnak ki, vagy egy redukálódó anyagban nyelődnek el az elektrokémiai cella munkaelektródja (W) és
ellenelektródja (C) közötti úton, ha feszültséget kapcsolunk a munka (W) és a referencia (R) elektród közé (ld. 41.
ábra).
A munkaelektródra kapcsolt adott feszültség ugyanis egy potenciált ad hozzá az eredetileg a munkaelektród és
az adott oldat között magától beálló potenciálhoz (ún. nyugalmi potenciál), ami serkenti a munkaelektródnál
történő elektron-átlépési reakciókat, és ez eredményezi az áramot a munka- és ellenelektród között.
Amperometriás mérések végzéséhez speciális műszerre, ún. potenciosztátra van szükség, amelynél egy
műveleti erősítő egyik bemenetére kötik a referenciaelektródot. Egy potenciosztát elektromos kapcsolatainak és
az elektródok elrendezésének vázlatos felépítését mutatja a 42. ábra.
A munkaelektród-elektrolit határfelületen játszódik le a megfigyelni kívánt elektrokémiai folyamat, ezért a
munkaelektród („WE”) határfelületi potenciáljának ismerete illetve szabályozása egy rögzített ponthoz
elengedhetetlen. E célból tesszük a referenciaelektródot („RE”) a rendszerbe, amelynek potenciálja a
töltésátadási reakciótól függetlenül stabilan állandó értéken marad. Ennek két oka van:
1.

eleve egy nehezen polarizálható másodfajú elektródot választunk e célra, amely töltésmegoszlás
(polarizáció) helyett inkább az anion vegyület formájú csapadékos szilárdfázisba-válásával vagy ionos
állapotban történő oldatba lépésével reagál az őt érő pozitív vagy negatív polarizáló hatásokra, tehát
polarizáló hatásra áramválaszt ad (ehhez természetesen szükséges, hogy az elektrolitban bőséggel
rendelkezésre álljon az oldott anion),

2.

olyan a potenciosztát áramköri összeállítása, hogy ne folyjon áram a referencia elektródon keresztül
a műveleti erősítő nagy bementi impedanciája miatt.

A
munkaelektród
áramkörének
természetesen záródnia kell valahogyan
ahhoz, hogy áramerősség mérést lehessen
végezni rajta a felületén folyó töltésátadási
(redox) reakció vizsgálatának céljából,
ezért kell egy harmadik elektród is,
amelyen keresztül az áram folyik, és
zárja a rendszert. Ez a harmadik elektród
az ellenelektród vagy segédelektród
(„CE” vagy máshol „Aux”).

változtatható vezérlő feszültség

Tehát a műveleti erősítő nagy bemeneti
impedanciája miatt a referenciaelektródon
keresztül nulla – a valóságban nagyon kis –
áram folyik. Rs potenciométerrel állítható a
42. ábra: A potenciosztát vázlatos felépítése
referencia- és a munkaelektród közti
átvéve: [bank-ic.de 2007]
potenciálkülönbség, míg a műveleti erősítő
kimenetén mérjük a határfelületi potenciálkülönbség hatására folyó áramot. Ilyen elrendezéssel az elektród
reakció által generált áram a munka- és ellenelektród között mérhető lesz a referenciaelektródhoz képest a
munkaelektródra kapcsolt potenciálérték torzítása nélkül.
A rendszer érzékenysége a mérőműszer képességein kívül persze függ az elektród felületének nagyságától és
az elektród geometriájától. Például az elektród élhosszúságának a megváltoztatásával azonos felület mellett akár
12%-os érzékenységnövekedést is el lehet érni [Marks és mtsai 2007]. Az elektród felületének növelése a
csúcsáramot nyilvánvalóan növeli, de az elektród méretét és formáját korlátozhatja pl. a gyártási folyamat és a
teljes rendszer mérete.
A gyakorlati kivitelezés egyszerűsítésének érdekében a referenciaelektród egyúttal segédelektródaként is
funkcionálhat egy adott mérési elrendezés elektródbekötése során, ha az áram a referenciaelektród felületéhez
képest kellően alacsony (ált. nA - µA nagyságrend esetén). Az e fejezetben leírt eredményeim között
szerepelnek ilyen kísérleti összeállítások is (ld. 7.2.4 és 7.3.8).
7.1.1 Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópia (EIS)
Minden fém-oldat fázishatáron kialakul az ún. elektromos kettősréteg, melyen az elektród felületét
energetikai okokból elérni igyekvő részecskéknek (jellemzően ionoknak) át kell hatolniuk. Az elektromos
kettősrétegen történő áthatolást nevezik kémiai polarizációnak. Az, hogy mennyire könnyű áthatolni az
elektromos kettősrétegen egy adott összetételű oldatban és adott feltételek (pl. az elektródra kapcsolt
feszültség) esetén nagyban függ a felület állapotától (pl. oda immobilizált bioreceptor réteg és annak befogott
célmolekulákkal történt telítettsége). Ennek az áthatolásnak (penetráció) a nehézségét jellemzi a későbbiekben
ismertetendő penetrációs ellenállás (Rp ), amit töltés átadási (charge transfer) ellenállásnak (Rct ) is szokás
nevezni [Marks és mtsai 2007].
A bioszenzorok készítése során a biomolekuláris kölcsönhatások Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópia (EIS)
segítségével történő érzékelése több alkalmazási területen is előnnyel jár. Biofunkcionalizált transzducer-elektród
alapú eszközökben a DNS hibridizáció jelölő-címkézés nélküli elektrokémiai érzékelésének lehetőségei a
technika mai állása szerint lényegében az EIS technika használatára korlátozódnak. Az EIS azt tudja
kimutatni egy mindössze néhány percig tartó méréssel, hogy az ssDNS célmolekulák megkötése a transzducer
elektród felületén mekkora impedancia jellegű változást okoz egy megfelelő redoxi centrumokat (pl. ferroés ferricianid ionok) tartalmazó elektrolitban vizsgálva, másként szólva az elektróda kapacitásának és
admittanciájának a megváltozását mutatja ki a biorecpetorszőnyeg célmolekulákkal való telítettségének
függvényében. Ugyanis, amikor bioreceptorszőnyegként ssDNS-molekulákat immobilizálunk az elektród felületre,
akkor a molekulák cukor-foszfát gerincének negatív töltése taszító hatást fejt ki az oldatban levő minden negatív
töltésű molekulára, ami meg fogja növelni a töltés átadási / penetrációs ellenállást. Ezt a hatást kihasználhatjuk

úgy, hogy az EIS méréshez olyan redoxi párt teszünk az mérőelektrolitba, amelynél mind az oxidált, mind a
redukált állapotú ion negatív töltésű. Ilyen pl. a ferro- és ferricianid ([Fe(CN)6]3- / [Fe(CN)6]4-).
EIS méréshez olyan potenciosztátra van szükség, amely képes egy a felhasználó által paraméterezhető
gerjesztő feszültségprotokoll lefuttatására és megfelelően pontos árammérésre. Tipikus esetben szinuszos
gerjesztő feszültséget alkalmaznak a mérések során, aminek következtében AC áramjel keletkezik válaszként.
Amennyiben az elektrokémiai impedanciát megfelelően kicsi gerjesztőjel (10-20 mVpp) segítségével mérik,
gyakorlati szempontból az elektrokémiai cella válasza közel lineárisnak tekinthető. A mérésekkor használt
frekvenciaspektrum tipikusan 0.1 Hz és 100 kHz közé esik.
Az impedancia kifejezése egy valós és egy képzetes részből tevődik össze, és nagysága továbbá
fáziseltolása segítségével lehet kifejezni. Az Euler relációt felhasználva ( exp( ) =
+
) az
impedancia komplex formában történő kifejezésére, a gerjesztő potenciál az alábbi módon írható le [Marks és
mtsai 2007]:
(9)
az áramválasz pedig:
(10)
Az impedanciát így komplex számként kapjuk meg:
(11)
E: potenciál, E0: maximális potenciál (amplitúdó), j:
, : körfrekvencia, t: idő : fázistolás, I: áram, I0:
maximális áram (amplitúdó), Z: impedancia, Z0: maximális impedancia
A mérés során kapott impedanciaadatok megjelenítésére a Nyquist diagram használatos az
elektrokémiában,
melyen
a
komplex
impedanciasíkon jelenítjük meg a különböző
Kinetika limitált
Diffúzió limitált
mérőfrekvenciákon mért impedanciaértékeket.
tartomány
tartomány
Az egyes mérőfrekvenciákhoz tartozó helyvektor
valós részét a vízszintes tengelyen, a képzetes
részét pedig a függőleges tengelyen felvéve
kapjuk a Nyquist-diagramot, melyről egy
szakirodalomból átvett sematikus rajz és az
információt hordozó paraméterek láthataóak a
43 ábrán.
Ezen egyes paraméterek (részletesebben ld.
később: penetrációs / kémiai polarizációs
ellenállás vagy más néven töltésátadási
ellenállás, kettősréteg kapacitás, oldat soros
ellenállás vagy elektrolit ellenállás stb.)
43. ábra: A Warburg-impedanciával kiegészített Randleskönnyen kiolvashatók a kapott görbéből. A
helyettesítőkép Nyquist diagramja (σ az ún. Warburg-együttható)
különbség a villamosmérnöki gyakorlatban
átvéve: [Fernández-Sánchez és mtsai 2005]
használt Nyquist-diagramtól annyi, hogy az
elektrokémiai impedancia spektroszkópiával nyert görbéken a függőleges tengely negatív iránya mutat
felfelé. A fent leírt leképzési szabály szerint a Nyquist diagram minden egyes pontja az impedanciát adja meg
egy adott frekvencián. Általában igaz az EIS méréstechnikájú bioérzékelőkkel kapott adatokra, hogy az
alacsony frekvenciás értékek a diagram jobb oldalán, a magas frekvenciás értékek a diagram bal oldalán
találhatóak. Ez azonban nem feltétlenül igaz minden áramkörre.

A Nyquist diagram fent említett előnyei mellett van egy hátránya is. Nevezetesen az, hogy az ábra egy
tetszőleges pontját kiválasztva, magából a grafikonból nem lehet megmondani, hogy pontosan mekkora
frekvenciát alkalmaztak az adott pont felvételéhez. A félkör az egy időállandós rendszerekre jellemző. Az
elektrokémiai impedancia görbék általában több időállandót tartalmaznak. Az ezekhez tartozó félköröknek
azonban gyakran csak egy része látható, és igen gyakran esnek eltérő nagyságrendbe.
Az EIS eljárás során kapott adatokat rendszerint úgy elemzik, hogy behelyettesítik egy ekvivalens áramköri
modellbe (koncentrált paraméterű helyettesítőkép). Az áramkör legtöbb eleme olyan ismert elektromos
komponens, mint az ellenállás, a kapacitás vagy az induktivitás. Ahhoz, hogy használható legyen, a
helyettesítőkép elemeinek valamilyen mögöttes fizikai tartalommal is rendelkezniük kell a rendszer
részecske szintű elektrokémiájában. A legtöbb modell tartalmaz például ellenállást, ami a cella oldatának soros
ellenállását reprezentálja, a penetrációs (Rp) vagy töltésátadási ellenállást (Rct) pedig az alfejezet elején már
említettem.
Az impedancia spektrum értelmezéséhez a Randles helyettesítőkép a legegyszerűbb, ami egyszerűsége
ellenére általában megfelelő pontossággal használható, és így a legnépszerűbb koncentrált paraméteres modell.
Tartalmaz egy oldat soros ellenállást, egy elektromos kettősréteg kapacitást, valamint egy töltés transzfer /
penetrációs / kémiai polarizációs ellenállást. Ekvivalens áramköre a 44. ábrán látható. A töltés transzfer
reakciókkal közös térbeli elhelyezkedése miatt a kettősréteg kapacitás párhuzamosan van kötve a töltésátadási /
polarizációs impedanciával. A Randles cellák Nyquist diagramja mindig egy félkör (43. ábrán a kinetika
limitált tartomány). A valós tengelyen levő metszéspontja nagy frekvenciákon, a félkör kezdetétől balra az oldat
soros ellenállását (Rs), vagy más néven elektrolit ellenálllást (Re) mutatja meg, ami a rendelkezésre álló
cellageometria és elektródfelületek is befolyásolnak. Az alacsony frekvenciáknál található (jobb oldali), általában
csak cirkuláris regresszióval megkapható metszéspont a penetrációs (Rp) / töltésátadási (charge transfer Rct) ellenállás és az oldat ellenállás összege. A félkör átmérője így megegyezik a penetrációs / töltésátadási
ellenállással.

Z Re ' = Rs +
Z Im ' ' =

Rct
1 + ω ⋅ Cdl2 ⋅ Rct2
2

ω ⋅ Cdl ⋅ Rct2
1 + ω 2 ⋅ Cdl2 ⋅ Rct2

44. ábra A Randles helyettesítőkép és a helyettesítő áramköri elemek értékeinek összefüggése az egy-egy
körfrekvenciához tartozóan a komplex számsíkon ábrázolt mérési pont (ld. 43. ábra) koordinátáival (ZRe’ és ZIm’’)
A speciálisabb esetekre való alkalmazhatóság érdekében a Randles modell gyakran képezi kiindulópontját
bonyolultabb modelleknek. Az alacsonyabb mérőfrekvenciákon kapott pontok értelmezéséhez (43. ábrán a
kinetika limitált tartomány) már az ún. Warburg impedanciát (fizikai tartalmát lásd alább) is figyelembe kell venni,
mely a 45. ábra szerint épül be a helyettesítőképbe.

45. ábra: A Warburg-impedanciával kiegészített Randles-helyettesítőkép

Rs: (néha Re –’elektrolit’) az oldat soros ohmikus ellenállása:
A cellában levő oldat soros ellenállását, alapvetően két tényező határozza meg. Az egyik az elektrolit összetétele
és állapota, tehát az elektrolitban levő ionok fajlagos töltésszállító képessége, mozgékonysága, koncentrációja és
a rendszer hőmérséklete. A másik pedig a cella geometriai felépítése, azaz az elektródok távolsága,
elhelyezkedése, geometriája, felületének mérete, érdessége. Ha a Randles-helyettesítőképből indulunk ki, akkor
látjuk, hogy nagy frekvenciák esetén a kettősréteg-kapacitás rövidzárként viselkedik, tehát nagy frekvencián
való méréskor az Rct söntölve (megkerülő rövidzárral kiiktatva) van az áramkörben, és egy az egyben az Rs
cellaimpedanciát kapjuk meg a mérési eredményből. A Nyquist-diagram kezdőpontja tehát a vízszintes
tengelyen van, mert nagy frekvenciáknál nincs kapacitív hatás, és ennek a kezdőpontnak a távolsága az
origótól megadja az adott elektrokémiai mérési összeállításra jellemző cellaimpedancát.
Rct vagy Rp: töltéstranszfer (töltésátadási vagy penetrációs / polarizációs) ellenállás:
Ha a munkaelektród potenciálját a beálló egyensúlyi helyzethez képest megváltoztatjuk (a kis amplitúdójú, pl. 10
mV-os AC feszültséggel), akkor a potenciálváltozás hatására kémiai polarizáció (az elektromos kettősréteg
penetrációja) vagy töltésátlépés fog lejátszódni az elektromos kettősrétegben az elektródafelület és az
elektrolit között. Mivel az ún. túlfeszültség nagysága kicsi (jellemzően 10-20 mVpp AC gerjesztő jel), a
rendszer egyensúlyban levőnek tekinthető, és

Rct =

η
RT
=
I nFI 0

(12)

η a túlfeszültség, I0 a csereáram, n areakcióban átlépő elektronok száma, F a Faraday állandó, R az egyetemes
gázállandó, T az abszolút hőmérséklet [Marks és mtsai 2007].
Cdl: kettősréteg kapacitás:
Az elektromos kettősréteg az elektróda-elektrolit határfelületen jön
létre, abban az esetben, ha az adott kettősréteg kialakításában
résztvevő ionok és az elektród között töltésátadás nem valósul meg
(ez az ideálisan polarizálható elektród esete, tipikusan a nullafajú
elektródoknál fordul elő) A kettősréteg elektromos áramköri
viselkedése jól modellezhető egy kondenzátorral. Erről mutat egy
sematikus rajzot a 46. ábra, ahol negatívan polarizált az elektród.
Irodalmi adatok szerint a töltésszeparáció távolsága tipikusan 3 Å
nagyságú, és a fajlagos kapacitás 20 μF/cm2 nagyságrendű
[chemistry.msu.edu 2008], de befolyásolja az ionok koncentrációja,
ionok típusa, az elektródon alkalmazott potenciál, a felülfeti érdesség,
a hőmérséklet, továbbá esetleges szennyezések vagy oxidálódott
részek jelenléte is. Igen fontos tehát az EIS technika
46. ábra: Az elektromos kettősréteg
bioérzékelőkben való alkalmazhatóságának szempontjából, hogy
sematikus ábrája
a Randles-helyettesítőképben levő Rct és Cdl párhuzamos
elhelyezése csak akkor helyénvaló, ha az elektrolitunkban lévő
átvéve: [chemistry.msu.edu 2008]
ionok közül tényleg van olyan, amely nem vesz részt
töltésátlépéssel járó reakcióban a munkaelektródon, valamint fontos az is, hogy ez az ion nagy
mennyiségben legyen jelen, mert ilyenkor a töltésátlépési reakcióban részt vevő ion gyakorlatilag
jelentéktelen mértékben járul hozzá a kettősréteg kialakításához. A töltésátlépésben nem résztvevő
elektrolitot háttér elektrolitnak nevezzük.
W: Diffúziós vagy Warburg-impedancia:
Mérési eredményeim értelmezésében nem volt szükségem a Warburg impedancia figyelembevételére, de
tömören azért leírom a lényegét. Alacsonyabb frekvenciákon a diffúzió hatását is figyelembe kell venni a
modell alkotásakor. A penetrációs vagy töltésátadási reakció mindig anyagtranszporttal kapcsolt folyamat,
mivel az oxidált és redukált forma felületi koncentrációját változtatja meg. Emiatt a Warburg-impedancia a
helyettesítőképben a töltésátadási / penetrációs ellenállással van sorosan kapcsolva. A Warburgimpedancia nagysága erősen frekvenciafüggő, mivel ahogy növeljük a gerjesztő feszültségjel frekvenciáját,
az a távolság, amelyet egy adott irányú polarizáltsági időszak alatt az ionoknak meg kell tennie, csökken,

