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1. BEVEZETÉS

A természettudományok fejlődése bonyolult, kétirányú függvénykapcsolatban van a

munkaeszközök fejlődésével, tökéletesedésével: érdekes esetek figyelhetők meg a történelem

során, amikor sok éve ismert tudományos felfedezések előtérbe kerülésével új eszközök

kifejlesztésére került sor. Az új eszköz aztán nagymértékben hozzájárult egyes

tudományterületek fejlődéséhez (kromatográfia, indukció, ködkamra stb.). A közelmúltból

vehető példák között talán egyik legszembetűnőbb a pásztázó alagút mikroszkóp (Scanning

Tunneling Microscope - STM) felfedezése. A hosszú éveken át ismert alagút effektus, a

piezoelektromos jelenség és a számítógépes technika kombinációjával G. Binnig és H. Rohrer

munkássága nyomán létrejött STM új utat nyitott a 1980-as évek elején a felületvizsgálatok

terén. Ezt követően a pásztázó mérőszonda mikroszkópiát alkalmazó módszerek gyors és

többirányú fejlődésnek indultak.

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópia (PEKM, Scanning Electrochemical

Microscopy - SECM) a mérőszonda-mikroszkópiás módszerek közé tartozik, annak

elektrokémikusok által kidolgozott változata. A módszerről szóló első, 1989-ben megjelent

közleményt Bard és munkatársai írták.1 A PEKM működése során egy precíziós

pozicionálóval mozgatott mikroméretű elektrokémiai érzékelővel (elektróddal)

végigpásztázza a vizsgálandó területet és a mérőcsúcs pillanatnyi környezetére jellemző

kémiai adatokat gyűjt. A térkoordináták és az adott helyen gyűjtött mérési adatok alapján

történik az értékelés, a lokális kémiai jellemzők képi megjelenítése. A módszer bevezetése óta

sokat fejlődött, alkalmazási területe szélesedett. Általánosságban elmondható, hogy a pásztázó

elektrokémiai mikroszkóp egy kitűnő eszköz, amelynek segítségével nagy térbeli felbontással

lehet koncentrációeloszlásokról, határfelületek sajátságairól információt nyerni.

Az elektroanalitikai kutatásokba bekapcsolódva bioszenzorok működésének

tanulmányozásával kezdtem tudományos munkát végezni. Kutatási céljaim között szerepelt

különféle felépítésű és működésű bioszenzorok reakciórétegében a működés során kialakuló

koncentráció viszonyok feltérképezése. E munkához célszerűnek látszott egy jól működő

pásztázó elektrokémiai mikroszkópot megépíteni, mellyel előzetes irodalmi ismereteim

alapján lehetségesnek látszott lágy gélekben lejátszódó transzportfolyamatok tanulmányozása.
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A dolgozat első része a műszer megépítését és működési elveit tárgyalja. Bemutatom

az alapvető mérési módszereket, melyek a PEKM alkalmazási lehetőségeit és korlátait

demonstrálják.

Ezt követően az enzimet tartalmazó reakciórétegekben végzett vizsgálataim

eredményeit mutatom be. A kísérletekhez egy új, különleges felépítésű mérőcellát készítettem

és azt a PEKM készülékhez illesztve a reakciórétegben méréseket végeztem. A PEKM

készülékkel lehetségessé vált működő bioszenzorok reakciórétegében koncentrációeloszlási

méréseket elvégezni, az ott kialakuló viszonyokat tükröző kémiai mikroszkópiás felvételt

készíteni. Azt reméltem, hogy a biokatalitikus folyamatok reaktánsainak és termékeinek

koncentrációprofiljait megismerve az illető bioszenzorok továbbfejlesztéséhez értékes

információkhoz jutok. A kísérleti eredményeit digitális szimulációval nyert adatokkal is

alátámasztottam.

Felépítéséből adódóan a PEKM készülék segítségével egy újszerű és viszonylag

egyszerű lehetőség kínálkozik a gélfázisban végbemenő diffúziós folyamatok diffúziós

együtthatójának mérésére. Ennek vizsgálata egy új módszer kidolgozását eredményezte. A

dolgozatban beszámolok a módszer elméletéről, a módszerrel végzett kísérletekről és a kapott

eredményekről. A különböző összetételű, gélfázisban kapott diffúziós együttható adatokat a

bioszenzorok működésének értelmezéséhez, továbbá a számított és mért koncentrációprofilok

összehasonlításához kívántam felhasználni.

A biokatalitikus hatáson alapuló bioszenzorok működésekor az analitikai jel

kialakításában a transzportfolyamatok sebessége fontos szerepet játszik. A reakciórétegben az

anyagtranszport diffúzióval történik. A reakcióréteg tulajdonságainak alkalmas

változtatásával az anyagtranszport sajátságai befolyásolhatók, így az elektród válasz

optimálásához a diffúziós folyamatok kedvező irányba történő változtatása hozzájárulhat.

Diffúziós együttható meghatározásán keresztül kísérleti eredményeket gyűjtöttem a közeg

változásának anyagtranszport-folyamatokra gyakorolt hatásáról.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2 . 1 .  M i n i a t ü r i z á lás

A félvezető alapú elektronikai eszközök térhódításával óriási fejlődés vette kezdetét.

Napról napra érkeznek hírek a méretcsökkentés elért és következőnek tekintett állomásairól,

minden korábbinál kisebb, gyorsabb, pontosabb eszközök készülnek. Az elmúlt években a

tudományos közleményekben a „mikrotechnológia” kifejezést egyre gyakrabban a

„nanotechnológia” váltotta fel, ahogy a kutatásban alkalmazott módszerek és a kitűzött célok

elérték, átlépték e mérethatárt.

