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A kutatások előzménye

A bioérzékelőkhöz  kapcsolódóan  az  értekezésben  ismertetett  eredményekhez  vezető  kutatómunka 
három alapgondolatból / stratégiai igényből nőtt ki: 

1. az  érdeklődésemet  felkeltő  bioérzékelős  kísérelti  összeállítások  minél  kisebb 
reagensigénnyel (azaz kisebb költséggel, vagy ugyanabból a keretösszegből több várható 
eredménnyel) és minél nagyobb flexibilitással történő megvalósítása, 

2. az elektrokémiai  bioérzékelők közül  az előzetes mintajelölést  nem igénylő  modellek és 
koncepciók  (pl.  Elektrokémiai  Impedancia  Spektroszkópia)  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. 

A bioérzékelő alapú eszközök általános struktúrája és működési elve az 1. ábrán látható. A bioérzékelők 
szelektív koncentrációmérő képességének 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.

1. ábra: A bioérzékelő alapú eszközök általános struktúrája és működési elve
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A bioérzékelő alapú eszközök kutatási és technológiafejlesztési területei

Bármilyen  kutatás-fejlesztési  tevékenységben  az  alapvető  célok  a  pontosság,  tartósság, 
reprodukálhatóság,  költségigény  javítása.  E  célok  elérése  érdekében  a  bioérzékelők  struktúrájára 
vonatkozó kutatási és technológiafejlesztési munka, a 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.

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. 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 
definíciónak  megfelelő  bioérzékelő  eszközök  csak  igen  korlátozott  számban  vannak  kereskedelmi 
forgalomban. 
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Célkitűzések

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. Az én értelmezésemben a nagy pontossághoz első sorban a precizitás 
szükséges,  és  csak  második  közelítésben  vizsgálandó  a  helyesség,  ugyanis  egy  precíz  eszköz  a 
kalibráció  korrekciója  révén  megfelelő  helyességűvé  is  tehető  általában.  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  részletes  szakirodalmi 
áttekintése  és  a  közölt  eredmények  segítségével  többek  között  arra  kívánok  rámutatni,  hogy  egy 
bioérzékelő alapú eszköz teljesítőképességére nézve nemcsak 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, tehát az összehasonlítási módszerek és 
kísérleti  módszerek  kutatás-fejlesztését  egy,  az  összes  fenti  aspektust  figyelembe  vevő  szemlélet 
szerint célszerű végezni.

A kutatásaim alatt megfogalmazódott egyik fő gondolatkör a bioérzékelő eszközök reakcióterének olyan 
vizsgálati  lehetőségeit  érinti,  amelyek  függetlenek  a  bioérzékelő  aktív  felülettől  és  nem  igénylik  a 
reakciótérben levő minta semmilyen előzetes feldolgozását, aspecifikus módosítását, címkéző jelölését. 
Két előnnyel is járhat egy bioérzékelő-reakciótér ilyen módon történő vizsgálata: 1. A bioérzékelő alapú 
eszközök pontosságának növelését vagy eredménykiadási-idejének csökkentését a mintában történő 
transzportfolyamatok felgyorsítása által elérni kívánó kísérletek egy ilyen megoldással független úton 
kiértékelhetőek abban az esetben is, ha maga a bioreceptor-felület valamilyen okból nem pontosan a 
vártnak megfelelően működik. 2. A natív állapotú (jelöletlen) molekulák garantáltan olyan viselkedést 
mutatnak, mint egy valós mintában.

Ehhez  kapcsolódóan  1.  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  azoknak  a  kreatív  bioszenzorkutatóknak  a  munkáját,  akik  nem 
kizárólag kereskedelmi forgalomban készen kapható céleszközökre szakosodtak.

Az affinitás bioérzékelők aktív felületének regenerálása (újra felhasználhatóvá tétele) szintén a jövő 
automatizált  bioérzékelő  alapú  eszközeinek  fontos  problémája,  hiszen  egyes  applikációkban  csak 
hátrányokkal alkalmazható a jelenleg legelterjedtebben kutatott módszerre (pH eltolásos regenerálás 
alapuló,  véges  térfogatú  regenerálóoldat-tartályokból  és  a  szükséges  komplex  folyadékkezelő 
mikrofluidikai  rendszerből  összeállítható  megoldás,  így  a  biomakromolekula-manipulációhoz 
kapcsolódóan végzett munkámat erre a témakörre is kiterjesztettem.

Ehhez kapcsolódóan 2.  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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A  kutatásaim  alatt  megfogalmazódott  második  gondolatkör  egyes  transzducer-struktúrák  –  pl. 
interdigitális transzducer (IDT) elektród – és egyes előzetes mintajelölést nem igénylő elektrokémiai 
méréstechnikák   alkalmazása  és  összehasonlító  vizsgálatai  köré  szerveződött,  szintén  az 
eredménykiadásiidő-csökkentés és pontosságnövelés érdekében.

Ehhez kapcsolódóan  3.  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’paraméter:  4  féle 
elektród geometria,  ’B’ paraméter:  3 féle elektródbekötési  elrendezés) következtetéseit  fogalmazzák 
meg.

Továbbá ugyanehhez  kapcsolódóan 4. 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 tudott megszületni.

Új tudományos eredmények

1. tézis  [kapcsolódó publikációk: P1, P2]

Megalkottam  és  prototípusok  szintjén  demonstráltam  egy  Poly-DiMetil-Sziloxán  (PDMS)  öntési 
technikára és rétegtechnológiákra alapuló újfajta, moduláris bioszenzor reakciócella koncepciót.

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. 
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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

2. tézis  [kapcsolódó publikációk: P2]

A  célmolekulát  és  bioreceptor-molekuláját  egységként  kezelve,  affinitás  bioérzékelők 
bioreceptorrétegével érintkező tömbi folyadékmintában a célmolekulák koncentrációváltozásainak 
in situ optikai-spektrofotometriás vizsgálataihoz bevezettem a bioreceptorként használt molekula és 
célmolekulájának adataiból kiszámítható  ’natív optikai-monitorozhatósági tényezőt’ (”NOMT”), 
és leírtam használatának módját.

a) A ”NOMT”  Absorbance Unit (A.U.) mértékegységű, és a

összefüggéssel számítható két tényezőből:

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

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 
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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  reagens-hozzáadáson  alapuló  regenerálási  módszereinek 
vizsgálatára.

3. tézis  [kapcsolódó publikációk: P6]

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. 

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.
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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 )

4. tézis Kapcsolódó publikációk: [P3, P4, P5]

Kidolgoztam  olyan  új  interdigitális  transzducer  (IDT)  elektródgeometriákat  –  más  néven  fésűs-
elektród geometriákat –, melyek a fésűfogakon egymás közé benyúló oldalágakkal rendelkeznek, 
és a bioérzékelő-előállítási  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.

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  szimmetrikus  oldalágakkal 
rendelkező  verzió  (’szimIDT’)  érzékenysége  nem  tért  el  1%-nál  jobban  a  ’hagyIDT’ 
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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 
NaCl-oldatban: 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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