illetve ha csökkentjük a frekvenciát, ez a „diffúziós út”, és vele a Warburg-impedancia és a hatásának
részesedése a teljes rendszer impedanciájára nézve megnő. A Warburg impedancia hatása 10 Hz felett
elhanyagolható. Félig határolt (csak az elektród felől határolt) diffúziót feltételezve számítási módja az alábbi:
(13)
Zw: Warburg-impedancia, n: a reakcióban átlépő elektronok száma, F a Faraday állandó, R az egyetemes
gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, D: a diffúziós állandó, ω: a körfrekvencia [Marks és mtsai 2007]
Még egy további dologgal szokták pontosabbá tenni a helyettesítő képet a Warburg-impedancia
figyelembevételén kívül. A kettősrétegkapacitás nem egy tökéletes kapacitás, ugyanis az elektródoknak is van
inhomogenitása, pl. felületi érdessége és az oldatnak is van inhomogenitása, ami abban is megnyilvánul, hogy a
valós mérési eredményekben a Nyquist-diagramokon megjelenített félkör magassága nem pontosan fele
a Rct-nak, hanem általában kb. 10-15 %-kal kisebb, és a fázistolás értéke is kisebb mint 90 °, ezért a
nagyon precíz számításokhoz a Cdl helyére egy ún. konstans fázisú elemet (CPE – Constant Phase
Element) szokás az áramköri modellbe beilleszteni az olyan elektrokémiai kiértékelő szoftverekben, melyek a
felhasználó által definiált egyedi helyettesítőképekkel is tudnak számolni.
Mivel a méréseimhez használt Voltalab potenciosztát szoftvere nem tud CPE-t kezelni, valamint ez a további
finomítás / bonyolítás az irodalmi adatok elemzése alapján nem befolyásolta volna érdemben a mérési
eredményeimet vagy azok értelmezését [Marks és mtsai 2007, kfki.hu 2008, Inzelt 1999], és az EIS-val dolgozó
szerzők döntő többsége szintén Cdl használatával számítja ki a jelenségek monitorozására szolgáló Rct értékét,
munkámban eltekintettem a CPE-nek a Cdl helyett történő használatától.
7.1.2 Ciklikus voltammetria
A bioszenzor hordozók transzducer célokra szánt aktív felületének reprodukálható előállítása alapvető
kérdés, és ennek vizsgálati módszerei között a ciklikus voltammetria (CV) a legszéleskörűbben használt
módszer, mert az elektroaktív anyagok vizsgálatánál jól bevált, hasznos és sokoldalú elektroanalitikus technika.
Ez az eljárás mikroelektródákat és nyugalomban lévő – azaz nem kevert – oldatot használ, így a mért
áramot korlátozza az elektród felületén végbemenő diffúzió. A vizsgáló feszültségjelként (más néven
bemeneti vagy gerjesztő jelként) tipikusan alkalmazott hullámforma egy jellemzően több másodperces
periódusidejű és mind felszálló, mind leszálló rámpájában előre megadott V/s változási sebességű
fűrészjel. A 47. ábrán látható, hogy a CV-görbék esetén a cellaáramot az alkalmazott potenciál függvényeként
mérik.
megfelelően tiszta arany elektródon
ferro/ferricianid oldatban felvett CV görbe

ipa

ipc
Epc

Epa

47. ábra: Reverzibilis elektroaktív anyag jelenlétében (ez esetben ferro/ferricianid volt) jellegzetes madársziluett
alakot felvevő ciklikus voltammetriás (CV) görbe (a szaggatott nyilak az idő folyásának irányát mutatják az egyes
félciklusok alatt, továbbá láthatók az anódos v. oxidációs áramcsúcs: ipa (ipeak-anodic) & feszültsége: Epa , valamint a
katódos v. redukciós áramcsúcs i pc (ipeak-cathodic) & feszültsége: Epc)

Az összetevő oxidációs potenciáljának eléréséig az áram növekedni fog, majd egy oxidációs (anódos)
áramcsúcson túljutva visszaesik, ahogy az elektród felületének közelében lecsökken a kimutatandó
anyag oxidálható formájának koncentrációja. Amikor az alkalmazott potenciál változtatásának sebessége
ellentétes előjelűvé válik (a potenciál növekedés helyett csökkenni kezd), az áramerősség tovább csökken, majd
ellentétes előjelű áram keletkezik és egyszer csak az egyre csökkenő feszültség eléri azt a potenciált, ahol
elkezdődik az előreirányuló pásztázás során keletkezett anyagok redukciója.
Ez a redukciós-csúcs (katódos) hasonló formájú, mint a másik irányban tapasztalt oxidációs-csúcs. A mV-ban
léptékezett vízszintes feszültség-tengely egyúttal egy harmonikaszerűen összehajtogatott időtengelynek is
megfeleltethető, ugyanis a bemenő fűrészjel periódusidejének megfelelően a kimenet, azaz a mért áramérték
idő szerinti görbéje a félciklusok határainál „összehajtogatható”. Az ilyen fajta értelmezésnél azt nem
szabad elfelejteni, hogy a CV görbe legnagyobb feszültségértékhez tartozó visszafordulása után az idő jobbról
balra halad. Az eleinte lassabban csökkenő áramerősség az idő előrehaladtával negatív áramirányban és a
redukciós csúcsban folytatódik (ez a redukciós félciklus). A kapott önmagába hurkolódó, jellegzetes
„madársziluett” alakú áram-feszültség karakterisztikán megjelenő áramcsúcsok helye a reakciók
kvalitatív, míg a csúcsok alatti terület a reakciók kvantitatív tulajdonságait jellemzik. Amennyiben a
felületen zajlik valamilyen nem reverzibilis folyamat is, az egy-egy oda-vissza ciklus alatt keletkező görbék
nem pontosan fedik egymást, azaz nem tökéletesen hurkolódnak egymásba. Ezt például CV-vel végzett
elektrokémiai anyagleválasztás során lehet megfigyelni.
Reverzibilis reakciók esetén szobahőmérsékleten a redukciós és oxidációs potenciál közötti elméleti
különbség 57 mV [Inzelt 1999]. Gyakorlatban ez az érték tipikusan 70-100 mV. A nagyobb potenciálkülönbségek
vagy az oxidációs és redukciós csúcsok szimmetriájának hiánya nem-reverzibilis felületi reakcióra utalnak. Az
áramcsúcsok nagysága az elektródák vezetőfelületével egyenesen arányos, a redukciós és oxidációs
csúcsok potenciáljának különbsége pedig a felület tisztaságát jellemzi [Inzelt 1999]. Kísérleti összeállítások
szilárd fém-elektródáinak vizsgálatára, minőségbiztosítási méréseire alkalmazott elektrokémiai eljárások
között a ciklikus voltammetria a legnépszerűbb. Azon tulajdonsága, hogy reprodukálható eredményt képes
nyújtani – legalábbis az egymást követő ciklusok során – felbecsülhetetlen értékű pl. viszonylag rosszul definiált
elektród felületek esetén. Az oxidációs és redukciós csúcsok egyidejű megfigyelésének lehetősége szintén
meglehetősen hasznos elektród folyamatok vizsgálatánál. Számos elektródkinetikai vagy elektroszorpciós
folyamat tanulmányozható részletesen a különböző pásztázási sebességen rögzített ciklikus
voltammogrammok vizsgálatával.
A CV eljárásokból olyan fontos paramétereket lehet származtatni, mint a csúcsáram nagysága (Ip), a
csúcspotenciál (Ep), a reagens molekulánkként átadott elektronok száma (n), a sebességi együttható, a diffúziós
együttható (D) és az elektrokémiai reverzibilitás. Reverzibilis rendszerek esetén a csúcsáramot (Ip) a RandlesSevcik egyenlet írja le, melynek 25 oC-on érvényes egyszerűsített alakja az alábbi:
= 2,69 × 10
(az eredeti forma ip = 0.4463 ·n· F· A· C· (n· F· v· D / R· T)1/2)

(14)

ahol D a diffúziós együttható, A az elektród felülete, C az anyag koncentrációja, a pásztázási sebesség (Vs-1),
n a reakcióban résztvevő elektronok száma, F a Faraday együttható, R az egyetemes gázállandó.
Az egyenlet szerint Ip egyenesen arányos a koncentrációval és
-el, azaz a pásztázási sebesség
négyzetgyökével, míg a csúcs potenciál (E p) független tőle. A csúcs szélességét az alábbi összefüggés adja:
Ep - Ep/2 = 59/n mV

25oC-on

(15)

ahol n a redox centrum által egy reakcióban átadott elektronok száma. Reverzibilis elektron-átlépési folyamat
esetén az anódikus (oxidációs) csúcsáram azonos a katódikus (redukciós) csúcsáramával, a csúcstávolságot
pedig a fentihez hasonló összefüggés adja:

-65-

∆

=

−

= 59/n mV 25oC-on

(16)

Szoktak még számolni az áramcsúcs alatti terület integrálásával töltést, és az alapján a felületre
adszorbeálódott anyagmennyiséget, valamint lehetséges a ciklikus voltammetria elektródfelületnagyságot mérő és felülettisztító eljárásként való alkalmazása is. A munkaelektródok elektrokémiai
tisztításával egyrészt el lehet kerülni a túl agresszív, esetenként veszélyes tisztító vegyszerek használatát,
másrészt az eljárás olyan esetekben is használható, amikor az elektródjaink nem elérhetők kémiai tisztításhoz
(pl. mikrofluidikai berendezésekben), vagy amikor egy hordozón lévő több elektródot szeretnénk külön tisztítani
(egyedi címzési lehetőség) [Canaria és mtsai 2006].
7.1.3 Affinitás bioérzékelők teljesítőképességének összehasonlíthatósága
Arra már korábban (ld. 4.1 rész) utaltam, hogy affinitás bioérzékelők esetében a bekötődő célmolekulák száma
és mintabeli koncentrációja közötti összefüggés még két teljesen azonos struktúrával felépített, de eltérő
dinamikával, (időtartományokban) működtetett eszköz között is markáns eltéréseket mutathat.
A fenti megfontolásokat figyelembe véve, arra a következtetésre jutottam, hogy az affinitás bioérzékelők
szerkezetének, transzducerének és méréstechnikájának összehasonlítására az a legegyszerűbb mód, ha
az eszköz dinamikáját, mint befolyásoló tényezőt kizárjuk. Ennek legkézenfekvőbb módja az, hogy első
közelítésben csak a karakterizálás közben előforduló két végállapotot tekintjük, azaz a célmolekuláktól
teljesen menteset, (tehát csak az üres bioreceptorréteget tartalmazó transzducert, a továbbiakban „0 %-os
eset”) és a célmolekulákkal maximális (100%-os) mértékben beborítottat, (azaz csupa célmolekulával
összekapcsolódott bioreceptort tartalmazó transzducert, a továbbiakban „100%-os eset”). Méréstechnikától, tehát
a kijelzett paraméter (pl. törésmutató, rezonanciafrekvencia, töltésátadási ellenállás) természetétől függetlenül
igaz, hogy egy adott bioérzékelő a 0%-os esetre is rendelkezik egy értékkel – legyen „A” – és a 100%-os esetre
is– ez legyen „B” – mutat valamit, és e két érték egymástól való eltérésének nagysága egyértelműen jellemzi az
adott bioérzékelő szerkezetének és transzducer módszerének használhatóságát / teljesítőképességét. Minél
nagyobb az eltérés, annál jobban használható az adott bioérzékelő. Az már a méréstechnika
felbontóképességén múlik, hogy ezt az eltérést milyen pontossággal és mekkora mintabeli
koncentrációtartomány átfogására lehet majd használni, miután az affinitás bioérzékelő működtetési
dinamikáját is megfelelően optimalizálták a végső bioérzékelő alapú eszközben.
A legtöbb affinitás bioérzékelős cikkben rendelkezésre áll az „A” és „B” érték, amennyiben statikus karakterisztika
felvételére is sor került. Az általam vizsgált EIS méréstechnikát alkalmazó szakirodalmakban rendszerint lemérik
a tisztított üres munkaelektród, a „0%-os eset” és a „100%-os eset” Nyquist diagramját is, mely utóbbinál a
telítésbe menő, a mintabeli célmolekula koncentráció növelésére már alig változó görbék jelzik, hogy a
bioreceptorréteg betelt, és tipikusan a ∆Rct = R ct„B” - R ct„A” -nak megfelelő Rct növekedést szokták feltüntetni a
mintabeli koncentráció függvényében, A 4. táblázatban EIS-át alkalmazó bioérzékelők összehasonlítását
mutatom be az affinitás bioérzékelő szerkezetek teljesítőképességének összehasonlítására
megfogalmazott javaslatom illusztrációjaként. Az egyszerűsítés jegyében a struktúrára jellemző fajlagos
paraméter előállításának utolsó lépéseként célszerűnek tartom a „B” és „A” értéket elosztani egymással, hiszen
így az aktív felületre normálás kérdése is megoldódik jelátalakítási metódustól függetlenül, hiszen a transzducer
aktív felülete a „0%-os esetben” és a „100%-os esetben” is ugyanakkora. Ezt az elgondolásomat valósítottam
meg a 4. táblázat utolsó oszlopában az ’Rct 100 / 0 ’ (= Rct a 100% -os esetben / Rct a 0%-os esetben) paraméter
bevezetésével és meghatározásával az egyes publikált bioérzékelő konstrukciókra. A bevezetett paraméter
alkalmasnak tűnik arra, hogy az EIS-át alkalmazó affinitásbioszenzor koncepciók és konstrukciók
összehasonlításának vezérfonalául szolgáljon.
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GCE – Glassy Carbon Electrode (üveges-szénelektród)
PSA – Prosztata Felületi Antigén / antiPSA – Prosztata Felületi Antigén elleni antitest,
*** TE – Tris-HCl 10 mM és EDTA 1 mM oldata (pH 7,6)
**** EIS – Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópia
2,8
373,3%

23,5
188%

20
(ha a 2. körív az Rct)
83% à n.a., (nem
Randles hely. képű)
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400%
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4. táblázat: EIS**** alapú affintiásbioérzékelők paramétereinek összehasonlítása

7.2
7.2.1

Kutatási eredmények és értelmezésük
Új interdigitális transzducer (IDT) elektród geometria

Egy interdigitális elektród (IDE) egyik elektródfelének transzducerként
történő használata tulajdonképpen bármilyen elektrokémiai méréstechnikájú
bioérzékelőben felmerülhet, hiszen első közelítésben a makromérettartományban (több cm2 vagy néhányszor tíz mm2 nagyságrendű aktív
felületek) a
munkaelektród – tehát az elektrokémiai bioérzékelők
transzducerének – alakja széles skálán változtatható anélkül, hogy az az
oldattal érintkező határfelületén végbemenő – tehát a bioérzékelővel mérni
kívánt – jelenségeket érdemben befolyásolná, amennyiben megfelelő
szimmetriával elhelyezett és elegendően nagy felületű ellenelektród (vagy
másnéven vonatkoztatási elektród) van a cellába helyezve, és a referencia
elektród helye megfelelően közel van a munkaelektródhoz.

48. ábra: Hagyományos IDE
sematikus ábrája

Az 48. ábrán a tipikus IDE sematikus ábráját mutatom be. Jellemzően
kapacitív vagy konduktometriás méréstechnikát alkalmazó bioérzékelőkben előnyös az IDT elektród
használata, ugyanis az egymás közé benyúló fésűfogak közötti interdigitális rés arányai miatt (általában 2-3
nagyságrenddel hosszabb, a szélességéhez képest) felületegységre vetítve nagy kapacitást és viszonylag
jó közegen-keresztüli átvezetést lehet elérni, miközben a környezete felé teljesen nyitott a transzducer és a
teljes rendelkezésre álló felületen érintkezhet a vizsgált mintával. Megjegyzendő, hogy a két elektródfélhez
tartozó fésűfogak között kialakuló elektromos erővonalak csak kb. abban a nagyságredben hatolnak bele a minta
tömbi részébe, mint az ellentétes elektródfélhez tartozó fésűfogak középvonalainak távolsága [Van Gerwen és
mtsai 1998] (ami klasszikus esetben az interdigitális rés szélességének duplája, mert a fésűfogak és az
interdigitális rés szélessége szokványos IDE esetében egyforma szokott lenni, és kb. az átfolyó áram 95%-a e
magasság alatt jut el egyik fésűfogtól a másikig), így az elektródok miniatűrizálásával egyre inkább csak a
felülethez közeli térrész folymatai és a határfelületen lezajló folyamatok befolyásolják a mérés
eredményét, ami egy bioérzékelő transzducer esetében általában előnyösnek tekinthető, hiszen a rajta
levő bioreceptorszőnyeg kb. néhány nanométer vastagságú.
Az elmúlt évtizedben lehetővé vált miniatürizálási trend jellegzetes terméke, hogy napjainkban már
nanométerekben mérhető interdigitális réssel készülő IDT elektródokról is számos közleményt lehet találni az
irodalomban [Van Gerwen és mtsai 1998, Laureyn és mtsai 2000]. Az ezekhez szükséges gyártástechnika
azonban nyilvánvalóan csak korlátozott számú bioérzékelő kutató számára elérhető, továbbá a
tömeggyárthatóság tekintetében is új kihívásokat vetnek fel, ezért az IDE-ok bioérzékelő transzducer
szerepkörben való továbbfejlesztési lehetőségeit én egy más irányból közelítettem meg. Korábbi amperometriás
bioérzékelőkkel végzett kutatásaim során a vastagréteg elektródok gyártástechnológiájából és a nem optimalizált
geometriából adódó széli-hatások és sarok-hatások jelentős problémákat okoztak munkám
reprodukálhatóságának tekintetében. Figyeljük meg az 48. ábrán a fésűfogak hosszát. Látható, hogy a
hagyományos IDE-ok esetében is próbálják korlátozni a tervezők az esetleges sarok-hatások
érvényesülésének lehetőségét az által, hogy a fésűfogak végei az ellenoldali elektródfél-gerincet nem
közelítik meg az interdigitális rés méretével egyező távolságra, hanem attól 5-10-szer nagyobb távolságban
véget érnek, így csökkentve a sarkoknál létrejövő hossztengely irányú elektromos térerősséget, azaz a tér
inhomogenitásának mértékét. Számomra a sarokhatás – az okozott nehézségektől elvonatkoztatva – mindig
valamilyen paraméternek (pl. térerőgradiens, áramsűrűség) / folyamatnak (pl. rétegnövekedés) a rendszer többi
részéhez képesti túl intenzív megnyilvánulásaként volt értelmezhető, ezért a bioérzékelők érzékenységével és
pontosságával foglalkozó vizsgálódásaim kapcsán elgondolkodtam azon, hogy nem lehetne-e valamilyen
módon kiaknázni e „túl intenzív megnyilvánulásokat”, hogy érzékenyebb / pontosabb / hosszabb
élettartamú bioérzékelő alapú eszközöket konstruálhassunk. Mivel általánosságban a homogén térbeli
jellemzőket mutató rendszerek sokkal könnyebben megzavarhatók és „látványosabb” eltérést szenvednek el
azonos zavaró hatás esetén, mint egy ismert mértékben és ismert reprodukálhatósággal előállított inhomogén
térbeli jellemzőkkel működtetett rendszer, ezért arra a következtetésre jutottam, hogy nem biztos, hogy az IDE-ok
esetében a szakma által eddig alkalmazott tervezési szabályoknak megfelelően, a minél homogénebb erőtér
elérésére célszerű törekedni, mert lehet, hogy a gyakorlatban bizonyos mérési összeállításokban, bizonyos

gyártástechnológiák esetén a reprodukálható inhomogenitás esetleg jobb eredményre vezet.
Az IDE-ban az ellenpólusokhoz tartozó fésűfogak között kialakuló elektromos erőtér erősségének és
homogenitásának mértéke a fésűfogak hossztengelye mentén haladva az IDE felületének a végektől
viszonylagosan távoli részein azonos profilt és amplitúdókat mutat. Ez azt jelenti, hogy az IDE felületének nagy
részén (a fésűfogak végeitől beljebb levő területen) az inhomogenitás mértékét még lehetne növelni, ha a
fogak hossztengelye mentén haladva nem mindig ugyanolyan lenne az erőtér. Tovább haladva a
gondolatmenetben, megszületett egy „csupa sarok” IDT elektród ötlete (ld. 49. ábra), melynek geometriai
tervezése során az is kiderült, hogy a fésűfogakon elhelyezett oldalágacskák megfelelő méretezése által,
elérhető az ugyanolyan nagyságú felületre létrehozható hagyományos IDT elektródéval megegyező hosszúságú
interdigitális rés az új verziókkal is, miközben mind a fésűfogak (és az oldalágak), mind az interdigitális rés
szélessége azonos marad.