A miniatürizálás folyamata természetesen nem kerülte el az elektrokémiai érzékelők

fejlesztését sem. Napjaink modern analitikai kutatásainak egyik fontos célja a mérés teljes

folyamatának egyetlen, kisméretű, automatikus eszközbe integrálása, ezeket angolul „Lab on

a Chip”-nek nevezik.2 Hasonlóan jelentős fejlesztési irányzat a nagy térbeli felbontású

analitikai technikák, a különböző mikroszkópiás módszerek eszközeinek méretcsökkentése,

felbontásának növelése. Az egyre kisebb mérettartományban történő munka és

eszközfejlesztés újabb és újabb problémákat vet fel. A méretcsökkentés során nehézséget

okoz a kis méretű elektródok előállítása, az alkalmazásukhoz szükséges pontos pozicionálás.

A méretcsökkentés következtében a mérhető jel amplitúdója is jelentősen csökken, ami

méréstechnikai következményekkel jár.

Ahogy a 1970-es években nagy előrelépés volt a voltammetriás mikroelektródok

előnyös, a hagyományos méretű elektródoktól eltérő elektrokémiai jellemzőinek felismerése,

úgy napjainkban újabb eredményekkel kecsegtet a nanométeres nagyságrendű elektródok

használata. Ezek sok esetben - a „hagyományos” mikroelektródoknál jóval kedvezőbb jel/zaj

viszony mellett - lehetőséget  adnak még kisebb mintamennyiségek mérésére.

2 . 2 .  M i k r oe l e k t r ó d o k

Az alkalmazott elektrokémiai méréstechnika szerint potenciometriás és voltammetriás

mikroelektródokat különböztetünk meg.

A „mikroelektród” terminus jelentése megjelenése óta sokat változott. Kezdetben az 1

mm átmérő alatti higanycsepp és platina szálból készült elektródokat hívták

mikroelektródoknek. Később Bond 3 szerint az 50 μm alattiak ill. Pons és Fleischman szerint
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a 20 μm átmérőnél kisebbek a mikroelektródok.4 Napjainkban ez utóbbi meghatározás vált

elfogadottá. A IUPAC állásfoglalása szerint5 méret meghatározás nélkül mikroelektródnak

tekinthető minden olyan elektród, melynek az adott kísérleti körülmények között a diffúziós

réteg vastagsága (δ, δ=(πDt)1/2, ahol D a mérendő anyag diffúziós együtthatója) azonos vagy

kisebb, mint az elektród karakterisztikus mérete (korong elektródok esetén az átmérője) és

ilyen körülmények között a stacionárius áram, illetve anyagtranszport állapot alakul ki.

Meglehetősen gyakran használt az ultramikroelektród elnevezést is, noha a IUPAC a

mikroelektród terminust ajánlja.

A mikroelektródok napjainkra széleskörűen elterjedt, sokrétűen használt eszközökké

váltak. A következőkben a kitűzött célokhoz és az általam vizsgált rendszerekhez kapcsolódó

szakirodalmat tekintem át.

2.2.1. Potenciometriás mikroelektródok

A potenciometriás mikroelektródokat az in vivo élettani kutatások során az 1940-es

évektől fejlesztették ki. Számos próbálkozás történt a biológiai rendszerekben lejátszódó

folyamatokkal kapcsolatos lokális pH változások nyomonkövetésére alkalmas

mikroelektródok kifejlesztésére. Többeknek sikerült a pH mérésére alkalmas üvegelektród

miniatürizált változatát elkészíteni. Ilyen mikro-üvegelektródot készített Cadwell6, mellyel

sikeresen vizsgálta rák izomsejtek intracelluláris pH-ját. Elektródjának felépítése követte a

hagyományos méretű üvegelektródokét: üveggömb, elektródtest belső töltő oldattal, melybe

ezüst/ezüst-klorid belső vonatkozási elektródot helyezett. A Hinke7 által készített elektródok

nátrium és kálium ion-szelektív üvegből készültek. Egy 100 μm hosszú, zárt, tűszerű hegyet

alakított ki ionszelektív üvegből, melyet egy szigetelő üvegből készített nyitott kapilláris

belsejébe helyezett. E kettős üvegheggyel sikeresen végeztek potenciometriás méréseket,

azonban a mérőcsúcs jelentős hosszmérete miatt nem volt lehetséges kis térfogatú mintákban,

pl. sejtekben meghatározni a pH-t.

Az ionszelektív membránelektródok fejlődése az 1960-as évektől az élettani kutatások

eszközparkjára is hatást gyakorolt. Az első megbízhatóan működő hagyományos méretű

ionszelektív elektródot Pungor kutatócsoportja dolgozta ki.8 Ehhez különböző szervetlen

ionok rosszul oldódó csapadékát oszlatták el hidrofób hordozó membránban. Kezdetben

paraffin membránt használtak,8 későbbiekben szilikongumi mátrixot alkalmaztak.9 Munkájuk

nyomán különböző iskolákban intenzív kutatómunka indult meg és ennek eredményeként
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napjainkra az ionszelektív elektródok különböző ionok mérésére alkalmas típusai a

mennyiségi kémiai elemzés széles körben alkalmazott eszközeivé váltak.10,11

A mikropipetták a biotechnológia, a kísérletes élettudományok igen fontos eszközei.

Rendkívül kis méretű, akár néhány száz nanométer átmérőjű heggyel készíthetők.

Segítségükkel igen kicsiny (<1μm) anatómiai képződmények pl. sejtszervecskék

megcélozhatók, mintázhatók, sejtek közt átvihetők. Nyitott végű üveg mikropipettákkal

élettani kutatások céljából potenciometriás méréseket is végeznek - elektrofiziológiás

mérésekben akciós potenciálokat, field potenciál változásokat tanulmányoznak. A kísérleti

élettudományok művelői kidolgozták a saját céljaiknak leginkább megfelelő ionszelektív

mikroelektród formát. E munkában az azelőtt sikerrel alkalmazott mikropipetták

átalakításával értek el kiváló eredményeket.12

Mikropipetta típusú ionszelektív elektród úgy készíthető, hogy a pipetta hegyében

ionszelektív membránt alakítanak ki, a pipettát belső töltőoldattal és vonatkozási elektróddal

látják el. A mikropipetták készítésére kereskedelemben beszerezhető készülékek állnak

rendelkezésünkre. Segítségükkel reprodukálható alakú és hegyméretű pipetták készíthetők.

A mikropipetta elektródok fejlődése szempontjából úttörő munkát végzett Orme és

Walker,13 mivel sikerült az élettani vizsgálatok céljára kiválóan alkalmas ionszelektív

elektródot készíteniük. Walker a mikropipetták készítésénél egy új lépést iktatott be. Az

üvegkapilláris belső felületét alkalmas anyaggal szililezte, így a felület hidrofóbbá vált. A

hidrofób felületen az elektród anyagául szolgáló apoláris polimerek tapadása jóval nagyobb a

tiszta üvegfelülethez képes, így a mikropipetták mérési stabilitása és élettartama jelentősen

megnőtt.

A mikropipetta elektródforma nagy előnye, hogy a membránképző oldat

összetételének alkalmas megválasztásával a különböző ionok mérésére használható

elektródok azonos eljárással készíthetők. Az érzékelőmembránnak az elektród hegyében

történő kialakítása nagy figyelmet, ügyességet igénylő lépés, melynek elvégzésére különböző

módszerek születtek. A membrán kialakítására gyakran a szelektív mérést lehetővé tevő –

ionszelektív koktélnak nevezett anyag – alkalmas, kis tenziójú oldószeres oldatát használják.

Nagyobb méretű mikropipetta elektródok készítéséhez PVC alapú membránokat is

alkalmaznak, amelynek kialakításához használt oldat PVC-t, adott ionra szelektív

komplexképző ligandumot és alkalmas oldószert tartalmaz.

Simon és munkatársai elsőként alkalmaztak semleges komplexképző ligandumot

ionszelektív elektródokhoz. Először az antibiotikumként ismert nonactint és valinomycint
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találták e célra alkalmasnak,14 később sikeresen állítottak elő szintetikus ionoforokat is.15 Az

ionszelektív elektródok készítésére használható ionofór molekulák kifejlesztésére irányuló

kutatások napjainkban is intenzíven folynak számos laboratóriumban.

A hagyományos elektródok alsó méréshatára a legtöbb esetben olyan aktivitást jelent,

melynél a vizsgált ionok mikromólos koncentrációban vannak jelen. Számos esetben

szükséges ennél kisebb koncentrációk mérése is. Az ionszelektív elektródok alsó

méréshatárának kiterjesztésével és az alsó méréshatár korlátozott voltának vizsgálatával

többen foglalkoztak.16,17,18 Az e területen elért eredmények új lendületet adtak a

potenciometriás érzékelők kutatásának. Megállapítást nyert, hogy a membránon keresztül

történő iontranszport – kis koncentrációk esetén – befolyást gyakorol a mérőmembrán

felületén lévő ionaktivitásra. Ha a belső töltőoldatként használt elektrolit nagy

koncentrációban tartalmazza a mérendő iont, akkor polimer membránon keresztül az ionok a

mérendő mintába juthatnak, megváltoztatva a mérőfelülethez közeli rétegek koncentrációját.

Kis koncentrációjú belső töltet esetén az ellenkező irányú transzport a kis koncentrációk

tartományában a Nernsti válasznál (59.2 mV/dekád) nagyobb, ún. szuper-Nernsti választ

okozhat. Ezen ismeretek alapján sikerült a potenciometriás elektródok alsó méréshatárát több

nagyságrenddel csökkenteni. Napjainkra mérési alsó határuk néhány ion estén elérte a 10-10 M

tartományt, melynek további csökkentésére intenzív kutatómunka folyik.19,20

Az alsó méréshatár csökkentésére irányuló kutatások eredményei a mikropipetta

elektródok esetében is felhasználhatónak bizonyultak. Kutatómunkám során megkíséreltem a

hagyományos méretű elektródok esetében elért eredmények alapján Ca2+ szelektív

mikroelektródok alsó méréshatárát kiterjeszteni.21 A belső töltőoldat valamint az ionszelektív

membrán összetételének célszerű megválasztásával sikerült a 2-25 μm átmérőjű mikropipetta

alapú potenciometriás mikroelektródokkal 10-8 M alsó méréshatárt elérni.

Potenciometriás mikroszenzorok esetében a polimer mátrix nagy ellenállása és a kis

méret következtében az elektród ellenállása és a mérőkör kapacitásának szorzataként

megadható RC időállandó általában nagy érték. Noha az egyensúlyi elektródpotenciál nagyon

gyorsan (< 0.3 s) kialakul, méréséhez az elvezetések kapacitív tulajdonságai miatt hosszabb

időre van szükség, mint a voltammetriás elektródok esetében. Az elektród ellenállásának

csökkentésére a membránösszetétel módosításával van lehetőség, azonban ez a szelektivitást

sok esetben rontja.22

Sok kémiai reakció nyomon követhető a pH változásán keresztül is. Mikroméretű

mintákban végzett pH mérésekhez kezdetben mikro-üvegelektródokat használtak. A
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készítésükkel és használatukkal összefüggő számos nehézség miatt a kutatók figyelme az

antimon elektródok felé irányult. Egyszerű elkészítésük és tartósságuk miatt az élettani

kutatásokban régóta használatban vannak vékonyfalú üvegkapillárissal körülvett antimon

szálból készített potenciometriás elektródok. Ilyent használva Giaume és Kado sikeresen

mérte a sejten belüli hidrogénion-koncentrációt.23

Potenciometriás működésük alapja, hogy vizes közegben fém antimon felületén az

alábbi reakcióban oxidréteg képződik:

2 Sb + 3 H2O    6 Sb2O3 + 6 H+ + 6 e-   (E0=0.144 V)

A közeg hidrogén ion koncentrációjának megváltozása esetén a reakció egyensúlya

eltolódik, amely az elektród potenciáljának változását eredményezi. Az antimon elektród pH

mérésre a 3-8 pH tartományban használható eredményesen. Az elmúlt években az antimon

mikrokorong elektród a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás módszerek kedvelt pH mérő

eszköze lett.24,25 Elektrokémiai szempontból nagy előnye, hogy amperometriás mérésekre

ugyancsak használható.