49. ábra: Új fajta, oldalágakkal rendelkező IDE sematikus ábrája (balra szimmetrikus oldalágakkal rendelkező
verzió, jobbra a teljes mértékben aszimmetrikus oldalágakkal rendelekző verzió)
Néhány elektromos mező modellezési eredmény és a bíztató eredménnyel záruló házon belül elvégzett
újdonságkutatás után elindítottam az új IDT elektródgeometriák szolgálati találmányként történő
szabadalmaztatását [P3], és megkezdtem a bioérzékelőkben történő hasznosíthatóság tesztelését. A
hagyományos és az oldalágakkal rendelkező IDT struktúra környezetében vákuumban létrejövő elektromos mező
eloszlásának különbségeit demonstráló szimulációs eredményeket (Sinkovics Bálint munkája) az 50. ábrán
mutatom be, az új geometriájú IDT elektródokkal elvégzett kísérletek eredményeit pedig ebben és a következő
(8.) fejezetben is tárgyalom.

50. ábra: Hagyományos és szimmetrikus oldalágakkal rendelkező IDE körül (vákuumban) végeselem-modellezéssel
számított elektromos erőtér ekvipotenciális felületei (a szimulációktól balra a betáplált elektródgeometria látható)
Látható hogy az elágazásokat tartalmazó és hagyományos IDE részlet feletti ekvipotenciális felületek alakja
markánsan eltér. Az új IDE felett megjelenő, számos görbülettel és áthajlással rendelkező ekvipotenciális
felületek feltehetőleg intenzívebb anyagáramlást keltenek, mint a hagyományos IDE részlet feletti síkszerű
ekvipotenciális felületek. Bár a fenti végeselem-modellhez megadott határfeltételek távolról sem írták le egy
bioérzékelő eszköz reakcióterébe helyezett IDT elektród környezetének körülményeit (folyadék és benne
mozgásképes töltéshordozók), a szimulációs eredmények alapján azt a következtetést azért levontam, hogy az
oldalágakkal rendelkező IDT struktúrák a mérőfeszültség rákapcsolásakor feltehetőleg a mintaoldat tömbi
részének nagyobb mélységeiben keltenek térerősség gradinest, és e gradiens jellemző iránya a nagyobb
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távolságokban már nem az IDT felületre merőleges lesz elsősorban, a hagyományos IDT geometriával
ellentétben. A szimuláció egyszerűbb kivitelezése érdekében az IDE feletti térrészre konkrétan vákuumnak
megfelelő anyagparaméter értékeket állítottunk be, azonban véleményem szerint a rajzok ettől még utalnak a
jellegbeli különbségre, viszont a mértékre nem szabad következtetéseket levonnunk.
7.2.2

EIS mérések korong alakú elektródon, hagyományos („szabványos”) elektródbekötéssel (’R’:
Ag/AgCl, ’C’: Pt)

A tervezett összehasonlító-kísérletek első állomásaként a 7.3.1 részben leírt ’korongEIS’ elektródok 4 példányán
végeztem a 7.3.2 szerinti tisztítás után ssDNS bioreceptorréteg immobilizációt (ld. 6.3.3) és hibridizációt (ld.
6.3.4), és a folyamatok követésére az immobilizálás előtt és után valamint a hibridizáció után a 7.3.4-beli 250 µles mérési összeállításban az ott leírt alap paramétereknek, és a 7.3.7-nek megfelelően EIS méréseket végeztem.
Az immobilizált DNS hatására az oldatban levő redoxi centrumok (ferro- és ferricianid ionok) a polarizált felülettől
távolabb helyezkednek el, mint tiszta aranyfelület esetén, így ez a töltésátadási gát (Rct) megnövekedését
okozza, valamint a kettősréteg kapacitás csökkenéséhez vezet. A komplementer ssDNS célmolekulák
behibridizálása következtében még több
negatívan töltött foszfátcsoport helyezkedik el
az aranyfelület közelében, mint az egyszálú
Immobilizáció után
esetben. Ez a redoxi párra kifejtett taszító
Hibridizáció után
hatás, így a töltésátlépési gát növekedését
jelenti, tehát a töltésátlépési ellenállás is
növekszik,
valamint
az
elektromos
kettősréteg fizikai megvastagodása miatt a
R ct 100
kettősréteg kapacitás (Cdl) tovább csökken.
Rs
R ct 0
Mivel Rct jóval nagyobb mértékben változik,
mint Cdl , az EIS méréstechnikájú
bioérzékelőkben ezt a paramétert célszerű
figyelni. A célmolekulák bekötődése miatt a
51. ábra: DNS bioérzékelő elektród Nyquist diagramon
Nyquist diagramon okozott változás
megjelenített EIS mérési eredménye a célmolekulákkal történő
szemlétetésére az 51. ábrán bemutatom
inkubáció (hibridizáció) előtt és után
ilyen ábrázolási formában is az egyik
konkrét EIS-i mérési eredményemet,
melyet a 6.3.5-ben leírtaknak megfelelő méréssel kaptam, a későbbiekben azonban csak az Rct értékekre
fogok szorítkozni, mivel ez hordozza a bioérzékelő felület szempontjából fontos információt.
E helyen csak annyi fontos az összehasonlító értékelés (ld 7.2.4 fejezet) szempontjából, hogy az általam a
7.1.3-ban definiált és affinitás bioérzékelőkre bevezetni javasolt ’R ct 100 / 0 ’ (= Rct 100% -os eset / Rct 0%-os
eset) paraméter tekintetében 178%-os eredményt adott a 4 hordozóból a legeltérőbb példány eredményét
kihagyva, a 3 másik átlaga és az így kapott szórás 7% volt.
7.2.3 EIS mérésekben használt IDT elektródok digitális fényképről számított méretei
A lézeres ablációs gyártófájlokat azzal a peremfeltétellel szerettem volna elkészíttetni a Tanszék
Lézertechnológia Laboratóriumában, hogy a hagyományos IDT elektródok és a két újfajta IDT geometriával
rendelkező elektródok (szimmetrikus oldalágakkal és aszimmetrikus oldalágakkal) az általam megadottt
egységes befoglaló méretekkel és karakterisztikus szélességekkel készüljenek mindkét felhasználási területre
(konduktometriás és EIS), továbbá az össz-aranyfelület valamint az interdigitális rés szélessége (minden
esetben az elérhető legkisebb: 25 µm) és hosszúsága tekintetében, minél kevésbé térjen el egymástól a
három típus. A gyártó fájlok menet közbeni egyeztetése során azonban világossá vált, hogy tervem nem
valósítható meg tökéletesen a befoglaló terület széleinél szükséges „kerekítések” miatt, ezért a 7.3.3 szerinti
módszerrel mikroszkóp alatt készített digitális fényképeken végeztem el az eredményül kapott aranyvékonyréteg hordozók hasznos felületeinek és egyformaságuk mértékének elemzését.

A nyitott cellás EIS méréstechnikához létrehozott ’quadroIDT’ hordozón levő struktúrák esetében, melyekről az
52.-54. ábrán mutatok be nagyított fotókat, az optikai kiértékeléshez kijelölt területeken (viszonylag szorosan a
komplett IDT elektród köré illesztett téglalap, és egy rövid szakasz az elektródgerinc hozzávezetéséből), a pixelek
száma: kb. 1130 x 1970 volt. IDT típusonként kiszámítottam az aktív aranyfelület méretét és az IDT elektródok
egyformaságának mértékét (szórás). A szélső fésűfogak és az elektródgerinc által megadott valós befoglaló
méret 2,3 x 4,0 mm. Azt találtam, hogy egyrészt a hagyományos IDT-k fésűfogai túl keskenyek lettek és
szélességük a végek felé haladva egyre csökkent valamilyen okból – feltehetőleg az X-Y asztal térbeli
felbontóképességének határaihoz túl közel kerültünk ezzel a rajzolattal –, azaz a fókuszált lézersugár útja a
hordozón nem követte tökéletesen a lézert vezérlő számítógépbe programozott elvileg egymásra derékszögű
irányokból összetevődő ablációs útvonalat.

52. ábra: hagy-IDT

54. ábra: aszim-IDT

53. ábra: szim-IDT

5. táblázat: A ’quadro-IDT’ hordozón (ld. 58. ábra) létrehozott ’aszim-IDT’, ’hagy-IDT’ és ’szim-IDT’
elektródok aktív felületeinek jellmezői
IDT elektród típusa
(n=4, minden fajtára, és a komplett
IDT terület: 2,3 mm x 4,0 mm =
0,092 cm2)

a komplett IDT területen
belül az átlagos
arannyal való kitöltöttség, %

szórás

egy IDT elektródfél
munkaelektródként használt
felülete, cm2

aszim-IDT

59,87%

1,37%

0,0275

hagy-IDT

50,54%

1,63%

0,0232

szim-IDT

57,12%

2,18%

0,0263

A felület-számítások eredményét a 5. táblázatban foglaltam össze. Ugyan a ’hagy-IDT’-k esetében valószínűleg
állandó gyártási hibának minősíthető fent említett „fésűfog-keskenyedés és hegyesedés” semmiképpen nem volt
kedvező eredmény, az 5. táblázatból leszűrhető, hogy ez mindössze a ’hagy-IDT’-k aktív felületének kb. 7-9 %-os
csökkenését okozta, de a reprodukálhatóságukat jellemző szórási érték nem volt magas (1,63%), és a két új
geometria értékei között maradt, ezért a biofunkcionalizálási kísérleteket és méréseket a kitűzött tervek szerint
folytattam. Megjegyzendő, hogy a hagyományos IDT elektródok mérete a konduktometriás példányokban is kb.
8-9 %-kal kisebb lett, mint a 2 új IDT geometria esetén, annak ellenére, hogy azokon a hagyományos fésűfogak

szabályos méretűnek tűnnek a fényképfelvételen. Mivel az összes tervbe vett és elvégzett elektrokémiai
mérésben a felületegységre normált eredményeket vettem az értelmezés és következtetések alapjául,
ezért ezek a pontosan felmért méretbeli eltérések nem okoztak semmilyen nehézséget.
7.2.4

Hagyományos és 2 új IDT elektród geometria összehasonlítása EIS-val korong elektródhoz
képest a.) Ag/AgCl + Pt, b.) Ag/AgCl + biofunkconális ’C’, c.) közösített biofunkcionális
’R&bio-C’ elektródbekötés mellett

Megalkotásuk után legfontosabb célkitűzéseim közé került az új IDT elektródák teljesítőképességének tesztelése
különböző bioérzékelők modelljében. Affinitásbioérzékelő jellegű felhasználásukra a szakirodalom elemzése
alapján egy DNS bioérzékelő modellben tudtam a legegyszerűbben kísérleteket tervezni. A 7.3.1-ben leírt
’quadroIDT’ elektródhordozók 4 példányán végeztem a 7.3.2 szerinti tisztítás után ssDNS bioreceptorréteg
immobilizációt (ld. 6.3.3) és hibridizációt (ld. 6.3.4), és a folyamatok követésére az immobilizálás előtt és után
valamint a hibridizáció után a 7.3.4-beli 250 µl-es mérési összeállításban az ott leírt alap paramétereknek és a
7.3.8 résznek megfelelően EIS méréseket végeztem. A mérések eredményeit az 7.1.3-ban definiált és részemről
az affinitás bioérzékelőkre bevezetni javasolt ’Rct 100 / 0 ’ (= Rct 100% -os eset / Rct 0%-os eset) paraméter
segítségével fogom bemutatni a 55. ábrán. Mivel a bioérzékelők esetében az egyes kísérleti lépések közötti
technológiai / előkészítési folyamatok gyakran nagyon időigényesek, ezért a szakirodalomban megszokott
dolog, hogy egy-egy paramétert csak néhány darabos (tipikusan n = 3 – 6) szériában vizsgálnak
kísérletileg, és az alkalmazott technológiák komplexitása miatt gyakran több tíz %-os relatív szórásokat
tartalmaznak a mérési eredmények. Mivel az egyre nagyobb teret hódító miniatürizáció lehetővé teszi szinte
bármilyen elektrokémiai bioérzékelő alapú eszközben azt, hogy ugyanarra a keresett összetevőre redundáns
módon akár 4 db, elvben identikus működésű transzducert is igénybe vegyünk anélkül, hogy ezzel a vizsgálati
minta irányában túlzott mennyiségi igényeket támasztanánk, a jelfeldolgozásban is módunk nyílik egy a
méréstechnikában jól ismert pontosság növelő algoritmus bevetésére. Nevezetesen, ha ugyanazt a
paramétert 4 külön méréssel / kísérletben vizsgáljuk meg, akkor az átlaguktól legjobban eltérő eredményt
elhagyva, és a maradék 3 eredményt újra átlagolva, az esetleges aránytalanul nagy eltéréssel járó véletlen
hibákat igen jól ki tudjuk szűrni, és jelentősen pontosabbá tehetjük az eredményt. Ez az átlagolási eljárás
az általam górcső alá vett kérdés szempontjából – nevezetesen, hogy milyen előnyökkel járhat az új IDT
elektródok, és egyáltalán az IDT elektródok használata egy EIS méréstechnikára épülő DNS bioérzékelőben a
hagyományos, általában kerek munkaelektródokhoz képest – ahhoz hasonlítható, mint amikor egy sok mérésből
származó konfúznak tűnő ponthalmazra trendvonalat illesztünk, és ezzel tesszük szemléletesebbé a vizsgált
jelenség / folyamat jellegét vagy irányát.

R ct 100/0 értékek 3 féle IDT elektród 3 féle elektródbekötésével + a
korong elektród értéke (n= 4-1 az átlagokhoz és szórásokhoz, ld. a szövegben)
350.00%
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%

4-1
átlagok

50.00%
0.00%

55. ábra: Azonos biokémiai kezeléseken átesett hordozókon mért R ct 100/0 értékek 3 féle IDT elektród 3 féle
elektródbekötésével + az EIS-ban tipikus korong elektród értéke
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Abból kiindulva tehát, hogy nem egy konkrét bioérzékelő eszközt kívánok karakterizálni – hiszen pl.
aspecifikus kötődést mérő, vagy szelektivitási próbákat, valamilyen nem teljesen komplementer, vagy
egyáltalán nem komplementer ssDNS mintába juttatásával nem is végeztem – , hanem egy adott
bioérzékelő modellen belül maradva a transzducer geometria és az elektród bekötés megváltoztatásának
hatásaira kívánok rámutatni, én is éltem a fent ismertetett véletlen hiba csökkentő algoritmussal, és az így
számított eredményeket használom az értékeléshez. A 7.3.8 részben leírt metodika révén tehát az 55. ábrán
látható eredményekhez jutottam.
A 3 IDT geometria közül a hagyományos IDT elektródok még a 4 – 1-es átlagolási metódus ellenére is jóval
nagyobb szórást mutattak a hagyományos 3
elektródos bekötésben, mint a két új
geometriával készült IDT elektródok, és
kiugróan nagy szórást mutattak, abban a
két elektródbekötésben, amikor nem csak
az egyik elektródfél vesz részt a mérésben.
Ez magyarázható esetleg a pixelszámolásos
felületmérés során már feltárt fésűfogelhegyesedés jelenlétével, hiszen az
elhegyesedő fésűfogak végei ebben a
mérettartományban
már
feltehetőleg
sérülékenyebbek, és kevésbé reprodukálható
módon tudnak ellenállni az elektrokémiai
mérések alatti vegyi hatásoknak, mint akár egy
jól sikerült, párhuzamos oldalú fésűfogakat
tartalmazó IDT elektród (pl. amilyeneket
kisebb felületen sikerült létrehoznunk az 5 x 25
56. ábra: a 3-as számú ’quadroIDT’ hordozó ’hagyIDT’
mm-es ’BSA-hagyIDT’-k esetében, ld. 8.3.1 és
fésűfogainak
rongálódása az EIS mérések következtében
8.2.1 rész, 63/a. ábra), vagy a fésűfogakat
jobbra és balra az oldalágaik révén a
hordozóhoz „horgonyzó” újfajta IDT elektródjaim. A fent elmondottak megtörténtének lehetőségét bizonyítja a 3as számú ’quadroIDT’-n található ’hagy-IDT’-ről az EIS-i méréssorozat után készített mikroszkópos felvétel,
melyet az 56. ábrán mutatok be, és jól szemlélteti, hogy egyes fésűfogak részleges leszakadása bekövetkezett.
A felsorolt korlátozó tényezők figyelembevételével az alábbi értékelést tettem az EIS-val szerzett mérési
eredményeim kapcsán:
1.
Egységesített tiol-arany kemiszorpciós immobilizálási technikával DNS bioreceptor rétegeket hoztam létre
üveghordozóra párologtatott arany-vékonyrétegeken. (A: korong geometriájú 5 mm átmérőjű elektródokon, B:
„hagyIDT” elektródokon, C: „szimIDT” elektródokon és D: „aszimIDT” elektródokon, melyek pontos rajzolatát és
méreteit ld. 7.3.1 és 7.2.3 részeknél).
2.
A szakirodalomban leginkább elterjedt korong alakú munkaelektród (W), Ag/AgCl referencia-makroelektród (R) és
Pt drótból készített ellenelektród (C) alkotta mérési összeállításban, – melynek a további, IDTelektródokon
végzett kísérleteimben a „hagyományos” elektródbekötési metódus felel meg, – a mérésekben egységesen
használt immobilizálási technika (24 órás szobahőmérsékletű tiol-arany kemiszorpció 100% relatív páratartalom
mellett), egységesen használt mérőoldat (10 mM K 3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] tartalom), mérési beállítás (DC =
180mV, AC = 10mV pp), bioreceptormolekula (’probe-17-SH) és célmolekula (’target-51’) esetében az általam
javasolt ’ Rct 100/0’ összehasonlító paraméter 178% -nak adódik 7% szórással, amennyiben az átlagot és szórást
a legeltérőbb mérési eredmény negligálásával számítom. (ld. 55. ábra)

3.
Az 55.ábra alapján elmondható, hogy az elektródgeometriák tekintetében a korong elektródhoz képest az azonos
technikával biofunkcionalizált IDT geometriájú elektródok alkalmazása – esetleges oldalágak jelenlététől
függetlenül – nem előnyösebb sem a ’hagyományos’ elektródbekötés (W - az egyik bioreceptorréteggel borított
IDT elektródfél, R - Ag/AgCl makroelektród, C - Pt drót), sem a ’közösített R&bio-C’ elektródbekötés (W - az egyik
bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél, R és C közösítve - a másik bioreceptorréteggel borított IDT
elektródfél), sem a ’biofunkcionalizált C’ elektródbekötés (W - az egyik bioreceptorréteggel borított IDT
elektródfél, R - Ag/AgCl makroelektród, C - a másik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél) alkalmazásával,
amennyiben az általam javasolt ’Rct 100% / Rct 0%’ paramétert is és annak szórását is figyelembe vesszük az EIS
mérési eredményekben.
4.
Az IDT elektródok felhasználásával megvalósított három féle lehetséges elektródbekötés tekintetében,
egységesített EIS mérési technika és biokémiai protokoll mellett, a ’hagyományos’ elektródbekötéshez képest
(W: az egyik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél, R: Ag/AgCl makroelektród, C: Pt drót) az ellenelektród
(C) biofunkcionalizáltsága (ld. ’biofunkcionalizált C’ elektródbekötés: W - az egyik bioreceptorréteggel borított
IDT elektródfél, R - Ag/AgCl makroelektród, C - a másik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél)) 3-6 %-os
növekedést, a biofunkcionalizált ellenelektród (C) kombinált ellen- és referenciaelektródként (R&C)
történő bekötése (ld. ’közösített R&bio-C’ elektródbekötés: W - az egyik bioreceptorréteggel borított IDT
elektródfél, R és C közösítve - a másik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél) 30-40 %-os növekedést
okozott ugyan az általam összehasonlítási alapként javasolt ’ Rct 100/0’ paraméter értékében, de eközben a
szórás erőteljesen megnőtt. Elektródtípusonként tételesen a relatív szórások és fajlagos növekedésük a
’hagyományos’ elektródbekötés relatív szórósaira vonatkoztatva a 6. táblázatban láthatók.
6. táblázat: Alternatív elektródbekötésekkel kapott relatív szórások és fajlagos növekedésük mindhárom
IDT elektród geometrián vizsgálva a ’hagyományos’ elektródbekötés adott IDT geometriával kapott relatív
szórósaihoz képest (n= 4 – 1, ld. 7.2.4-ben a szövegben)

’hagyományos’
elektródbekötés
’biofunkcionalizált-C’
(’bio-C’)
fajlagos változás
’közösített R&bio-C’
fajlagos változás
7.3
7.3.1

hagyIDT

szimIDT

aszimIDT

növekedés
szélsőértékei

17,63%

5,27%

0,89%

1x

117,98%

12,23%

18,66%

6,69 x
155,15%
8,80 x

2,32 x
25,66%
4,87 x

20,95 x
6,64%
7,45 x

2,32 x – 20,95 x
4,87 x – 8,80 x

Alkalmazott módszerek
A bioszenzorhordozó elektródák készítése (EIS-hoz)

Az arany-vékonyréteg hordozók megmunkálása a 6.3.2 részben leírtakkal
megegyező technológiával történt. A 7.2.2 részben leírt EIS mérések
munkaelektródjának céljára a 25 x 25 mm-es hordozó közepén meghagyott 5
mm átmérőjű korong alakú fémréteg szolgált, melynek érintkező tappancsa a
hordozó szélére lett kivezetve (a továbbiakban ’korongEIS’, 57. ábra)
7.2.4-beli összehasonlító EIS mérésekhez a 7.2.1 alatt ismertetett új és
hagyományos elektródgeometriákat (hagyományos IDT – ’hagyIDT’,
szimmetrikus oldalágakkal rendelkező IDT – ’szimIDT’, és aszimmetrikus
oldalágakkal rendelkező IDT – ’aszimIDT’) úgy méreteztem, és terveztem
meg, hogy egy 25 x 25 mm-es hordozó tartalmaz 2 db ’hagyIDT’-t és 1 db

5 mm

57. ábra: ’korongEIS’ aranyvékonyréteg elektród

’szimIDT’-t és 1 db ’aszimIDT’-t, egyenként 4,0 x 2,3 mm befoglaló mérettel
és 1,7 mm-es fog-hosszúsággal rendelkeznek (ld. nagyított fényképek a 4.8
részben). Az érintkező tappancs-párok a négyzet alakú hordozó egy-egy
oldalára vannak kivezetve, és az elektródpárokat körülvevő részekről a
fémréteg el lett távolítva (a továbbiakban ’quadroIDT-EIS’, 58. ábra,).
Az egy-egy kísérleti összeállításban összehasonlításra került IDT struktúrák
azonos alapterületű összefüggő aranyterületből úgy lettek kialakítva, hogy a
fésűs elektródfeleknek a lézersugárral okozott elválasztása során az ablációs
úthossz minden esetben ugyanannyi legyen, ezzel biztosítva, hogy a hasznos
felületek és az interdigitális rés hosszúsága mindegyik összehasonlítandó
esetben azonos legyen. Az üres tisztított hordozók hasznos felületeinek
egyformaságát két módszerrel is mértem / minősítettem: digitális
képfeldolgozás alapján (ld. 7.3.3), és szükség esetén ciklikus voltammetriás
elektrokémiai csúcsáram-méréssel (ld. 7.3.6).

58. ábra: ’quadroIDT-EIS’
arany-vékonyréteg elektród

Az arany vékonyréteg elektródok szemrevételezéssel történő minőségvizsgálatára a 9.1 fejezetben ismertetett
digitális fényképezővel felszerelt optikai mikroszkópot használtam. A mikroszkóppal sötét és világos látóteres
képek is készíthetők, a nagyítás maximum 1000-szeres lehet. A 3 féle IDT elektródról készített részletesebb,
méretezéssel ellátott, nagyított képek közül a 7.2.3 részben mutatok be egy-egy példát.
7.3.2 A vékonyréteghordozók vegyszeres alaptisztítás
A tisztító oldatot 30%-os hidrogén-peroxid, 25% töménységű ammónium-hidroxid vizes oldata és ioncserélt víz
1:1:5 térfogatarányú keverésével állítottam elő. A hordozókat szobahőmérsékleten kb. 30 percig tettem az
oldatba tisztítás céljából egy lefedett Petri-csészében, de 70-80 fokra melegítve az oldatot ez 5-10 percre volt
csökkenthető, mert a hidrogén-peroxidból már e hőmérsékleten is felszabaduló buborékok termelődése kb. ennyi
idő alatt teljesen megszűnt, de forrni a nem elegendően magas hőmérséklet miatt még nem kezdett el az oldat. A
tisztítás után spriccflaskás ioncseréltvizes öblítést végeztem, majd, amennyiben nem kerültek rögtön
felhasználásra a hordozók, szűrt sűrítettlevegő-áram alatt megszárítottam a hordozókat, és tárolásuk idejére
Petri-csészével lefedve tálcára helyeztem őket. Amikortól kezdve használatba vettem egy hordozót, egy-egy
előállítási lépés vagy mérés után spriccflaskás ioncseréltvizes vagy pufferes öblítést végeztem attól függően,
hogy volt-e már bioréteg a hordozón vagy nem, és a következő használatbavételi időpontig ioncserélt vízben
vagy pufferben tároltam őket lefedett Petri-csészében.
7.3.3 Elektródok effektív felületének lemérése digitális fényképen végzett szoftveres pixelszámolással
A 3 féle IDT geometriával létrehozott egyes elektródok effektív vezetőfelület-méretének meghatározását
AdobePhotoShop szoftverbe betöltött 30 x-os nagyítású mikroszkópos digitális fényképeik segítségével is
elvégeztem. A ’quadroIDT-EIS’ hordozó esetében az IDT elektród tényleges külmérete: 4,0 x 2,3 mm. Az optikai
kiértékelés menete: 1. kép élesítése a ’Sharpen More’ paranccsal, 2. ’Magic Wand Tool’ segítségével az
aranyfelületek körül található fekete részről mintát véve, az összes ilyen terület kijelölése (a parancs szín alapján
azonos területeket jelöli ki), 3. a gyorsított hisztogram-számítás céljából a program által végrehajtott ritkított
mintavételezés korrigálása a valós pixelszám kijelzésének érdekében, 4. a kijelölés invertálása, hogy a „nemfekete”, azaz arany felületek össz pixelszámát mutassa a program, 5. pixelérték leolvasása, 6. pixelérték
elosztása a kép teljes pixelben mért területével.
7.3.4 Elektrokémiai és egyéb kísérleti folyamatok általános paraméterei
Az Érzékelők Technológiája laboratóriumban végzett elektrokémiai méréseket kétféle 3 elektródos elektrokémiai
cella struktúrában végeztem. Az egyik egy általam tervezett, 250 µl-es mintatérfogatot igénylő mérési
elrendezéssel, ami 25 x 25 mm-es hordozók középső, kb. 100 mm2-es területén kialakított munkaelektródok
vizsgálatára találtam ki. Ez felülről nyitott, és alkalmas egy hagyományos Ag/AgCl vagy SCE (Saturated Calomel
Elelctrode - Hg/HgCl) makroelektród csúcsának referenciaelektródként történő befogadására valaminit szükség
esetén egy 8 mm átmérőjű gyűrűvé hajlított Pt drót ellenelektródként történő befogadására. A másik egy 20 ml-es
térfogatú minta és egy teljes 25 x 25 mm-es hordozó befogadására alkalmas hengeres tartályban, makroelektród
formátumú ’R’(Ag/AgCl, Radelkis OP-0831P , ld. 9.1-Eszközök fejezet) és makroelektród formátumú 'C' (1,5 cm2

felületű Pt lemez (Radelkis OP-0612P, ld. 9.1 Eszközök fejezet)
felhasználásával. Az előbbi, általam kitalált mérési összeállítás
fényképe az 59. ábrán látható, míg utóbbié a 6.3.5 részben a 39.
ábrán.
Az egyes puffereket maximum 30 napig tároltam, ezután újakat
készítettem. A liofilizált oligonukleotidok egy-egy gyári adagjából
az első használat előtt a késsőbiekben szükséges
koncentrációkhoz képest 10-szer vagy 20-szor töményebb
törzsoldatot készítettem a visszazárható gyári műanyag
tartálykában, melyeket 4 °C-on tároltam. Az éppen nem használt
és biofunkcionális réteget nem tartalmazó hordozókat ioncserélt
59. ábra: Egyedi 3 elektródos
vízben tároltam, szobahőmérsékleten, lefedett Petri-csészékben.
elektrokémiai mérési összeállítás
A használaton kívüli biofunkcionális réteget tartalmazó
(mintatérfogat: 250 µl, ’R’: Ag/AgCl
hordozókat 7,0-ás foszfát pufferoldatban tároltam, 4 °C-on.
(Radelkis OP-0831P), ’C’: Pt drót)
Használat előtt a hordozókat megszárítottam, egy-egy
impedanciamérés-sorozat vagy CV mérés-sorozat végeztével
ioncserélt vizes vagy pufferoldatos lemosást végeztem spriccflaskából vagy fecskendőből. Mindig azzal az
anyaggal végeztem a lemosást, amiben utána tárolni akartam a hordozót. A mérések minden esetben
szobahőmérsékleten történtek, Faraday-kalitka használata nélkül. A PBS oldat (foszfát-pufferelt-sóoldat, pH 7,4)
137 mM NaCl, 2,7 mM KCl koncentrációkat tartalmazott, és H3PO4 -val pH 7,4-re titrált 10 mM-os K2HPO4 -ből
készült. A pH 7,0-es foszfátpuffer 1 l ioncserélt vízben 2,5427 g Na2HPO4 és 0,3359 g NaH2PO4 feloldásával
készült, pH-ját Radelkis pH mérő készülékünkkel ellenőriztem.
7.3.5 Kiegészítő elektrokémiai ciklikus voltammetriás (CV) tisztítás
Néhány szúrópróbaszerűen kiválasztott frissen készült hordozón tájékozódási célból, vagy amikor egy-egy
hordozó ismételt felhasználására került sor, azaz a korábbi bioreceptorréteg lehető legtökéletesebb eltávolítása
volt a cél, a 7.3.2 részben leírt vegyszeres tisztításon túlmenően, CV-ás elektrokémiai tisztítást is végeztem,
mielőtt újabb bioreceptorréteg építésre került sor. Az alkalmazott CV tisztításoknál pH 7,4-es foszfátpuffert
használtam. Az alkalmazott beállítások: potenciálváltozás sebessége: 100 mV/s, kiindulási potenciál és alsó
határ: -500mV, felső határ: 900 mV. A tisztítást minden esetben stabil, önmagába záródó voltammogram
eléréséig (maximum 25 ciklus alatt mindig megtörtént) végeztem. IDT elektródok esetében mind a CV tisztítás,
mind a tisztaság-ellenőrző mérés úgy történt, hogy az interdigitális elektródok mindkét elektródfelét
munkaelektródként közösítettem, és platina drótot használtam ellenelektródként, így egy IDT struktúra mindkét
elektródfelét egy lépésben lehetett megtisztítani.
7.3.6 Elektródok tisztaság-ellenőrzése és effektív felületének összehasonlító mérése CV-val
Az összes fajta munkaelektródként bekötni kívánt struktúra egy-egy bioreceptorrétegtől mentes példányán
végeztem tisztaság ellenőrző CV méréseket, részben annak verifikálására, hogy a hordozók többszöri
felhasználhatóságát lehetővé tevő tisztítási és tárolási módszerek megfelelő minőséget biztosítanak-e, részben
annak ellenőrzésére, hogy az elektrokémiailag verifikálható elektródfelület-értékek mennyire tértek el a tervezettől
(pl. a lézeres gyártás hibái miatt), vagy a szoftveres pixelszámolással nyert értékektől. A tisztaság CV-ás
beméréséhez a 7.3.5 részben ismertetett pH 7,4-es foszfátpufferben feloldott K 3[Fe(CN)6], K 4[Fe(CN)6]*3H2O és
KCl oldatát használtam (a koncentrációértékek rendre: 10mM/10mM/100 mM). Az alkalmazott beállítások:
potenciálváltozás sebessége: 100 mV/s, ciklusok száma: 5, kiindulási potenciál és alsó határ: -300 mV, felső
határ: 700 mV. Amennyiben az utolsó ciklust meghatározva önmagába záródó CV görbét kaptam továbbá a
ferro/ferricianidra jellemző 100 mV és 250 mV környékén levő redukciós és az oxidációs csúcsokon kívül nem
volt más csúcs, a mérést sikeresnek minősítettem, és a Voltamaster szoftver ‘Peak analysis’ opciójával lemértem
az oxidációs és redukciós csúcsok pontos potenciálértékeit, valamint meghatároztam az oxidációs áramcsúcsok
értékét. A 60. ábrán látható, hogy az oxidációs félciklusban a felfutást megelőző szakaszra (célszerűen a -200
mV-on és 0 mV-on felvett értékek közé) egy ún. ‘baseline’ egyenest illesztve kell az oxidációs csúcsáramot
leolvasni az oxidációs csúcsban mért áramérték, és a ‘baseline’ egyenesnek az oxidációs csúcs-potenciálon
felvett értéke közötti különbségként. A meghatározott potenciál és áramcsúcsértékeket Excel táblázatban
rögzítettem.

60. ábra: Oxidációs áramcsúcs amplitúdójának meghatározása „baseline” egyenes segítségével
7.3.7 A DNS immobilizálás és hibridizáltatás módszere
Az aktív bioérzékelő transzducer felületüket csak a 25 mm x 25 mm területű hordozó közepén tartalmazó
’korongEIS’ és ’quadroIDT’ hordozókra a 6.3.3 részben leírtaknak megfelelően immobilizáltam a DNS réteget, és
a 6.3.4-nek megfelelőek voltak a hibridizáció körülményei, azonban az itt felhasznált hordozóknál a hidrofób
szilikongumi-keret méretét a kisebb aktív felülethez igazodva alakítottam ki. A ’quadroIDT’ esetében fontos
hangsúlyozni, hogy a 4 IDT struktúra (2 db ’hagyIDT’, 1 db ’szimIDT’-t és 1 db ’aszimIDT’) közös folyadék térben
helyezkedett el itt is, csak úgy mint a mérések alatt, azaz mind a 4 struktúra mindkét IDT felére felépültek a
biorétegek. (Éppen ezért szerepel a ’biofunkcionalizált C’ vagy ’bioC’ jelző abban a két elektródbekötési sémának
nevében, melyben az egyik IDT fél ellenelektródként (’C’ – counter vagy ’Aux’ – auxiliary) lett bekötve, ld. 7.3.9.)
7.3.8 Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópiás (EIS) mérések II.: ’korongEIS’ elektródok
A mérés geometriai elrendezése a 7.3.4-ben leírtaknak és az 59. ábrán bemutatottnak megfelelő volt, az
elektródok: ’W’ - ’korongEIS’ (ld. 3.2.2-ben 25. ábra), ’R’ - Ag/AgCl makroelektród , ’C’ - 8 mm átmérőjű gyűrűvé
hajlított végű Pt drót. A felülről nyitott mérési összeállításhoz a hordozók száraz állapotában állítottam össze a
rendszert, majd mikropipettával adagoltam ki a 250 µl-nyi mérőelektrolitot. Minden EIS mérésemben a használt
elektrolit összetétele megegyezik a 7.3.6 részben leírt CV-ás tisztaság-minősítésekben használttal, a
potenciosztát beállítások pedig megegyeznek a 6.3.5 részben leírtakkal.
7.3.9 EIS mérések III.: 3 féle IDT elektród geometria és 3 féle elektród bekötés
A mérés geometriai elrendezése, a használt elektrolit összetétele, a potenciosztát beállítások valamint a mérések
menete a 7.3.7-ben leírtaknak megfelelő volt. A 250 µl-es tréfogatú felülről nyitott mérési összeállítás
alaplapjaként itt a ’quadroIDT’ hordozót használtam, amin 2 db ’hagyIDT’, 1 db ’szimIDT’-t és 1 db ’aszimIDT’
található, és az immobilizáció, a hibridizáció valamint egyéb kezelések (lemosás, tárolás stb.) során mindegyikük
ugyanzon kezeléseknek volt alávetve, tehát a biofunkcionalizálás szempontjából identikusnak tekinthetőek.
Minden hordozón csak az egyik ’hagyIDT’-t tudtam használni, mert a másik gyártási hibából adódóan az egyik
elektródgerinc tövénél szakadtnak bizonyult.
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Mindhárom IDT elektród geometriát vizsgáltam 3 féle elektródbekötési séma szerint az alábbi sorrendben:
1. ’hagyományos’ elektródbekötés:
’W’ (munkaelektród)
- az egyik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél,
’R’ (referenciaelektród) - Ag/AgCl makroelektród,
’C’ (ellenelektród v. Aux.) - 8 mm átmérőjű gyűrűvé hajlított végű Pt drót.
Itt a másik, szintén bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél nem volt bekötve sehova
(lebegett).
2. ’biofunkcionalizált C’ (’bio-C’) elektródbekötés:
’W’ (munkaelektród)
- az egyik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél,
’R’ (referenciaelektród) - Ag/AgCl makroelektród,
’C’ (ellenelektród v. Aux.) - a másik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél
3. ’közösített R & bio-C’ elektródbekötés:
’W’ (munkaelektród)
- az egyik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél,
’R’ és ’C’ közösítve
- a másik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél
A 7.1 bevezető részében már utaltam rá, hogy a referenciaelektród egyúttal segédelektródaként
is funkcionálhat, ha az áram a referenciaelektród felületéhez képest kellően alacsony. Ezzel az
elektródbekötési metódussal ezt kívántam kísérletileg vizsgálni a többi mérésben is
egységesen használt EIS mérőprotokoll lefuttatásával.
A 61. ábrán sematikus rajzzal szemléltetem a 3 különböző fent leírt elektródbekötési metódust / sémát.