Kevésbé elterjedtek néhány más fémből vagy fém-oxidból, pl. wolfrám-oxidból

készített pH érzékeny mikroelektródok.26 Készítésük során valamilyen fém hordozóra vékony

WO3 filmet visznek fel. Az elektród a pH 3-11 tartományban alkalmas a hidrogén ion

koncentráció mérésére.

2.2.2. Voltammetriás mikroelektródok

A voltammetriás mikroelektródok szerkezeti felépítésében elkülöníthetünk egy

szerkezeti, tartó részt, valamint az elektrokémiai folyamatot lehetővé tévő felületet. Az előbbi

valamely szigetelő anyagból készül (pl. üveg, kerámia, polimerek), feladata a szerkezet

kialakítása. Az elektrokémiai folyamat szükségszerűen egy vezető felületen játszódik le, ez

leggyakrabban nemesfémből készül, azonban nem ritkák a különböző grafitszálakból

létrehozott elektródok sem. Geometriájuk alapján elkülöníthetünk pl. mikrokorong, -gyűrű,

-szalag, -tű, -gömb és -félgömb alakú elektródokat. Sokszor azonban több felület többnyire

szabályos hálózata együttesen alakítja ki a végleges elektrokémiai felületet, ezeket array

elektródoknak nevezzük.
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Összefoglaló közlemények sora27,28,29,30 foglalkozik a mikroelektródok felépítésével,

alkalmazási területeivel, elektrokémia tulajdonságaival.

A voltammetriás mikroelektródok fejlődésének történetében is fontos lépéseket tettek

az élettan területén dolgozó kutatatók. Davis és Brink már az 1940-es években Pt

mikroelektródot használtak izomszövetek oxigéntartalmának mérésére.31 Az általuk használt

elektródhoz hasonló felépítésű, fémszálból kialakított elektródokat elterjedten alkalmaztak in

vivo körülmények között végzett oxigén mérésekhez. Számos sikeres kísérlet történt a Clark-

típusú oxigénelektród miniatürizálására is.32,33

A mikroméretű szénelektródok fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult Ralph N.

Adams, aki úttörő volt a voltammetriás szilárdelektródok analitikai alkalmazhatóságát igazoló

elektrokémikusok között.34-36 A 60-as években kezdett vizsgálatai során igazolta, hogy az

emlősállatok központi idegrendszerének extracelluláris folyadéka jó voltammetriás alapoldat.

Másrészt bemutatta, hogy különböző szénelektródokkal ingerület átvitelben fontos szerepet

játszó neurotranszmitter anyagok koncentrációja mérhető voltammetriásan. Az 1976-ban

megjelent híres cikke a „Probing Brain Chemistry with Electroanalytical Techniques” számos

iskolát indított el a mikroméretű voltammetriás elektródok fejlesztése, alkalmazása

területén.34

Adams in vivo voltammetriás iskolája jelentős eredményeket ért el hő hatására

megszilárduló, epoxi mátrixban eloszlatott szénpasztából készített 50-150 μm

mérettartományú, úgynevezett grafit-epoxi mikroelektródokkal, valamint a szénpaszta

elektródok alkalmazásában is.35,36

A hagyományos méretű szénpaszta elektródok alkalmazása hosszú időre nyúlik

vissza.37 Népszerűségük oka elsősorban a könnyen megújítható elektródfelületnek és a kitűnő

elektródfelületi immobilizálási lehetőségeknek tudható be. A mikroméretű szénpaszta

elektródok alkalmazása célszerűnek látszott kis térfogatú mintában történő mérésekhez. Zou

és Mo közleményében egy 75 μm átmérőjű mikro-szénpaszta elektródot mutat be.38 Hasonló

méretű elektródot készítettek Oni és munkatársai.39 A szénpaszta elektródok, noha

elektrokémia szempontból ideális eszközök, méretük in vivo módszerekhez túlságosan nagy.

Készítésük nehézségét és így használatuk korlátait a szénpaszta üvegkapillárisba töltése adja.

Ezt az akadályt Dixonnak és munkatársainak sikerült elhárítani, akik patkány agyban in vivo

mérték az oxigénkoncentráció változását.40 Ehhez egy 200 μm átmérőjű ezüstszál rövid

szakaszát szénpasztával vonták be, majd ezt patkány agyába juttatták.
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Az in vivo voltammetriás technikákban sokkal gyakrabban használt eszközök a

szénszálból készített elektródok. A szénszál elektródok fejlesztésében, in vivo alkalmazásában

Buda és Gonon játszott úttörő szerepet 1980-as években.41 Garguilo és Michael patkány

agyában kolint mért módosított szénszál elektróddal.42 Az elektródon kolin-oxidáz és torma-

peroxidáz enzimet immobilizáltak redoxi-aktív molekulákat tartalmazó gélben. Az állat

vérébe acetilkolint adagolva sikeresen mérték annak időbeli változását az agyi extracelluláris

folyadékban és megállapították az acetilkolin kiürülési sebességét.