1.’hagyományos’ ’

2. biofunkcionalizált C’

3.’közösített R & bio-C’

61. ábra: A 7.2.4 részben ismertetett eredményeket adó 3 különböző elektródbekötési séma rajzos szemléltetése
(Jelölések értelmezése: a kísérleti összeállítás „Ref.” jelű eleme referencia elektródnak, „Aux.” jelű eleme
ellenelektródnak, a „Munka” jelű eleme munkaelektródnak voltak bekötve a potenciosztáton az adott mérésben.)
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8

Konduktometriás albuminérzékelő

8.1

Szakirodalmi háttér

Az amperometriás és potenciometrikus bioszenzorokhoz képest jóval kevesebb közlemény foglalkozik
konduktometriás enzim-bioszenzorokkal, pedig a konduktometriás elven alapuló bioszenzoroknak számos
előnye van:
a)
a különböző rétegtecnológiákkal elkészíthető elektródok alkalmasak miniatürizációra és
tömeggyártásra, olcsó technológia felhasználásával,
b)
nem teszik szükségessé referencia-elektród használatát,
c)
a transzducerek nem fényérzékenyek.
d)
a meghajtófeszültség megfelelően alacsony lehet ahhoz, hogy igen kis áramfogyasztással
üzemeljenek
e)
anyagok széles spektrumát lehet meghatározni különféle reakciók és mechanizmusok alapján.
A bioérzékelőként történő működés azon a tényen alapul, hogy csaknem minden enzimatikus reakcióhoz
kapcsolódik töltéssel rendelkező összetevők termelése vagy fogyasztása, így a szubsztrát molekulák
biokatalízise a vizsgált minta töltéshordozóinak összetételében változáshoz vezet. Ez a változás pedig az oldat
soros ellenállásának változását fogja okozni, és ennek mértéke egy megfelelő körülmények között
működtetett bioérzékelő eszközben arányosságot mutathat a szubsztrát molekulák koncentrációjával. A legtöbb e
témával foglalkozó szerző egyetért abban, hogy a konduktometriás bioérzékelőkhöz az interdigitális transzducer
(IDT) elektród a legelőnyösebb típus. Az IDT elektródok legfontosabb tulajdonságait már részleteztem a 7.2.1
fejezetben, ezért itt nem tárgyalom újra.
Annyit azért érdemes megemlíteni, hogy számos alapanyagból készítettek és publikáltak már konduktometriás
bioérzékelőkhöz IDT elektródot, úgymint: Pt, Au, Al, Ni, Cu, Ti, Cr, Ag, T2O5 és karbon. Továbbá figyelmet
érdemel az a tény, hogy egyes közlemények szerint nem feltétlenül vezetett a bioérzékelő alapú eszköz jobb
teljesítőképességéhez a gyártástechnológia fejlődése által lehetővé tett egyre finomabb és finomabb rajzolat
[Marks és mtsai 2007].
8.1.1 Konduktometriás bioérzékelők az irodalomból
A 7. táblázatban a teljesség igénye nélkül, egy szakkönyvből átvett táblázatban mutatom be, hogy napjainkig
(pontosabban a könyv megjelenéséig) milyen keresett összetevők / célmolekulák (a szubsztrát oszlopban)
kimutatására, milyen enzimek segítségével készítettek konduktometriás bioérzékelőket.
7. táblázat: Különböző konduktometriás bioszenzorok (átvéve: [Marks és mtsai 2007])
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

szubsztrát
urea / Karbamid
kreatinin
L-aszparagin
glükóz-oxidász
hidrogénperoxid
D-aminosavak
szerves foszfor alapú növényvédő szerek
acetilkolin
butirilkolin
nehézfém-ionok
penicillin
húgysav
összefehérje
formaldehid
4-klorofenol
triazin típusú gyomirtó szerek
karbamát típusú növényvédő szerek
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enzim
ureáz
ureáz-kreatináz-kreatinináz
kreatinin-deimináz
L-aszparagináz
glükóz-oxidáz
peroxidáz
D-aminosav oxidáz
acetilkolinészteráz, butirilkolinészteráz
acetilkolinészteráz, butirilkolinészteráz
butirilkolinészteráz
ureáz
penicillináz
urikáz
tripszin
alkohol oxidáz
tirozináz
tirozináz
acetilkolinészteráz

Mivel az elektrokémiai bioérzékelők reakcióterének mint elektrokémiai cellának a viselkedését és a
méréstechnikához szükséges elméleti hátteret már tárgyaltam a 7. fejezetben, ezért itt csak utalok rá, hogy a 43.
ábrán Re -ként, a 44., 45. és 51. ábrán Rs -ként jelölt oldat soros ellenállást kis amplitúdójú (10-20 mV) nagy
frekvenciájú (jellemzően 100 kHz) gerjesztőjellel az elektrokémiai cella többi paraméterétől függetlenül
egyetlen frekvencián ki lehet mérni. Mivel nincs szükség 3 elektródos elektrokémiai cellára, ezért a
méréshez nem kell potenciosztát sem. A legérzékenyebb konduktometriás mérőműszertípus az ún. lock-in
erősítő (Lock-in-Amplifier – LIA), amelyek csúcskategóriás példányai akár nagyságrendekkel kisebb
(váltó)áram-válaszok mérését képesek lehetővé tenni, mint a legérzékenyebb potenciosztátok (ld. 9.1).
8.1.2 A lock-in méréstechnika
Egy lock-in erősítő (Lock-in-Amplifier – LIA) képes kicsiny jelekről pontos méréseket készíteni olyan körülmények
között is, amikor a jeleket azoknál akár ezerszer erősebb zajforrások fedik el. A lock-in erősítőkre tekinthetünk
úgy, mint speciális típusú AC voltmérőkre, melyek képesek a hasznos jel amplitúdóját igen zajos rendszerek
(igen rossz jel-zaj viszony) esetén is kinyerni egy adott f0 referencia frekvencián. Ehhez fázis-érzékeny
detektálási elvet használnak, melynek matematikai alapja, hogy szinusz jellegű (szinuszoid) függvények
összeszorzása után a szorzat egy adott T időre vett integrálja nulla, akkor is ha
•
•

a két szinuszoid függvény frekvenciája eltérő, ill. akkor is
ha a függvények frekvenciája megegyezik, de eltérő fázisban vannak.

Tulajdonképpen tehát, egy lock-in erősítő egy tetszőlegesen keskeny sávszélességű szűrő, amely éppen a
mérő- / gerjesztőjel (és így a válaszjel) frekvenciájára van hangolva. E szűrőnek az a rendeltetése, hogy
kiszűrje a nem kívánatos zajok nagy részét, így téve lehetővé a jel megmérését. Egy tipikusnak tekinthető lock-in
alkalmazásban 10 KHz középfrekvenciánál 0,01 Hz a sávszélesség. Egy ilyen „szűrő” Q értéke (jósági
tényezője) 106 lenne, amely érték messzemenően meghaladja a passzív elektronikus szűrők képességeit. A
szűrés mellett a lock-in erősítő erősítést is biztosít. Például egy 10 nV jelet úgy fel lehet erősíteni, hogy a
kimeneten már 10 V lesz, ami egymilliárdszoros erősítés. [Stanford 2003]
Valamennyi lock-in mérésnek van néhány közös alapelve. A technika azt igényli, hogy a kísérletei összeállítás
mérendő tagját állandó frekvencián gerjesszék, a zajspektrum egy relatíve zajszegény részén. Ezt követően a
lock-in detektálja a kísérlet mérendő eleméből érkező választ a gerjesztési frekvencián egy nagyon keskeny
sávszélességen. A 62. ábrán egy külső jelforrást használó, gyakorlatban is alkalmazott erősítő elrendezés
blokkvázlatát mutatom be.

62. ábra: Lock-in-erősítő alapú mérési elrendezés blokkvázlata (átvéve: [D’Amico és mtsai 2009])
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A bemeneti jel erősítésére egy differenciális műszererősítőt használhatunk. A bemeneti jel és a referencia jel
fázisának szinkronizálásához (a fáziskülönbség kinullázásához) a 62. ábrán bemutatott megoldás egy hangolható
és egy fix 90o-os fázistolót (phase shifter) használ. A keverő (vagy fázisérzékeny detektor – PSD – Phase
Sensitive Detector) generálja a kimeneti periodikus jelet, melynek DC komponense (aluláteresztő szűrés után)
arányos a bemeneti jel amplitúdójával és erősen függ a fáziskülönbségtől [D’Amico és mtsai 2009].
Léteznek analóg (LIA) és digitális (DLIA) lock-in erősítők is, és megoldható például fáziszárt hurok
alkalmazásával is a referencia jel és a bemenő jel fázisának a szinkronizálása (ennél a mérési összeállításnál
szintén külső jelet használtak a rendszer gerjesztésére) [Gaspar és mtsai 2004].
Általánosságban a lock-in technikát tipikusan a következő alkalmazásokban ajánlják: alacsonyszintű fény
detektálás, Hall-szondás és nyúlásmérőbélyeges mérés, C-V mérés a félvezető-kutatásban, elektron spin és
nukleáris mágneses rezonancia vizsgálatok valamint bármilyen más olyan felhasználás, amelyeknél kicsiny ACjelek detektálására van szükség [Stanford 2003], Ennek megfelelően a konduktometriás bioérzékelők
szakirodalmában is gyakran találkozhatunk vele, így például egy glükóz-oxidáz és béta-galaktozidáz
kombinációjával készített konduktometriás laktózérzékelőknél [Marrakchi és mtsai 2008] vagy egy az általam
használt duális ’BSA-hagyIDT’-khez nagyon hasonló elektródokat alkalmazó tirozináz bioérzékelőt ismertető
munkában [Wang és mtsai 2006]. Természetesen a bioérzékelők területén a lock-in technika nem korlátozódik a
konduktometriára, hiszen LAPS (Light Addressable Potentiometric Sensor – Fénnyel Címezhető Potenciometriás
Érzékelő) eszközökben is remekül bevált [Ferri és mtsai 2001]
8.2
8.2.1

a.)

Az új IDT elektródok tesztelése konduktometriás bioérzékelőben
Konduktometriás IDT elektródok digitális fényképről számított méretei

b.)

c.)

63. ábra: a.) ’BSA-hagyIDT’, b.) ’BSA-aszimIDT’, c.) ’BSA-szimIDT’ Au-vékonyréteg IDT elektródok aktív felületei (a
szélső fésűfogak és az elektródgerinc által megadott valós befoglaló méret 1,6 x 2,0 mm)
Az optikai kiértékeléshez kijelölt területeken (viszonylag szorosan a komplett IDT elektród köré illesztett téglalap,
és egy rövid szakasz az elektródgerinc hozzávezetéséből) a pixelek száma: kb. 1310 x 1570 volt. IDT
típusonként kiszámítottam az aktív aranyfelület méretét és az ugyanazon hordozón létrehozott IDT elektródpárok
egyformaságának mértékét (szórás).
Azért fontos, hogy egy adott hordozón levő két IDT minél egyformább legyen, mert – mint a 8. fejezet
eredményei között látható – a konduktometriás méréseknél az egyik IDT szolgáltatja a keresett
összetevőre specifikus hasznos jelet (az aspecifikus háttérzajjal együtt), míg a másik a mintában adott
mérési körülmények között előálló aspecifikus háttérzajt (lévén bioreceptorokat nem tartalmaz), és
utóbbit levonjuk a mérőelektród jeléből, hogy megkapjuk a szelektíven a keresett összetevő koncentrációjára
jellemző specifikus eredményt. A felület-számítások eredményét az 8. táblázatban foglaltam össze.
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8. táblázat: Ugyanazon hordozókon duális struktúrában létrehozott (ld. 27. ábra) ’BSA-aszimIDT’, ’BSAhagyIDT’ és ’BSA-szimIDT’ elektródok aktív felületeinek jellmezői
IDT elektród típusa
(a komplett IDT terület:
2,0 mm x 1,6 mm =
0,032 cm2)

aktív IDT felület arannyal való
kitöltöttségének mértéke (ugyanazon
hordozón levő jobb és bal IDTközötti
átlaga)

az ugyanazon hordozón
levő jobb és bal oldali
IDTméretének szórása

aktív konduktometriás
elektródfelület, cm2 (az
adott IDT egyik fele)

BSA-aszim-IDT

68,67%

0,13%

0,0110

BSA-hagy-IDT

60,04%

2,04%

0,0096

BSA-szim-IDT

68,47%

1,18%

0,0110

8.2.2 Konduktometriás IDT elektródok effektív elektródfelület összehasonlításának eredménye
A 8.3.3 és 8.3.5 részekben leírtak szerint végrehajtott kísérletekben minden típusú interdigitális elektródból
(’BSA-hagyIDT’, ’BSA-aszimIDT’, ’BSA-szimIDT’) ötöt elemeztünk. A 64. ábra mutatja a még biofunkcionalizálás
előtt álló üres arany elektródok válaszjelét 10 mg/l koncentrációjú NaCl oldatban, a 65. ábra pedig majd a
biofunkcionalizált verziók eredményeit 4 mg/l BSA oldatban

Assymetric
Fishbone IDT
BSA-aszim-IDT
Fishbone
IDT
BSA-szim-IDT
Simple
IDT
BSA-hagy-IDT
Lift-off electrode

70

Vezetés, µS

Conducdence,µS

60

10 mg/l
NaCl
oldatban
BSAaszimIDT
BSAszimIDT
BSAhagyIDT

50

40

30

20

átlagos
érzékenység,
µS/mg NaCl

relatív
szórás,
%

hagy-IDT-kre
normált
különbség, %

5,12

1,5

145,45%

4,06

2,7

115,34 %

3,52

3,6

100 %

10
1

2

3

4

5

number
IDTElectrode
elektród sorszáma

64. ábra: vezetőképesség növekedés 10 mg/l-es NaCl koncentráció hatására pH 7,5-ös 5 mM-os
foszfátpufferben lemérve (balra), továbbá a relatív szórások, az átlagok és a hagyományos IDT-k eredményeire
normált %-os eltérés (jobbra)
A mért értékeken az látható, hogy a legmagasabb érzékenységet a BSA-aszim-IDT (5,12 µS/mg) geometria
mutatta, a többi elektródokhoz képest, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy 8.2.1-ben fentebb közölt
eredményekből adódóan a ’BSA-hagy-IDT’ elektródok aktív felületeinél 14,5%-kal nagyobb mindkét új IDT
elektród felülete, tehát a fenti különbségeket egységnyi felületre is normálni kell, mert ez az átlagolt
eredményeket tartalmazó táblázat utolsó oszlopában még nincs benne.
NaCl esetére tehát az aktív felületek méretbeli eltéréseit (ld. 6. táblázat) is figyelembe véve a hagy-IDT-k átlagára
normált érzékenységbeli különbségek rendre: BSA-aszim-IDT: 127,31%, BSA-szim-IDT: 100,95%, BSAhagy-IDT: 100%.
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8.2.3

Konduktometriás BSA érzékelő tesztelésének eredménye

5

Assymetric
Fishbone IDT
BSA-aszim-IDT
Fishbone
IDT
BSA-szim-IDT
Simple
IDT
BSA-hagy-IDT
Lift-off electrode

Vezetés, µS
Conducdence,µS

4

4 mg/l
BSA
oldatban
BSAaszimIDT
BSAszimIDT
BSAhagyIDT

3

2

1

1

2

3

4

átlagos
érzékenység,
µS/mg BSA

relatív
szórás,
%

hagy-IDT-kre
normált
különbség, %

0,855

1,3

204,68%

0,490

2,8

117,30 %

0,385

3,6

100 %

5

Test number

IDT elektród sorszáma
65. ábra: vezetőképesség növekedés 4 mg/l-es albumin (BSA) koncentráció hatására pH 7,5-ös 5 mM-os
foszfátpufferben lemérve (balra), továbbá a relatív szórások, az átlagok és a hagyományos IDT-k eredményeire
normált %-os eltérés (jobbra)
A 65. ábrán bemutatott 4 mg/l BSA koncentráció és az immár biofunkcionalizált duális IDT elektródok esetében a
felületek alapméretének eltéréseit is figyelembe véve a hagy-IDT-k átlagára normált érzékenységbeli
különbségek rendre: BSA-aszim-IDT: 179,28%, BSA-szim-IDT: 102,75%, BSA-hagy-IDT: 100%.
A ’BSA-aszim-IDT’ elektród, még a méretkülönbségekre történő normálás után is jelentősen (+27%-kal
NaCl esetében és +80%-kal BSA esetében) érzékenyebb eredményekkel bír a ’BSA-hagy-IDT’-hez képest,
és az ő esetében a legkisebb a szórás is, mely utóbbi tény az 4.3 fejezetben tárgyaltak értelmében (ld. 3. és 4.
ábra) a pontosságot az érzékenységtől függetlenül javítani képes. Méréseink és a 7.2.1-ben bemutatottt (50.
ábra) végeselem-szimulációs eredmények alapján valószínű, hogy a magyarázat a ’BSA-aszim-IDT’ felület feletti
elektromos erőtérnek az aszimmetrikus oldalágakkal ellátott IDE geometriájából adódó különbségeiben
keresendő, azonban ennek részletes elemzésébe a disszertáció keretei között nem kívánok belemerülni.
8.3
8.3.1

Alkalmazott módszerek
A bioszenzorhordozó elektródák készítése (konduktometriához)

A konduktometriás BSA-érzékelővel végzett mérésekhez a 25 x 25 mm-es hordozók 5 x 25 mm-es csíkokra
lettek darabolva és mindegyikre a hossztengelyre szimmetrikusan 2 db egyforma, 1,6 mm-es szélességgel és 2
mm hosszú elektródgerinccel rendelkező IDT elektród került egymás mellé. A 2 + 2 érintkezőtappancs az 5 mmes oldalakhoz van kivezetve. Az elektródpárokat körülvevő részekről a fémréteg 6.3.2 szerint el lett távolítva.
Ebből a hordozóból 3 verzió készült. (továbbiakban ’BSA-hagyIDT’, ’BSA-szimIDT’, ’BSA-aszimIDT’, ld. 64. ábra).
A fésűfogak 1mm hosszúak, az oldalágak hossza pedig 90 µm mindkét új rajzolat esetében.