Fung és Mak békapetében lévő peszticidek elektroanalitikai mérésére tett kísérletet.43

A 30 μm átmérőjű, hegyes elektródot átvezették a peték külső membránján és az

intracelluláris térben végeztek méréseket. Differenciál impulzus voltammetriát alkalmazva

ppb-s koncentráció tartományban négy különböző peszticid mennyiségi meghatározását

végezték el sikeresen.

Újabban Dressman és munkatársai közölték 1 μm-es szénszálból készített

elektródpárral patkány agyában végzett vizsgálataik eredményeit.44 A kísérletben dopamin

extracalluláris koncentrációjának stimuláció hatására bekövetkező változását mérték. Az

elektródpár távolságának változtatásával következtetni próbáltak a dopamin kibocsátó sejtek

térbeli elhelyezkedésére.

A szénelektródok más – az in vivo mérésektől távolabbi – területen is alkalmazást

nyertek. Engström több kísérletében használt szénszálból készített mikroelektródot.45,46 Ezek

közül kiemelhetőek a diffúziós profilok kutatásával kapcsolatos mérései, ahol szénszál

mikroelektród nagy pontosságú pozicionálásával hagyományos méretű elektródokon

fejlesztett elektroaktív anyag koncentrációeloszlását határozta meg.

Több publikációt közölt Csöregi enzimek szénszál mikroelektródokon történő

immobilizálási lehetőségeiről.47,48 A vizsgálatokban torma-peroxidáz és glükóz-oxidáz

enzimet immobilizáltak kovalens kötéssel különböző szénszálakon. Meghatározták a H2O2

mérés ideális koncentrációtartományát, majd az enzim-módosított elektródok mérési

tartományát glükóz esetében.

Ge, Tenent és Wipf szintén enzim immobilizálási lehetőségeket vizsgált.49

Összehasonlították azonos elektródméret esetén az avidin-biotion kötésen keresztül történő

immobilizálást, valamint az aranyréteggel bevont és be nem vont elektródfelületre

önszerveződő-réteg formájában történő megkötődést. Közölt eredményeikben az avidin-

biotion kötésen keresztül immobilizált enzim aktivitása volt a legnagyobb.
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A voltammetriás mikroelektródok fejlődéséhez újabban nagymértékben hozzájárul a

pásztázó elektrokémiai mikroszkópia. Ennek részleteit a mikroszkópiáról szóló fejezetben

tárgyalom.

2.2.2.1. Voltammetriás mikroelektródok elektrokémiai sajátságai

Amint láttuk, a potenciometriás mikroelektródok jellemzői közül csak a méretük jelent

méréstechnikai előnyt. Minden más sajátságuk – nagy ellenállásuk, törékenységük,

műszerigényük – hátrányként jelentkezik. Más a helyzet a voltammetriás mikroelektródok

esetén. Ezek tulajdonságai számos méréstechnikai előnyt rejtenek magukban. Ennek

következtében a mikroelektródok a voltammetriás mérések alkalmazhatósági körét

nagymértékben kiterjesztették. Célszerűnek látszik összefoglalni e helyütt a voltammetriás

mikroelektródok speciális sajátságait.

A voltammetriás elektródokon kialakuló áram adott körülmények között függ az

elektród felületére irányuló anyagtranszporttól. Nyugvó oldatban a transzport – vezető só

jelenléte esetén – túlnyomóan diffúzióval történik. Sík korong alakú elektródok esetén az

elektródfelület belső részein a diffúzió fő iránya a felületre merőleges. Az elektród szélein

azonban különböző irányokból is érkezik az elektród felületén átalakulni képes anyag. Minél

kisebb az elektród, annál inkább számottevővé válik a szférikus diffúzióval érkező

anyagmennyiség a lineáris síkdiffúziós anyagáramhoz viszonyítva. Pontszerű elektród esetén

a teljes anyagmennyiség szférikus diffúzióval jut a felületre, míg a hagyományos méretű

elektródok esetén a szélekre érkező szférikus diffúziós anyagáramnak a teljes anyagáramhoz

történő hozzájárulása kicsiny. Ha az elektród potenciálját az egyensúlyi értékről egy olyan

értékre ugratjuk, amelyen egy adott rendszerben az elektronátlépési folyamat sebessége igen

nagy, az elektródon a transzport folyamattól függő áramintenzitás mérhető, mely az alábbi

képlettel adható meg28:
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(n - elektronszám változás, F – Farady állandó, A – elektród felület, D – diffúziós együttható,

c – elektroaktív anyag koncentrációja, r – az elektród sugara, b – tapasztalati szám, kis

időknél 1, hosszabb időknél 4/π)

A második tag, mely a lineáris síkdiffúzió hozzájárulását adja, időtől függő, amely

nagyobb időknél elenyészően kicsi lesz. Így hosszabb idők esetén az első tag szabja meg a

diffúziós határáram mértékét. Az első és második tag egymáshoz viszonyított mértéke az
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elektród sugarától függ. Kicsiny elektród esetén az időtől független – a szférikus diffúzióból

eredő – áramkomponens jelentőssé válhat. Kellően hosszú idő után, ha a konvekció nem indul

meg, a második tag elhanyagolhatóvá válik és az áram stacioner állapotot ér el, állandóvá

válik. Fontos előnye tehát a mikroelektródoknak, hogy nyugvó oldatban amperometriás

kísérletben a koncentrációtól függő stacioner jelet képesek biztosítani. A másik fontos előny,

hogy relatíve nagyobb diffúziós fluxusnak köszönhetően az amperometriás

áramintenzitás/felület arány kedvezően nagy. Az előbbiekből látható, hogy egy

mikroelektródon annál nagyobb áramsűrűség érhető el, minél kisebb annak mérete.

A stacioner áramra vonatkozó tagból – a sík mikroelektródra irányuló sugárirányú,

félgömb alakú diffúziót figyelembe véve – levezethető a mikrokorong elektródon stacioner

viszonyok esetén mérhető áram:50

istac = 4nFDcr

(r - a  mikroelektród  sugara)

A stacionárius áram kialakulásához szükséges idő az elektród méretének – valamint a

vizsgált anyag D és c értékének – ismeretében kiszámítható: 1 μm sugarú elektród esetében

ms nagyságrendű. Ennek következtében nagyon gyors mérések elvégzésére is lehetőség

nyílik.

Amint az jól ismert a voltammetriás mérőcellán átfolyó, a redoxi reakciókhoz

szükséges Faraday áram (iF) mellett kapacitív áram (ic) is jelentkezik, mely az elektród felület

mérési programnak megfelelő elektródpotenciálra való feltöltéséhez szükséges.

Mikroelektródok esetében a kisebb elektródfelület következtében kisebb ic értékekkel kell

számolni, ehhez járul még a kapacitív áram időbeli változását leíró függvény tanulsága: 28





 −∆=
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(ahol ΔE – potenciál különbség, R – az oldat ellenállása, C- az elektród kapacitása) mely

szerint minél kisebb a kapacitás értéke, annál gyorsabb a kapacitív áram lecsengése. Ezzel a

gyakorlatban lehetővé válik gyors polarizáció sebességek alkalmazása. Elektród folyamatok

vizsgálatakor a nagy pásztázási sebesség alkalmazása számos előnyt biztosít. Egyrészt

gyorsan átalakuló átmeneti termékek további elektródreakcióra késztethetők, másrészt

lehetőség van gyors koncentrációváltozások voltammetriás nyomon követésére.

Wipf és munkatársai51 0.3, 1, és 5 μm sugarú elektródokkal nagy polarizációs

sebességek alkalmazása esetén vizsgálták ferrocén oxidációját acetonitrilben. A zavaró

kapacitív áramkomponens mértékét mikroelektródok esetén kedvezően kicsinek találták. A
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nagy pásztázási sebesség lehetőséget ad rövid élettartamú köztitermékek kimutatására is, mint

ahogy az aszkorbinsav oxidációs termékét higanyelektródon kimutatta Wehmeyer és

Wightman.52

Fontos megjegyezni, hogy a voltammetriás viselkedést az elektród méret és a

pásztázási sebesség együttesen határozzák meg. Ha v << RTD/nFr2 (v – pásztázási sebesség, r

– az elektród sugara) pásztázási sebesség esetén stacioner, „S” alakú, sebességtől független

voltammogramot kapunk. Ugyanazon elektród esetén nagy polarizációs sebességek azonban

csúcs alakú voltammogramot eredményeznek, és a pásztázási sebesség a Randles-Sevcik

egyenletnek megfelelően hat a csúcsáramintenzitásra.53 (ip=kv1/2)

A mikroelektródok igen előnyös tulajdonsága, hogy az alkalmazásukkal kapott

voltammetriás jel nem függ a mérőcellában kialakuló konvekciós viszonyoktól. Ennek oka

abban rejlik, hogy a konvekciós viszonyok változása következtében bekövetkező diffúziós

rétegvastagság-változás nem okoz szignifikáns változást a szférikus diffúzióból eredő

anyagáramban.54

A már említett iF/ic arány, vagyis a jel/zaj arány javulásával kisebb koncentrációk

mérése is lehetővé válik. Ezt kihasználva sikerült Schuette és McCrerry platina elektródon

négyszöghullám voltammetriával végzett vizsgálataiban ferrocén mérésekor 2×10-7 M

kimutatási határt elérnie.55

Mikroelektródokkal sok esetben lehetőség van nagy ellenállású közegekben történő

mérésekre, mint például az apoláris szerves oldószerekben,56 háttérelektrolit nélkül

nagytisztaságú vízben,57 vagy szuperkritikus folyadék halmazállapotú anyagokban58. Ennek

oka, hogy a mikroméretű elektródon kialakuló kicsiny áramintenzitásnak megfelelően kicsiny

az ohmikos potenciálesés (iR). Ennek köszönhetően sokszor alkalmazható a kételektródos

mérőmódszer ultramikro elektródok esetében.

A mikroelektródok alkalmazása nagyon sokrétű az elektrokémia területén. Sok esetben

kihasználják kis méretüket, mivel kis térfogatú mintákban, biológiai objektumokban is

lehetséges velük méréseket végezni. O’Neill összefoglaló közleményben tárgyalja az élő

szervezetben végzett voltammetriás mérésekkel elért eredményeket.59

2.2.2.2. A mikroelektródok előnyei

Célszerű röviden összefoglalni a voltammetriás mikroelekródok fent részletezett

sajátságoknak köszönhető méréstechnikai előnyeit.

•  Komplikációmentes elektródfolyamatok esetén, álló oldatban, a mérési időtől független,

állandó diffúziós áram alakul ki.
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•  Faraday folyamatok során a stacioner állapot nagyon hamar kialakul.

•  A jel/zaj viszony, azaz a Faraday áram / kapacitív áram aránya (iF/ic) kedvezőbbé válik az

elektród méretének csökkenésével, mivel a kapacitív áramnak egyre kisebb

elektródfelületet kell feltöltenie az iF pedig a hemiszférikus diffúzió miatt megnő.

•  Az ohmikus potenciálesés (iR) kicsi, mivel a mért áramok kicsik.

•  Nagy polarizáció sebességek használhatók, mivel a kapacitív áram értéke kisebb.

•  A jel/zaj viszony rendkívül jó annak köszönhetően, hogy a mikroelektródok érzékenysége

a konvektív hatásokra kicsiny.

•  A kis méret lehetővé teszi kis oldattérfogatok használatát.