64. ábra: ’BSA-hagyIDT’, ’BSA-szimIDT’, ’BSA-aszimIDT’ arany-vékonyréteg elektródok

8.3.2 Elektródok effektív felületének lemérése digitális fényképen végzett szoftveres pixelszámolással
A ’BSA-hagyIDT’, ’BSA-szimIDT’ vagy ’BSA-aszimIDT’ elektródokat duplikátumban tartalmazó 5 x 25 mm-es
hordozók esetében az IDT elektródok tényleges külmérete: 2,0 x 1,6 mm. Az arany vékonyréteg IDT elektródok
elkészítése és mikroszkópos minőségvizsgálata a 7.3.1 részben leírtakkal megegyező módon történt. A
létrehozott IDT elektródokról készített részletesebb, méretezéssel ellátott, nagyított képek közül a 8.2.1 részben
mutatok be egy-egy példát a 63. ábrán.
8.3.3 Effektív elektródfelület összehasonlítások konduktometriás módszere NaCl-ban
A konduktometriás elektrokémiai méréseket és az elektródok biofunkcionalizálálsát Prof. Nicole Jaffrezic-Renault
laboratóriumában végeztük el Lyonban, a Claude Bernard egyetemen.
A ’BSA-hagyIDT’, ’BSA-szimIDT’, ’BSA-aszimIDT’ elektródok hozzávezetései a kontaktustappancsok és az aktív
felület között manuálisan kiadagolt epoxigyantával lettek befedve, szigetelés céljából. A konduktometrikus
mérésekben 100 kHz frekvenciájú kis amplitúdójú szinuszos váltófeszültség (AC = 10mVpp (csúcstól-csúcsig),
DC = 0V) volt a gerjesztőjel. Egy-egy közös hordozón létrehozott 2 db azonos geometriájú IDT elektródból az
egyik mindig mérőelektródként a másik mindig a mérőelektród által produkált jelválaszból levonandó
referenciaként volt elkészítve/használva. Az AC feszültség-gerjesztésre adott AC áram jelet lock-in erősítő
regisztrálta mindkét IDT elektródon folyamatosan. A 10 kHz-nél magasabb frekvenciáknál a diffúzió impedanciája
elhanyagolható és a rendszer össz-impedanciája főleg az elektrolit-oldat ellenállásából, a kettős réteg
kapacitásából és a polarizációs ellenállásból tevődik össze. A mérésekben mindig a fázisba hozott maximális
jelek kerültek összehasonlításra, és az áramválasz megváltozását értékeltük ki. A mérések körülményei: nappali
fényviszonyok, szobahőmérséklet, 5 ml-es üvegcellában erősen kevert pH 7,5-re titrált 5mM-os foszfátpuffer
alapoldat. A jel stabilizációját követően, minden mérés alkalmával 10 mg/l-es koncentrációt okozó NaCl
mennyiséget adtunk a továbbra is erős keverés alatt álló oldathoz, és a három féle IDT geometriát az egyes
elektródoknál jelentkező áramválaszok közötti különbségek alapján értékeltük.
8.3.4 Proteináz K enzim immobilizációja (konduktometriás BSA érzékelő)
A ’BSA-hagyIDT’, ’BSA-szimIDT’, ’BSA-aszimIDT’ elektródokat részleges epoxigyantás szigetelésük és NaCl-dal
történő tesztelésük után leöblítettük, 3.2.3 szerint tisztítottuk, majd biofunkcionalizálási műveleteknek vetettük alá.
Az egy-egy közös hordozón létrehozott 2 db azonos geometriájú IDT elektródból a mérőelektródnak szánt
példányra enzimatikus membránt építettünk, míg a referencia célú IDT elektródra egy nagyon hasonló
anyagösszetételű, de bioaktivitástól (enzimtől) mentes membránt. Az immobilizálás technikája a mérőelektród
esetében: Proteináz K enzim (4%) és BSA (6%) keverékét készítettük el pH 7,5-ös 20mM-os foszfátpufferben 7,5
és 10% glicerint adtunk az oldathoz. A referenciaként használni kívánt elektród esetében a Proteináz K helyett is
BSA (összesen 10%) és 10% glicerin volt az oldatban. A megfelelő IDT elektródokra az oldatokat
felcseppentettük, majd a lapkát glutáraldehiddel telített atmoszférába helyeztük 25 percre (az idő korábban már ki
lett optimalizálva erre az enzimre). Ezután a bioszenzort szobahőmérsékleten szárítottuk 30 percig, majd 15-30
percre pH 7,5-ös 20 mM-os foszfátpufferbe helyeztük, hogy eltávolítsuk a nem-immobilizált enzimmolekulákat és
homogén membrán jöjjön létre.
8.3.5 Konduktometriás BSA érzékelő tesztelésének módszere
A mérések körülményei u.a mint 8.3.3 -ban. A jel egyensúlyi jellegű értékreállását követően, 4 mg/l koncentrációt
okozó BSA mennyiséget adtunk a továbbra is erős keverés alatt álló oldathoz.
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9
9.1

A kísérleti mérési összeállításokhoz használt eszközök és anyagok
A kísérleti mérési összeállításokhoz használt eszközök

OLYMPUS mikroszkóp alapú vizsgálóhely
A hordozók szemrevételezése és fotózása az alábbi eszközök segítségével történt: Olympus BX-51
fémmikroszkóp, Olympus SZX-9 sztereó mikroszkóp, Olympus Camedia C-4040 Zoom digitális kamera. Olympus
DP-Soft 3.2 szoftverrel készültek a mikrométerben skálázott méretmeghatározások, és a digitalis képek
eltárolása. A mikroszkópok segítségével alsó és felső megvilágítással lehet dolgozni, sötét és világoslátóteres
képeket lehet készíteni minimum 20 x, maximum 1000 x -es nagyítással.
pH/vezetőképességmérő
A Radelkis OK 117 pH és vezetőképességmérő készülékhez pH 4,00-ás és pH 7,00-ás kalibráló oldatokat és
OP0898P kombinált pH elektródot használtam.
Elektrokémiai munkaállomás
CV és EIS elektrokémiai mérésekhez a Radiometer Analytical S.A. (Franciaország) VOLTALAB PGZ301-es
multifunkciós elektrokémiai analizátort használtam (főbb paraméterei: alkalmazható feszültség tartományok:
±4, 8 és 15 V DC, felbontás: 125 µV; pontosság: ± 0,2%; pásztázási paraméterek: mérési periódus idő: 0,5 ms;
maximális pásztázási sebesség (10 mV-os lépésközzel): 20 V/s; mérési paraméterek (feszültség): ± 2, 4, 8, 15
VDC; legjobb felbontás: 60 µV; felbontás %-ban: 0,003; pontosság: ± 0,2 %; mérési paraméterek (áram): 1 µA
– 1 A; legjobb felbontás: 30 pA; felbontás %-ban: 0,003; pontosság: 0,2 %), ami VOLTAMASTER 4 szoftvere
révén a mérésvezérlő számítógéppel RS232 soros porton keresztül kommunikál. Az aranyvékonyrétegek
ezüstözéséhez és az ezüstréteg kloridizálásához egy PC vezérelt Elelctroflex-453 (Magyarország, Szeged)
potenciosztátot használtam. Az arany-vékonyréteg hordozók megkontaktáláshoz a mérési összeállítástól függően
különböző rugós érintkezős egyedi eszközöket terveztem, melyek a mérési összeállításokat bemutató ábrákon
láthatóak (3 érintkezős „battery connector” és facsipesz kombinációjából 59. ábra, rugós-hegyű mérőtűk és FR4
kombinációjából 18. és 19. ábra, rugós-hegyű mérőtűk és PDMS tömb 35. ábra). Részben a készülékhez
szállított gyári, részben egyedileg készített és ellenőrzött kábelekkel mértem. Az egyes esetekben használt
makroelektródok Radelkis OP0831P Ag/AgCl referencia (standard elektród potenciálja 235 mV) és OP0612P Pt
elektród (felülete 8 x 5 mm) voltak, mely utóbbi helyett a 250 µl térfogatú kísérleti összeállításban Pt drótot
használtam, ha nem a hordozón kötöttem be ellenelektródot.
Lock-in erősítő alapú konduktometriás mérőrendszer
Egy Schlumberger 4431 típusú, kisfrekvenciás függvény generátor állította elő a gerjesztő jelet, a kapott AC
áramjelet SR510 típusú Stanford Research Systems lock-in erősítő regisztrálta folyamatosan az ugyanzon
hordozón elkészített mérő-IDT és referencia-IDT elektródon egyaránt. Az SR510 főbb paraméterei:
alkalmazható bemeneti értékek: max. 100 V DC, 10 V AC károsodási küszöb, 2 V AC peak-to-peak szaturáció,
10 µA károsodási küszöb, 1 µA ac peak-to-peak szaturáció, mérőjel frekvencia lehetséges beállításai: 0,5 Hz 100 kHz; mérési paraméterek (feszültség): teljes skála lehetséges beállításai: 100 nV-tól 500 mV-ig, zaj: 7
nV/√Hz @ 1 kHz; mérési paraméterek (áram): érzékenység lehetséges beállításai: 100 fA to 0,5 μA, zaj: 0,13
pA/√Hz @ 1 kHz.
Spektrofotométer
Az abszorbanciamérésekhez használt AVANTES Avaspec 2048 – 4 DT és Avaspec NIR 256 – 1.7 alapú optikai
szálas spektrofotométer rendszer 2 x 2 csatornás. A ’Master’ és a ’Slave1’ csatorna 180-700 nm, a ’Slave2’ és a
’Slave3’ csatorna 550-1100 nm, ’NIR1’ és ’NIR2’ 1000-1700 nm tartományban detektál. A spektrofotométer
spektrális felbontása 0,3 nm az alsó két hullámhossztartományban és 3 nm a NIR tartományban. A mérésekben
használt 2 optikai szonda szintén AVANTES gyártmány (Micro Transmission Dip Probe 230-1100 nm
hullámhosszon történő mérésekhez alkalmas optikai szállal szerelve, a mérőcsúcs külső átmérője 1,4 mm, a
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mérőüreg fizikai hossza 5,0 és 2,5 mm, így az optikai úthossz rendre 10 mm és 5 mm). A spektrofotométer
adatainak megjelenítéséhez és MS Excelbe való exportálásához a gyári, Avaspec 7 szoftvert használtam. A
fényforrás AVANTES Avalight-DHS (hullámhossz: 215 – 1500 nm) volt.
Lézerablációs munkaállomás
25 x 25 mm-es arany vékonyréteget tartalmazó üveglapkákon az elektródák előállításához lézeres ablációt
használtunk. A készülék egy Coherent AVIA 355-4500 típusú diódás pumpálású, frekvencia háromszorozott,
szilárd test Nd:YAG lézer, melynek hullámhossza 355 nm, fókuszált sugárátmérője 25 µm.
Feszültségforrás alacsonytérerejű elektroforézishez
Az alacsonytérerejű elektroforézisen alapuló DNS manipulációs kísérletekben az elektródák előfeszítéséhez GW
Instek GPS-4303 feszültségforrást használtam. Az alkalmazott feszültség DC 1,95 V.
Fűtőáramforrás DNS-szenzor lapkák termikus-regenerációs kísérleteihez
A ’DNSreg’ hordozónak a DNS szenzor regenerációs kísérletek alatti belső fűtésére egy egyedi erősítőáramkört
használtam, mely +/- 30 V amplitúdójú 50 Hz feszültségű szinuszos feszültség leadása mellett maximálisan 220 250 mA közötti effektív fűtőáramot hozott létre a 85-97 Ohm közötti ellenállású vékonyrétegstruktúrákon. A
fűtőteljesítmény szabályozásához a készülék működését tizedmásodperces nagyságrendben különböző
mértékben szaggattam.
PDMS-kiöntő munkaállomás
A PDMS struktúrák egy házi készítésű kiöntő-munkaállomásban lettek kiöntve, melynek alkotórészei egy
vákuum-exszikkátor, egy vízsugaras vákuumpumpa, gumicsövek és csapok. Az általam megtervezett
öntőformákat egyedileg, néhány mikronos pontossággal legyártott, összeszerelhető, FR4 lapkákból és szintén
néhány mikronos pontossággal ledarabolt síküveg lapkákból ragasztottam össze.
µl-es léptékben kontrollálható ioncserélt víz és DNS oldat adagoló eszköz
Egy Luer csatlakozású Hamilton gyártmányú 25 μl -es dugattyúterű üvegfecskendőt (típusszám: 72-1780; 1700
SERIES GASTIGHT SYRINGE, 25 μl, TLLX ) és a tövüknél az eredeti hossztengelyhez képest kb. 45 fokban
ferdére hajlított Luer csatlakozású Dispomedicor gyártmányú injekciós tűk (típus: 26G x 0.5"; 0,45 x 4,5 LB/BL)
kombinációját használtam.
9.2

Felhasznált anyagok

Általános vegyszerek
A tisztításhoz, mérésekhez és pufferekhez használt 30%-os H2O2, NH4OH, NaCl-ot, KCl, K 3[Fe(CN)6],
K 4[Fe(CN)6]*3H2O, KH2PO4 és H3PO4 a Sigma-Aldrich Kft. termékei voltak. A felhasznált anyagok tisztasága
99%-os. Az oldatokhoz használt ioncserélt vizet a tanszéki ioncserélő berendezés (típusa: BWT 135243) állította
elő, a tisztaságára jellemző vezetőképesség: 25-30 μS/cm.
Poli-dimetil-sziloxán (PDMS)
A PDMS oldalfal elemet az OMYA AG-től beszerzett Sylgard 184 (gyártó Dow Corning) nevű két komponensű
szilikon elasztomerből szilikon-kiöntéssel állítottam elő. A megvalósult PDMS-struktúrákról készült fotók a 40.,
41., 54. és 55. ábrákon láthatók.
OXAM S1 és OXAM katalizátor, két komponensű, átlátszatlan, önthető szilikongumi
A felülről nyitott, 3 elektródás elektrokémiai mérési összeállításokban, és az immobilizálási valamint hibridizációs
lépésekben az üveghordozóra tapasztott hidrofób-oldalfal funkciót ellátó gumikereteket OXAM márkájú
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(forgalmazó:T-SILOX Kft., Budapest) önthető szilikonpasztákból készítettem. Kb. 20 x 25 cm-es területen, kb. 2
mm vastag gumilemezeket öntöttem ki minél simább felületű műanyag fóliára, és mindig ezekból vágtam ki a
szükséges alakú hidrofób keretet, majd a fóliáról lefejtett oldalt nyomtam az üveghordozókra.
Dezoxiribonukleinsav (DNS) oligomerek
A DNS-oligonukleotidokat és az immobilizációhoz hibridizációhoz szükséges vegyszereket a németországi
székhelyű Sigma-Aldrich cégtől rendeltem liofilizált formában. 17 bázis hosszúságú, 5’-TTC CAA CTT TCG GAA
CC-3’ szekvenciájú oligokat (a továbbiakban ’target-17’, molekulatömeg: 5105 Dalton, gyártó szerinti
tömeg/abszorbancia arány 260 nm-nél: 33,2 µg/O.D., Optikai Denzitása on-line kalkulátorral meghatározva
[basic.northwestern.edu 2008]: 19,58 O.D., Tm (szétolvadáspont) = 58,5 °C) használtam ioncserélt vízben
feloldva a spektrofotométer mérési tartományának behatárolásához. Bioreceptorétegként 17 bázis hosszúságú
SHC3-5’GGT TCC GAA AGT TGG AA-3’ oligokat (a továbbiakban ’probe-17-SH’, MW (molekulatömeg): 5471
Dalton, gyártó szerinti tömeg/abszorbancia arány 260 nm-nél: 31,5 µg/O.D., Optikai Denzitása on-line
kalkulátorral meghatározva [basic.northwestern.edu 2008]: 16,91 O.D, Tm (szétolvadáspont) = 58,5 °C)
használtam a 6.2.8-ban leírt 10 mM-os foszfát-só pufferban (PBS – Phosphate Buffered Saline, pH 7,4) feloldva.
A hibridizációs és a “piramiscellában” végzett regenerációs mérésekben 5’-CAC TAC GTC TCG AAT CTC ACT
ACG TCT CGA ATC TTT CCA ACT TTC GGA ACC-3’ 51 bázis hosszúságú oligokat (a továbbiakban ’target-51’,
molekulatömeg: 15440 Dalton, gyártó szerinti tömeg/abszorbancia arány 260 nm-nél: 33,1 µg/O.D., Optikai
Denzitása on-line kalkulátorral meghatározva [basic.northwestern.edu 2008]: 58,73 O.D., Tm (szétolvadáspont) =
83,6 °C) oldottam fel előbbi esetben a 6.2.8-ban leírt pH 7,4-es PBS-ben utóbbi esetben a már a
biorceptorréteghez kötődött ’target-51’oligok PBS oldatba történő visszaoldódását mértem.
Proteináz K enzim és a kapcsolódó vegyszerek
A felhasznált liofilizált Proteináz K (Proteinase K, EC 3.4.21.64 (Tritirachium album-ból extrahálva), aktivitása:
2989 U/mg) a Fluka terméke, a BSA-t (Bovine Serum Albumin) és Glutáraldehidet (grade II, 25% aqueous sol.) a
Sigma-Aldrich franciaországi képviselete szállította.
Arany vékonyréteggel ellátott üveghordozók
A DNS oligok elektroforetikus manipulálására irányuló kísérletekben és a konduktometriás fehérje (BSA) érzékelő
alapanyagának a tanszéken a korábbi évek során előre legyártott arany vékonyréteggel ellátott üveghordozókat
használtam (hordozó alapmérete: 5 x 5 cm, adhéziósréteg: 20nm-40 nm Cr, fedőréteg: 100-150 nm Au). A DNS
bioreceptorréteg készítéshez és a kapcsolódó hibridizációs és bioreceptorréteg regenerációs mérések során a
tanszék által az Optilab Kft.-nél megrendelt 2008-ban készített arany vékonyréteggel ellátott üveghordozókat
használtam (float eljárással készített lágyüveglapok, mikroszkóp tárgylemez minőségben, méretük: 100x100 mm,
vastagságuk 1 mm, adhéziósréteg: 40 nm Ti fedőréteg: 100 nm Au). Az üveghordozókat a tanszéki Lézer
Laboratóriumban 25 x 25 mm méretűre vágattam, hogy illeszthetőek legyenek a kísérleti összeállításokhoz.
FR4 lemezek, polisztirol (hungarocell) lemezek, üveglapok és elektromos alkatrészek
A kiöntőformákhoz és tartókeretekhez szükséges FR4 (Flame-Retardant-4; Tűzálló-4) epoxi-hordozókat a
tanszéken működő NyHL (Nyomtatott Huzalozású Lemez) gyártósor biztosította. A mérési összeállításokban,
prototipizálási folyamatokban használt üres üveglapok, a 2 cm vastagságú polisztirol (hungarocell) lapok és az
elektronikus alkatrészek, pl. rugós-hegyű érintkezőtűk, vezetékek, Peltier elemek, stb., általános kereskedelmi
forgalomban beszerezhető cikkek.
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10