•  Az átmeneti termék tartózkodási ideje az elektród környezetében kicsiny, így

komplikációmentes a mérés, valamint csökken az elektród szennyeződésének,

passziválódásának a lehetősége.

2.2.2.3. Voltammetriás mikroelektród típusok

A különböző célokra alkalmazott mikroelektródok felépítése lényegesen eltérhet. A

legkorábbi és napjainkban is leggyakrabban használt típus a korong alakú elektród.60

Korongelektródok készítése során fém- vagy szénszálat olvasztanak be üvegkapillárisba,

ennek véglapját polírozva kapják a korong elektródot. 61

A kereskedelmi forgalomban kapható legkisebb fémszálak mérete 1 μm körül van.

Ennél kisebb átmérőjű csúcsok kialakításához a szál elvékonyítását, tűszerű kiképzését

biztosító hegyező eljárások alkalmazása szükséges. Ezek a fémszál végső, aktív

elektródfelületként működő részét vékonyítják el. Platinaszálak hegyezésére fejlesztettek ki új

technikát Lee és munkatársai. 62 A módszer alkalmazásakor egy vastagabb platinaszálat telített

NaNO3 oldatba helyeznek és rajta váltakozó áramot vezetnek keresztül. Ezzel az

elektrokémiai eljárással akár 200 nm átmérőjű csúcs is nyerhető.

Hasonló módszer természetesen más fémekre is alkalmazható a megfelelő „hegyező

oldat” megválasztásával, így Au, Ag, W-ra,63 de szénszálakra64 is ismertek hegyező eljárások.

Újabban kialakított módszerrel az üvegkapillárisba beolvasztott fémszálat egy nagy

teljesítményű lézeres pipettahúzó készülékben meghúzva sikerült kb. 2 nm átmérőjű Pt

elektródot is előállítani.65

A hidrogénnek higanyon tapasztalható előnyösen nagy redukciós túlfeszültsége miatt

több kutatócsoport is próbálkozott mikroméretű Hg elektród előállításával. Ehhez egy fém-

vagy szénszálból készült mikroelektród felületet Hg filmmel vonták be.52, 66
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Henger alakú elektródok esetén a fémszál egy szakasza kinyúlik az üveg kapillárisból.

Ilyen elektródok Farady jellemzőit vizsgálták Kovach és munkatársai.67 Szén szálból szintén

előállítottak henger elektródokat.68

Különleges kialakítású – sáv, vonal69 vagy gyűrű70 alakú mikroelektródokat is

tárgyalnak a szakirodalomban. Lévén a PEKM gyakorlatban ezek alkalmazása ritka, ezen

elektródoktípusok készítési módjait, történetét, sajátságait itt nem tárgyalom.

Az utóbbi időben több kutatócsoport is sikeresen alkalmaz egy olyan új, multifunkciós

elektródtípust, mely mind SECM, mind AFM mérésekre alkalmas. Ennek kidolgozásában

Macpherson és Unwin végzett úttörő munkát. A mérőcsúcsot platinaszál hegyezésével

állították elő. Egyik tanulmányukban porózus membránok vizsgálata során a mérőcsúcs

kontakt módú, a felülettel érintkező AFM csúcsként először topográfiai információkat gyűjt a

vizsgálandó mintáról, majd az AFM visszacsatolást felhasználva ugyanazon  csúcs „non-

contact” UME-ként elektrokémiai méréseket végez.71, 72

 Kranz és munkatársai az atomerő mikroszkóp mérőtűjéből alakítottak ki kettős

funkciójú mérőcsúcsot. A mérő „cantilevert” arany réteggel vonták be, majd a szigetelendő

részeket polimer festékkel passziválták. A használat során az AFM mérés pontos távolság

meghatározást tesz lehetővé, majd ezután a céltárgy-elektród távolság ismeretében mérik az

amperometriás áramot.73

Szintén multifunkciósnak tekinthető a már korábban említett antimon mikroelektród.

Nagy előnye, hogy amperometriás és potenciometriás mérések elvégzéséhez is megfelelőnek

bizonyult PEKM mérésekben. (lásd a 2.2.1. Potenciometriás mikroelektródok című

fejezetben)

2 . 3 .  M i k r osz k ó p i a

A mikrovilág tanulmányozását lehetővé tevő készülékek, mikroszkópok fejlődése

meghatározóan segíti a természettudományok jelentős részének előre haladását.

A mikroméretű rendszerek megismeréséhez a mai napig leggyakrabban használt

eszköz az optikai mikroszkóp. Ennek felbontóképességét az Abbe-féle képlet alapján

számíthatjuk ki

ω
λ=δ

sinn
61,0 , ahol δ két még megkülönböztethető tárgypont távolsága, λ a fény

hullámhossza, ω az objektív fókuszponttól mért félnyílásszöge, n a tárgy és az objektív
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közötti közeg törésmutatója. Az emberi szem 1 szögperces látószögnél távolabb lévő

tárgypontokat  képes elkülöníteni egymástól, ekkor (550 nm-es fénnyel számolva) kb. 5 μm a

retinán képződő kép, ami azt jelenti, hogy az egymástól kb. 2 μm-re elhelyezkedő idegsejtek

közül egyszerre kettőre kell vetülni a képnek, úgy hogy köztük egy további eközben ne legyen

ingerelve.  A szemlencse nagyítása a tőle 25 cm távolságra lévő tárgy esetén maximális, ezért

ilyen távolságnál két pontnak legalább 75 μm távolságra kell esni egymástól, hogy

elkülöníthetők legyenek egymástól; ez a szemünk feloldóképességének határa.