Összefoglalás

Az eddig elvégzett szakirodalmazási és kísérleti munkám három alapgondolatból / stratégiai igényből nőtt ki: 1.
az érdeklődésemet felkeltő bioérzékelős kísérelti összeállítások minél kisebb reagensigénnyel (kisebb költséggel,
vagy ugyanabból a pénzből több várható eredménnyel) és minél nagyobb felxibilitással történő megvalósítása, 2.
az elektrokémiai bioérzékelők közül az előzetes mintajelölést nem igénylő modellek és koncepciók (pl. EIS)
mérési módszereinek minél alaposabb és széleskörűbb elsajátítása és fejlesztése, 3. az elektronikai technológia
és mikroelektronika nyújtotta lehetőségek és a bioérzékelők közötti szinergia minél több területen történő
megtalálása és táplálása, a technika jelen állását meghaladó teljesítőképességű bioérzékelő alapú eszközök
megalkotásának az érdekében.
Utóbbi célom eléréséhez a jelenleg szabadalmaztatás alatt álló és konduktometriás mérési összeállításban igen
jó eredményeket felmutató aszimmetrikus oldalágakkal rendelkező IDT elktródgeometria mérföldkőnek tekinthető.
Az már saját kísérleti munkámban is igazolódott, hogy az interdigitális elektródok bioérzékelőkben remélhető
hasznossága / szerkezetéből adódó extra teljesítőképessége nem csak karakterisztikus méreteiktől függ (makromikro-nano), amint az elméleti úton is levezethető, hanem egyúttal a méréstechnika függvényében is vizsgálni
kell a kérdést. Az 1. stratégiai cél tekintetében jelentős kísérleti és alkalmazott kutatási eredmény van már
birtokomban, ami a bioérzékelő alapú eszközök kapcsán mindig felmerülő mikrofluidika tudománya felé vezet
tovább, és értekezésem eredményeinek nagy része is az 1. témához kötődik. A 2. stratégiai cél felé az utóbbi
években tudtam igazán elindulni, de az e dolgozatban tárgyalt kérdések talán már igazolják, hogy az aktuális
tudományos érdeklődés homlokterében levő kísérleti úton megszerezhető valós eredmények ugyanakkora
jelentőséggel (és nehézségekkel / akadályokkal) bírnak, mint az elméleti úton levezethetőek.
Az értekezés 5. és 6. fejezetében bemutattam, hogy a tipikusan kis mennyiségben rendelkezésre álló
reagenseket, alapanyagokat igénylő kísérleti módszerekre utalt bioérzékelő-kutatás kísérleti módszertanát és
eszköztárát hogyan sikerült bővítenem, továbbá, két esetre valós mérésekkel demonstráltam azok
használhatóságát.
Biomakromolekula manipulációs kísérleteim és az általam kidolgozott kísérleti technikák és a megvalósított
moduláris bioérzékelő-reakcióella révén egy olyan új lehetőséget kívánok demonstrálni, mely mind a bioérzékelőműködtetés egyes elektromosan befolyásolható körülményeinek optimalizálásában (pl. mintaoldat
bekoncentrálása a gyorsabb és pontosabb eredménykiolvasás érdekében), mind az affintiásbioérzékelők ismételt
felhasználásának kutatásában (elektronikusan aktiválható regenerációs módszerek) felhasználható, továbbá
bármilyen bioreceptorréteg szerkezetének immobilizálás alatti elektromos befolyásolását célzó vizsgálathoz is
megteremti egy költségkímélő, mégis hatékony kísérleti eszköztár alapjait.
A 7. és 8. fejezetben bemutattam kétféle általam tervezett szabadalmaztatás alatt álló IDT-elektród geometria és
hagyományos IDT-elektród geometria összehasonlítását konduktometriás albumin-érzékelő modellen végzett
mérések és elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS) alapú DNS-bioérzékelő modellen végzett mérések
segítségével.
Az EIS tekintetében az összehasonlítási módszertan továbbfejlesztésére / egyszerűsítésére is új megoldást
vezettem be, és e módszertan segítségével háromféle EIS-méréstechnika vizsgálatának eredményeit is, valamint
EIS-ban alkalmazott korongelektród és különböző IDT-elektródok összehasonlításának eredményeit is
bemutatom és értelmezem.
Mivel a dolgozatban már kifejtett eddig elért új tudományos eredményeimet a következő részben tételesen és
reményeim szerint önmagukban is megérthetően felsorolom, hagy foglaljam össsze az eddigi szakmai
tevékenységem során kialakult hitvallásomat Heike Kamerlingh Onnes (1853. szeptember 21. – 1926. február
21.) Nobel-díjas holland fizikus, a szupravezetés felfedezőjének szavaival, aki akadémiai székfoglalóján kifejtette,
ha rajta múlna, minden fizikai laboratórium ajtaja fölé kiírná:
„Mérj, hogy tudj!”
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11

Új tudományos eredmények

Első tézisem és altézisei az elektrokémiai bioérzékelők kísérleti módszereiben eredményeztek egy széles körben
alkalmazható újszerű koncepciót, melyet sikerrel demonstráltam jelöletlen DNS molekulák elektroforetikus
manipulációja és a folyamat spektrofotometriás monitorozása révén. Olcsó technológián alapuló, mégis
egyedülállóan alkalmazásra-szabható megoldásom reményeim szerint megkönnyítheti azoknk a keatív
bioszenzorkutatóknak a munkáját, akik nem kizárólag kereskedelmi forgalomban készen kapható céleszközökre
szakosodtak.
1) Megalkottam és prototípusok szintjén demonstráltam egy Poly-DiMetil-Sziloxán (PDMS) öntési technikára és
rétegtechnológiákra alapuló újfajta, moduláris bioszenzor reakciócella koncepciót.
Kapcsolódó publikációim:. [P1,P2]
a) A koncepció szerinti reakciócella néhányszor 10 vagy 100 µl-es nagyságrendben megvalósítható
egyedileg meghatározható alakú reakcióterével és helytakarékos fluidikai csatlakozási pontjaival jól
alkalmazkodik a drága reagenseket igénylő kis mintatérfogatokkal megvalósítandó kísérletekhez, és a
segítségével vizsgálható bioszenzor hordozók cserélhető módon vannak összeépítve a
reakciótérrel egy-egy kísérlet idejére.
b) A koncepció egymástól függetlenül információkat szolgáltató in situ elektrokémiai és optikai
spektrofotometriai vizsgálatok egyidejű végzését teszi lehetővé biomolekulákat tartalmazó oldatok
és bioszenzoros érzékelésre alkalmas vagy más célt szolgáló elektródfelületek kölcsönhatásának
vizsgálatai során különböző oldatösszetételek, változtatható elektromos gerjesztések és
hőmérsékletek mellett.
c) Jelöletlen DNS molekulák alacsony térerejű elektroforézisén alapuló biomolekula-manipulációs
kísérletek során megmutattam, hogy a koncepciónak megfelelően elkészített prototípusok jól
használhatóak az egyidejű elektromos és spektrofotometriai funkció tekintetében.
d) Kísérletileg demonstráltam, hogy a mérési összeállítás 5%-nál kisebb szórással képes mérni a hozzá
illeszthető Avantes optikai-spektrofotométer mikro-merülőszondáival alkotott rendszerben az oldatban
lezajló optikai denzitás változásokat, ha azok a 0,028 Absorbance Unit / cm ’minimális detektálási
határt’ (a továbbiakban ” ∆O.D.min ”) elérik vagy azt meghaladják, de 1,103 Absorbance Unit /cm
értékű maximális optikai denzitás változások felett már nem használható, amennyiben a tiszta
oldószerre vesszük fel a maximális intenzitásnak megfelelő referenciát, és a 10 mm-es optikai
úthosszal rendelkező szondákat vetjük be.
e) Kísérletileg demonstráltam, hogy a mérési összeállítás 5%-nál kisebb szórással képes mérni a hozzá
illeszthető Avantes optikai-spektrofotométer mikro-merülőszondáival alkotott rendszerben az oldatban
lezajló optikai denzitás változásokat, ha azok a 0,084 Absorbance Unit / cm ’minimális detektálási
határt’ (a továbbiakban ” ∆O.D.min ”) elérik vagy azt meghaladják, de 2,269 Absorbance Unit /cm
értékű maximális optikai denzitás változások felett már nem használható, amennyiben a tiszta
oldószerre vesszük fel a maximális intenzitásnak megfelelő referenciát, és a 5 mm-es optikai
úthosszal rendelkező szondákat vetjük be

Második tézisemben és altéziseiben lefektettem az alapgondolatokat a bioérzékelők reakcióterének in situ
spektrofotometriás monitorozási lehetőségeivel kapcsolatban, és egyszerűsítem a számítási módszert egy erre a
feladatra célzottan alkalmas anyagjellemző bevezetésével. Az egyszerűsített módszer használatával
megterveztem és el is készítettem egy újfajta vizsgálatra alkalmas bioérzékelő-reakciócellát és mérési
környezetét.
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2) A célmolekulát és bioreceptor-molekuláját egységként kezelve, affinitás bioérzékelők bioreceptorrétegével
érintkező tömbi folyadékmintában a célmolekulák koncentrációváltozásainak in situ optikaispektrofotometriás vizsgálataihoz bevezettem a bioreceptorként használt molekula és célmolekulájának
adataiból kiszámítható ’natív optikai-monitorozhatósági tényezőt’ (”NOMT”), és leírtam használatának
módját.
Kapcsolódó publikációm: [P2]
a) A ”NOMT” Absorbance Unit (A.U.) mértékegységű, és a
=

. ×

×

é

összefüggéssel számítható két tényezőből:

. . . .

/ é

Egyrészt az optikailag megfigyelni kívánt célmolekulára jellemző ’Optikai Denzitás’ értékből
(ODcélmolekula , dimenziója: [A.U. ∙ cm-1 / db ∙ cm-3]) , másrészt a bioérzékelő aktív felületére immobilizált
bioreceptormolekula vagy a célmolekula közül a nagyobbiknak a mérete, valamint az immobilizáció
vagy a bekötődés során jelentkező sztérikus gátlás közül a nagyobb mértékű által meghatározott
’aktív bioreceptor felületi sűrűség’ értékből (A.B.F.S.bireceptor-célmolekula , dimenziója: [db / cm-2]). A fenti
µ

-es koncentrációjú oldatban 1 cm-es optikai úthossznál
egyenletben a gyakorlatban elterjedt 100
mért ODcélmolekula értéket és az A.B.F.S. db / cm2-ben kifejezett értékét használva a konstans (Konst.)
értéke:
1
. =
6,022 × 10

b) A ”NOMT” az alábbi összefüggés szerint

=

"∆ . .

"

megmutatja, hogy mekkora maximális térfogat / aktív felület (V/A max) aránnyal rendelkező
reakciókamra esetén lehetséges még éppen kimutatni egy konkrét, O.D.-ben megadott ‘minimális
detektálási határral’ (” ∆O.D.min ”) rendelkező spektrofotometriás összeállítással az adott affinitás
bioérzékelő aktív felületével érintkező folyadékminta tömbi részében az aktív felületen lezajló
célmolekula-bekötődési vagy célmolekula-visszaoldódási esemény végállapotait kísérő optikai
denzitás változást.
c) A ”NOMT” és a fenti egyenlet figyelembevételével megalkottam egy olyan csökkentett térfogat /
aktív felület (V/A) arányú csonka gúla alakú bioérzékelő reakciócellát, mely 5’-CAC TAC GTC TCG
AAT CTC ACT ACG TCT CGA ATC TTT CCA ACT TTC GGA ACC-3’ 51 bázis hosszúságú DNS
oligonukleotid célmolekulák esetén alkalmas lehet DNS bioérzékelő transzducerek nem reagenshozzáadáson alapuló regenerálási módszereinek vizsgálatára.

Harmadik tézisem és altézisei egy új, első körös összehasonlítás céljára általam alkalmasnak tartott és ezért az
elektrokémiai impedancia spektroszkópiás méréstechnikájú bioérzékelők esetében használatra javasolt
paraméter (Rct 100/0) alkalmazását mutatják meg, és egy két paraméter mentén végzett elektrokémiai
méréstechnikájú összehasonlító kísérletsorozat (A: 4 féle elektród geometria, B: 3 féle elektródbekötési
elrendezés) következtetéseit foglamazzák meg.
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3) Bevezettem az elektrokémiai impedancia spektroszkópiát (a továbbiakban: EIS) alkalmazó affinitás
bioérzékelők teljesítményének összehasonlíthatóságát és így kutatás-fejlesztését elősegítő ’ Rct 100/0 ’ = ’Rct
100% ’ / ’Rct 0%’ paramétert, ahol ’Rct 0%’ a célmolekuláktól teljesen mentes (azaz csak az üres
bioreceptorréteget tartalmazó) transzduceren mérhető töltésátadási ellenállás, ’Rct 100%’ pedig a
célmolekulákkal maximális mértékben beborított (azaz csupa célmolekulával összekapcsolódott bioreceptort
tartalmazó) transzduceren mérhető töltésátadási ellenállás, és méréssorozatokat végeztem 3 lehetséges
elektródbekötési elrendezés és 4 féle munkaelektród geometria Rct 100/0 szerinti összehasonlítására.
Kapcsolódó publikációm: [P6].
a) Egységesített tiol-arany kemiszorpciós immobilizálási technikával DNS bioreceptor rétegeket hoztam
létre üveghordozóra felvitt arany-vékonyrétegen. (1. korong geometriájú 5 mm átmérőjű elektródokon, 2.
„hagyIDT” elektródokon, 3. „szimIDT” elektródokon és 4. „aszimIDT” elektródokon) és mérési
összeállítást terveztem, mely 250 µl oldattérfogat mellet alkalmas egy hagyományos Ag/AgCl vagy SCE
(telített kalomel) makroelektród csúcsának referenciaelektródként történő befogadására, szükség esetén
egy 8 mm átmérőjű gyűrűvé hajlított Pt drót ellenelektródként történő befogadására és egy kísérletben
vagy 1 db 5 mm átmérőjű korong elektród bemérését vagy 4 db 4,0 mm x 2,3 mm-es IDT elektród
összehasonlító méréseit teszi lehetővé.
b) Kísérletileg megmutattam, hogy az EIS szakirodalomban leginkább elterjedt korong alakú
munkaelektród (W), Ag/AgCl referencia-makroelektród (R) és Pt drótból készített ellenelektród (C)
alkotta mérési összeállításban a méréseimben egységesen használt immobilizálási technika (24 órás
szobahőmérsékletű tiol-arany kemiszorpció), mérőoldat (10 mM K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6] tartalom),
mérési beállítás (DC = 180mV, AC = 10mVpp), bioreceptormolekula (SHC3-5’GGT TCC GAA AGT TGG3’)
és célmolekula (5’TTC CAA CTT TCG GAA CC3’) esetében az általam javasolt összehasonlító paraméter
’Rct 100/0’ = 178% -nak adódott 7% szórással, mely kísérleti eredmény viszonyítási alapként
felhasználható a méréstechnikában eszközölt változtatások monitorozásakor.
c) Elektródgeometriák tekintetében rámutattam, hogy a korong elektródhoz képest az azonos technikával
biofunkcionalizált IDT geometriájú elektródok alkalmazása – esetleges oldalágak jelenlététől függetlenül
– nem előnyösebb sem a ’hagyományos’ elektródbekötés (W - az egyik bioreceptorréteggel borított IDT
elektródfél, R - Ag/AgCl makroelektród, C - Pt drót), sem a ’közösített R&bio-C’ elektródbekötés (W - az
egyik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél, R és C közösítve - a másik bioreceptorréteggel borított
IDT elektródfél), sem a ’biofunkcionalizált C’ elektródbekötés (W - az egyik bioreceptorréteggel borított
IDT elektródfél, R - Ag/AgCl makroelektród, C - a másik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél)
alkalmazása esetén, amennyiben az általam javasolt ’Rct 100% / Rct 0%’ paramétert is és annak szórását is
figyelembe vesszük az EIS mérési eredményekben.
d) IDT elektródok felhasználásával rámutattam a három féle lehetséges elektródbekötés tekintetében, hogy
egységesített EIS mérési technika és biokémiai protokoll mellett, a ’hagyományos’
elektródbekötéshez képest (W: az egyik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél, R: Ag/AgCl
makroelektród, C: Pt drót) az ellenelektród (C) biofunkcionalizáltsága (’biofunkcionalizált C’
elektródbekötés: W - az egyik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél, R - Ag/AgCl makroelektród, C
- a másik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél)) 3-6 %-os növekedést, a biofunkcionalizált
ellenelektród (C) kombinált ellen- és referenciaelektródként (R&C) történő bekötése (’közösített
R&bio-C’ elektródbekötés: W - az egyik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél, R és C közösítve - a
másik bioreceptorréteggel borított IDT elektródfél) 30-40 %-os növekedést okozott ugyan az általam
javasolt ’ Rct 100/0’ paraméter értékében, de eközben a szórás erőteljesen megnőtt. (Szórás fajlagos
növekedése a ’hagyományos’ elektródbekötés szórósaira – szimIDT: 5,27% , hagyIDT: 17,63% ,
aszimIDT: 0,89% – vetítve: ’biofunkcionalizált C’ eset: szimIDT: 4,87 x , hagyIDT: 8,80 x , aszimIDT:
7,45 x ; ’közösített R&bio-C’ eset: szimIDT: 2,32 x , hagyIDT: 6,69 x , aszimIDT: 20,95 x )
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Negyedik tézisem és altézisei egy kutatómunkám elején sok problémát okozó jelenség, a „széli hatás” /
„sarokhatás” intuitív alapon történ igábahajtásának és a megfelelő alkalmazási terület beazonosításának
köszönhetően született meg.
4) Kidolgoztam olyan új interdigitális transzducer (IDT) elektródgeometriákat – más néven fésűs-elektród
geometriákat –, melyek a fésűfogakon egymás közé benyúló oldalágakkal rendelkeznek, és a bioérzékelőelőállítási folyamat jobb reprodukálhatósága vagy az érzékenység növekedése által jelentősen pontosabbá
tehetnek bizonyos típusú bioérzékelőket az ugyanakkora felületen létrehozható és ugyanazon eszköz- és
technológiaparkkal készített hagyományos IDT elektródokhoz képest.
Kapcsolódó publikációim:. [P3, P4, P5]
a) Lézerablációval készített prototípusokon kísérletileg megmutattam, hogy konduktometriás mérési
elrendezésben, új IDT elektród geometriáim közül az asszimmetrikus oldalágakkal rendelkező verzió
(’aszimIDT’) érzékenysége a létrejött aktív felület nagyságára normálva átlagosan 27%-kal haladja meg
az ugyanakkora felületen létrehozható és ugyanazon eszköz- és technológiaparkkal készített
hagyományos interdigitális elektród geometria (’hagyIDT’) érzékenységét, miközben ugyanilyen
módszerrel számítva a sszimmetrikus oldalágakkal rendelkező verzió (’szimIDT’) érzékenysége nem tért
el 1%-nál jobban a ’hagyIDT’ teljesítményétől (10 mg/l koncentrációt kiváltó NaCl mennyiség
hozzáadásának hatására a pH=7,5-ös foszfát pufferben felvett alapértékéhez képest).
b) Kísérletileg megmuttattam, hogy Proteináz K alapú konduktometriás mérési módszerű biokatalitikus
BSA (Bovine Serum Albumin) érzékelőben új IDT elektród geometriáim közül az asszimmetrikus
oldalágakkal rendelkező verzió érzékenysége a létrejött aktív felület nagyságára normálva átlagosan
79%-kal haladja meg az ugyanakkora felületen létrehozható és ugyanazon eszköz- és
technológiaparkkal készített hagyományos interdigitális elektród geometria érzékenységét, miközben
ugyanilyen módszerrel számítva a sszimmetrikus oldalágakkal rendelkező verzió (’szimIDT’)
érzékenysége nem tért el 1%-nál jobban a ’hagyIDT’ teljesítményétől (4 mg/l koncentrációt kiváltó BSA
mennyiség hozzáadásának hatására a pH=7,5-ös foszfát pufferben felvett alapértékéhez képest).
c) A prototípusokkal kapott konduktometriás eredményeim szórási adataival rámutattam, hogy lézeres
ablációval történő előállítás esetén új IDT elektród geometriáim mindegyikének jobb a
reprodukálhatósága, mint az ugyanakkora felületen létrehozható és ugyanazon eszköz- és
technológiaparkkal készített hagyományos geometriával rendelkező IDT elektródoké. (Szórások NaCloldatban: aszimIDT - 1,5 %, szimIDT - 2,7 %, hagyIDT - 3,6 %. Szórások BSA-oldatban: aszimIDT - 1,3
%, szimIDT - 2,8 %, hagyIDT - 3,6 %.)
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23. ábra:
24. ábra:

25. ábra:

26. ábra:

A bioérzékelő alapú eszközök általános struktúrája és működési elve
(2.o.)
A bioérzékelők kategóriái
(9.o.)
Pontosság / precízitás I.: A nagyobb meredekségű statikus karakterisztikával rendelkező bioérzékelő
(négyzetekkel jelölt egyenes) pontosabb koncentrációmérést tesz lehetővé, amennyiben a szórások
(hibasávok nagysága / magassága) megegyezik (∆D1 = ∆D2)
(11. o.)
Pontosság / precízitás II.: Ha adott érzékenységű bioérzékelő hibasávjának magassága kisebb (belső
szaggatott vonalak a külső folytonoshoz képest), az pontosabb koncentrációmérést tesz lehetővé(11. o.)
Egy bioérzékelő aktív felületén a bioreceptorok felületi sűrűsége különböző lehet
(16. o.)
Immobilizált enzimmolekula (felül aktivitásvesztéssel, alul jól immobilizálva)
(17. o.)
véletlenszerű és optimálisan orientált „bioreceptorszőnyegek” különböző bioreceptor felületi sűrűségek
esetén
(17. o.)
A bioszenzor alapú eszközök kísérleti mérési összeállításának tipikus elrendezése
(23. o.)
Az új moduláris bioszenzor reakciócella fejlesztési platform sematikája
(28.o.)
Háromdimenziós robbantott ábra a moduláris bioszenzor reakciócella főbb funckionális részeiről (29.o.)
A moduláris bioszenzor reakciócella belső terének vázlata, többféle bioszenzor elektródot tartalmazó
hordozóval az alján és egy arannyal teljesen bevont fedőlappal a tetején, mely utóbbi, ellenelektród vagy
pl. elektroforetikus molekulamanipilációt segítő elektród céljára alkalmas
(29. o.)
Au-Ag-AgCl rétegek határai (sötétlátóteres)
(30. o.)
A 36. ábrán levő két szaggatott vonal közötti Ag réteg 1000 x nagyításban
(30. o.)
A szaggatott vonalak alatt az Au réteg kilátszik az Ag szemcsék között, felette az Ag kezd összefüggő
réteggé válni (1000 x)
(30. o.)
Ag-AgCl határzóna: A szaggatott vonaltól balra és lefelé az Ag-re jellemző textúra (ld. 37. ábra), jobbra és
felfelé az AgCl kezdődik (1000 x)
(30. o.)
Fotók a PDMS-ből szilikonkiöntéssel készült moduláris bioszenzor reakciócella oldalfal-elemének 1.
prototípusáról. Magasság: 10 mm, külső hossz: 21 mm, külső szélesség: 16,5 mm, belső hossz: 13 mm,
belső szélesség: 4,5 mm
(31. o.)
Fotók a PDMS-oldalfal-elem 2. prototípusáról (Magasság: 10 mm, külső hossz: 21 mm, külső szélesség:
16,5 mm, belső hossz: 13 mm, belső szélesség: 2,4 mm), a belső tere körüli tömítőperemmel (középen) és
jobb oldalt az öntőminta, melyet FR4-ből a tanszéken rendelkezésre álló Nyomtatott Huzalozású Lemez
gyártási módszerrel és üveg lézeres vágásával állítottunk elő (a jobb láthatóság érdekében az egyik üveg
oldalfal és a fedlap nincs berakva)
(31. o.)
A moduláris bioszenzor reakciócella tartókerete összeszerelés előtt (a PDMS oldalfal elem nincs a képen)
(32. o.)
A tartókeret és az összeszerelt moduláris reakciócella használatban (perspektívikus nézet b.o. / nagyított
felülnézet a középső részről j.o.), az érintkező tűk száma 2 x 13 (nincs mind berakva)
(32. o.)
A 2 cm vastagságú polisztirol lapokból készült hűtő-fűtő doboz alsó fele
(33. o.)
A hűtő-fűtő doboz fedőszerkezete (az ábrán fejjel lefelé fordítva)
(33. o.)
260 nm-es optikai denzitás értékek (O.D.-ben) a DNS-koncentráció függvényében az 5 mm-es és a 10
mm-es mikro-merülő szonda esetében, valamint a kalkulált egyenes
(34. o.)
A DNS-koncentráció felső detektálási határai (5 mm-es & 10 m-es szondák)
(35. o.)
A mérések szórásából kapott értékek (háromszögek és négyszögek) és mozgó átlaggal számított trendjük
(szaggatott görbék) a koncentráció függvényében az 5 mm-es és 10 mm-es úthosszú mikromerülő
szondával mérve különböző DNS-koncentrációknál (3 szor ismételt leolvasással kapott szórás) (36. o.)
Az abszorbancia emelkedése és csökkenése a reakciócella két ellentétes oldalán, amikor a DNS-oldattal
feltöltött reakciócella alap- és fedőlapja közé 1,95 V (DC) feszültséget kapcsoltam, hogy összegyűjtse a
negatív töltésű DNS-molekulákat az egyik elektródon (a b.o.-i görbéket mérő szonda volt ennek az
elektródnak a közelében) és elterelje a DNS-t a másik elektródtól (a j.o.-i mérő szonda volt ez utóbbi
elektród közelében)
(38. o.)
’target-17’ ssDNS alacsony térerejű elektroforézise (1,95 V/cm), majd diffúziója vízben (A ’Master’
csatornán mért szonda volt a pozitív elektród közelében, a ’Slave’ csatornáé a negatív elektród közelében)
(38. o.)
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27. ábra:
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30. ábra:
31. ábra:
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40. ábra:
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45. ábra:
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48. ábra:
49. ábra:
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52. ábra:
53. ábra:
54. ábra:
55. ábra:

DNS-molekulák elektroforézise szobahőm.-en félidőben polaritásváltással (DC 1,95V/cm)
(39. o.)
DNS-molekulák elektroforézise 37+/- 1 °C-on félidőben polaritásváltással (DC 1,95V/cm)
(39. o.)
DNS-manipuláció elektroforézissel (szórások nélkül, csak az átlagértékek összesítése két különféle
hőmérsékleten: szobahőmérsékleten (kb. 25 ºC) és 37 +/-1 ºC-on)
(41. o.)
A 2 db optikai mikro-merülőszonda (átmérőjük:1,4 mm) elhelyezkedése a moduláris reakcócella belső
terében (a belső tér magassága: 10 mm, szélessége: 2,4 mm, hossza: 13 mm)
(43. o.)
’teli’ arany-vékonyréteg elektród
(44. o.)
Megfelelő V/A arányú, „lapospiramis”-szerű belső térrel rendelkező PDMS cella (3D rajz és fénykép)
(49. o.)
Az 32. ábrán bemutatott cella továbbfejlesztett (megnövelt anyagvastagságú) 2. változata (bal oldalon a 3D
rajz, jobb oldalon az elkészült prototípus az alja felől fényképezve)
(50. o.)
A 6.3.6-ban részletesen leírt mérési összeállítás sematikus ábrái és fényképe
(50. o.)
A ’DNSreg’ bioérzékelő hordozók termikus regenerálási módszer során keletkező transzmittancia
csökkenések a „lapospiramis” PDMS cella folyadéktérben. Az ábra tartalmazza a) PDMS hőmérsékletének
alakulását az időben, továbbá a mikro-merülőszondák mérőüregének fotóit a megfelelő időpontokhoz
rendelve (a vastag fekete nyilak utalnak a fényképek készítésének idejére)
(51. o.)
A bioreceptorszőnyegből a regenerálás során visszaoldódó ’target-51’ célmolekulák natív optikai
bemérhetőségét demonstráló mérési eredmények (átlagok és szórások 3-3 függetlenül elvégzett
kísérletből): előbb a megfelelően alacsony alapvonalingadozást ioncserélt víz befecskendezésével
vizsgáltam (bal oldal), majd a megfelelő mennyiségű ’target-51’ DNS molekulák befecskendezése által
okozott változást (jobb oldal)
(52. o.)
A regenerálás folyamatait jellegre helyesebben imitáló mérési eredmények (átlagok és szórások 3
függetlenül elvégzett kísérletből)
(53. o.)
’DNSreg’ arany-vékonyréteg elektród layoutjának rajza (25 x 25 mm)
(54. o.)
25 x 25 mm-es ’W’ elektródhoz (hátul) 3 elektródos elektrokémiai mérési összeállítás (balról jobbra: C
elektród: Pt lemez, R elektród: Ag/AgCl)
(55. o.)
A bioérzékelő regenerációt imitáló mérési összeállítás oldalnézetből (felül) és összeszerelés közben
felülnézetből (alsó kép)
(57. o.)
Egy voltammetriára alkalmas 3-elektródos elektrokémiai cella elektródjainak elrendezése az elektrolitban
(59. o.)
A potenciosztát vázlatos felépítése
(60. o.)
A Warburg-impedanciával kiegészített Randles-helyettesítőkép Nyquist diagramja (σ az ún. Warburgegyüttható)
(61. o.)
A Randles helyettesítőkép és a helyettesítő áramköri elemek értékeinek összefüggése az egy-egy
körfrekvenciához tartozóan a komplex számsíkon ábrázolt mérési pont (ld. 43. ábra) koordinátáival (ZRe’ és
ZIm’’)
(62. o.)
A Warburg-impedanciával kiegészített Randles-helyettesítőkép
(62. o.)
Az elektromos kettősréteg sematikus ábrája
(63. o.)
Reverzibilis elektroaktív anyag jelenlétében (ez esetben ferro/ferricianid volt) jellegzetes madársziluett
alakot felvevő ciklikus voltammetriás (CV) görbe (a szaggatott nyilak az idő folyásának irányát mutatják az
egyes félciklusok alatt, továbbá láthatók az anódos v. oxidációs áramcsúcs: ipa (ipeak-anodic) & feszültsége:
Epa , valamint a katódos v. redukciós áramcsúcs i pc (ipeak-cathodic) & feszültsége: Epc)
(64.o.)
Hagyományos IDE sematikus ábrája
(68.o.)
Új fajta, oldalágakkal rendelkező IDE sematikus ábrája (balra szimmetrikus oldalágakkal rendelkező verzió,
jobbra a teljes mértékben aszimmetrikus oldalágakkal rendelekző verzió)
(69. o.)
Hagyományos és szimmetrikus oldalágakkal rendelkező IDE körül (vákuumban) végeselem-modellezéssel
számított elektromos erőtér ekvipotenciális felületei (a szimulációktól balra a betáplált elektródgeometria
látható)
(69. o.)
DNS bioérzékelő elektród Nyquist diagramon megjelenített EIS mérési eredménye a célmolekulákkal
történő inkubáció (hibridizáció) előtt és után
(70. o.)
hagy-IDT
(71. o.)
szim-IDT
(71. o.)
aszim-IDT
(71. o.)
Azonos biokémiai kezeléseken átesett hordozókon mért R ct 100/0 értékek 3 féle IDT elektród 3 féle
elektródbekötésével + az EIS-ban tipikus korong elektród értéke
(72. o.)
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56. ábra:
57. ábra:
58. ábra:
59. ábra:
60. ábra:
61. ábra:

62. ábra:
63. ábra:
64. ábra:

65. ábra:

a 3-as számú ’quadroIDT’ hordozó ’hagyIDT’ fésűfogainak rongálódása az EIS mérések következtében
(73. o.)
’korongEIS’ arany-vékonyréteg elektród
(74. o.)
’quadroIDT-EIS’ arany-vékonyréteg elektród
(75. o.)
Egyedi 3 elektródos elektrokémiai mérési összeállítás (mintatérfogat: 250 µl, ’R’: Ag/AgCl (Radelkis OP0831P), ’C’: Pt drót)
(76. o.)
Oxidációs áramcsúcs amplitúdójának meghatározása „baseline” egyenes segítségével
(77. o.)
A 7.2.4 részben ismertetett eredményeket adó 3 különböző elektródbekötési séma rajzos szemléltetése
(Jelölések értelmezése: a kísérleti összeállítás „Ref.” jelű eleme referencia elektródnak, „Aux.” jelű eleme
ellenelektródnak, a „Munka” jelű eleme munkaelektródnak voltak bekötve a potenciosztáton az adott
mérésben.)
(78. o.)
Lock-in-erőssítő alapú mérési elrendezés blokkvázlata
(80. o.)
a.) ’BSA-hagyIDT’, b.) ’BSA-aszimIDT’, c.) ’BSA-szimIDT’ Au-vékonyréteg IDT elektródok aktív felületei (a
szélső fésűfogak és az elektródgerinc által megadott valós befoglaló méret 1,6 x 2,0 mm)
(81. o.)
vezetőképesség növekedés 10 mg/l-es NaCl koncentráció hatására pH 7,5-ös 5 mM-os foszfátpufferben
lemérve (balra), továbbá a relatív szórások, az átlagok és a hagyományos IDT-k eredményeire normált %os eltérés (jobbra)
(82. o.)
vezetőképesség növekedés 4 mg/l-es albumin (BSA) koncentráció hatására pH 7,5-ös 5 mM-os
foszfátpufferben lemérve (balra), továbbá a relatív szórások, az átlagok és a hagyományos IDT-k
eredményeire normált %-os eltérés (jobbra)
(83. o.)

Táblázatok
1. táblázat:
2. táblázat:
3. táblázat:
4. táblázat:
5. táblázat:
6. táblázat:

7. táblázat:
8. táblázat:

Amperometriás húgysavérzékelők paramétereinek összehasonlítása
(20. o.)
A 8. ábrához képest módosított bioérzékelő alapú kísérleti összeállítások néhány példája (24. o.)
Affinitás bioérzékelők regenerációs módszereinek összehasonlítása
(46. o.)
EIS**** alapú affintiásbioérzékelők paramétereinek összehasonlítása
(67. o.)
A ’quadro-IDT’ hordozón (ld. 58. ábra) létrehozott ’aszim-IDT’, ’hagy-IDT’ és ’szim-IDT’ elektródok
aktív felületeinek jellmezői
(71.o.)
Alternatív elektródbekötésekkel kapott relatív szórások és fajlagos növekedésük mindhárom IDT
elektród geometrián vizsgálva a ’hagyományos’ elektródbekötés adott IDT geometriával kapott
relatív szórósaihoz képest (n= 4 – 1, ld. 7.2.4-ben a szövegben)
(74 o.)
Különböző konduktometriás bioszenzorok
(79. o.)
Ugyanazon hordozókon duális struktúrában létrehozott (ld. 27. ábra) ’BSA-aszimIDT’, ’BSAhagyIDT’ és ’BSA-szimIDT’ elektródok aktív felületeinek jellmezői
(82. o.)
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