Az alkalmazott fény hullámhossza meghatározza a felbontás mértékét, ezért felbontás

növelése érdekében alkalmazhatunk kisebb hullámhosszú sugárzást. Ezen a meglátáson alapul

a mikroszkópia fontos új ága, az elektronmikroszkópia, ahol a képalkotás elektronsugár-

céltárgy kölcsönhatáson alapul. E nagymértékben előremutató módszer hátrányai közül

megemlíthető a nagyfokú eszközigény, a vákuum szükségessége. Ez lehetetlenné teszi élő

vagy nagy víztartalmú biológiai minták, szövetek közvetlen vizsgálatát. Az optikai

mikroszkópok fejlődésének másik iránya a konfokális (pásztázó optikai) mikroszkópok

kialakulását eredményezte. Ez esetben a céltárgyat egy kisméretű fényforrással

végigpásztázzák és az így kapott pontokból nyerhető az optikai kép. A pásztázó fénysugarat a

minta minden egyes pontjára fókuszálva lencsehibáktól mentes, tónusgazdag, nagy felbontású

kép készíthető.

Amint azt a bevezetőben említettük, az 1980-as évek elején egy merőben új, igen nagy

teljesítményű mikroszkópiás módszer született, a pásztázó mérőcsúcs mikroszkópia. A

pásztázó mérőcsúcs mikroszkópiás méréstechnikák közül elsőként a Binnig és Rohrer74 által

1981-ben megépített pásztázó alagút mikroszkóp (Scanning Tunneling Microscopy, STM)

született meg. Ez teljesen új irányt jelentett a felületi jelenségek kutatásában. A mérőcsúcs

mikroszkópiás módszerek esetén a képalkotáshoz a vizsgált felület felett, meghatározott

útvonalon végigvezetett mérőszonda előre definiált pontokban adatot gyűjt. A mért adatokból

a helykoordináták ismeretében állítható össze a kép. Az STM technika alapja, hogy a

vizsgálandó minta és a mérőcsúcs közötti kis távolság miatt alagútáram jön létre, amely a

felületi struktúrát leképező jelként szolgál.

Szintén Binnig és munkatársai készítették el a felületvizsgálatok másik jelentős

készülékét, az atomerő mikroszkópot (Atomic Force Microscopy, AFM).75 Az AFM a felület

feltérképezése közben egy alkalmas szerkezetű mikromérőcsúcsot a minta felszínétől adott

távolságra mozgatja és a távolságot a mérőcsúcs és a felszín közti taszító vagy vonzó erőhatás
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mértékével méri megfelelő tükör és alkalmas lézer mérősugár segítségével. Míg az STM csak

vezető, az AFM szigetelő felületek feltérképezésére is alkalmas, akár atomi felbontással is.

2.3.1. A pásztázó elektrokémiai mikroszkópia

Az elektrokémia területén dolgozó kutatók hamar észrevették a mérőcsúcs-

mikroszkópiás technikák által kínált lehetőségeket. Elektród felületén lejátszódó folyamatok

vizsgálatához többen sikeresen alkalmazták az STM és AFM módszert.76,77 Rövidesen sor

került a pásztázó mérőcsúcs mikroszkópia elektrokémiai változatának, a pásztázó

elektrokémiai mikroszkópnak (PEKM, Scanning Electrochemical Microscopy – SECM)

kidolgozására is.   E munkában két kutatócsoport járt az élen.

Engstrom és munkatársai az 1980-as években mikroelektródok segítségével végeztek

méréseket a hagyományos méretű elektródokon elektrokémiai reakció során kialakuló

diffúziórétegében.78,79 Grafit szálból készült korong alakú mikroelektródokkal vizsgálták egy

hagyományos méretű elektródon elektrokémiai úton generált ferricianid diffúziós profilját. Jó

egyezést tapasztaltak a mért és a matematikailag számított eredmények között.

Vizsgálataikkal elsőként mutatatták be, hogy precízen pozícionált mikroelektródokkal értékes

eredmények nyerhetők.

Bard kutatócsoportja intenzív munkát végzett felületi jelenségek STM és AFM

módszerekkel történő tanulmányozásával kapcsolatban. E módszerek továbbfejlesztésével ők

alakították ki az első PEKM készüléket és ők használtak először e készülék elnevezésére a

„pásztázó elektrokémiai mikroszkóp” terminust.1 Az általuk elsőként elkészített mikroszkóp

működésének alapelve megegyezik a napjainkban használt készülékekével: az elektrokémiai

cellába helyezett céltárgy felszínével párhuzamos síkon egy mikroméretű érzékelőt

(voltammetriás mikroelektródot vagy potenciometriás ionszelektív elektródot) mozgatva

adott, előre meghatározott pozíciókban lokális analitikai jelet (áramintenzitás vagy elektród

potenciál) mérünk. A hely koordináták alapján képezhető a mért jelből a mikroszkópiás kép.

Bard és Engstrom több közleményben részletesen tárgyalja az általuk megépített

mikroszkópok felépítését és működését valamint a mikroszkópiában tapasztalható

alapjelenségeket.1,80,81

Európában számos jelentős kutatócsoport használ és fejleszt SECM készüléket,

közülük kiemelhetjük Schumann ill. Heinze kutatócsoportját Németországban, vagy Unwin

kutatásait Angliában. Hazánkban jelenleg a BMGE-n valamint a PTE-n, laboratóriumunkban
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található meg PEKM készülék.  Míg a kezdeti időszakban a készüléket kereskedelmi

forgalomban beszerezhető alkatrészekből építették össze a kutatók, addig napjainkra a

komplett készülék is beszerezhető.

Az elmúlt évek során a területen született publikációk száma megközelítette a 800-at.

Több összefoglaló munka82,83,84 és egy könyv85 is tárgyalja a fejlődés különböző irányait.

2.3.2. A pásztázó elektrokémia mikroszkópia alkalmazásának főbb
területei

A pásztázó elektrokémiai mikroszkóp három fő alkalmazási területét

különböztethetjük meg:

•  Mikroszkópként használva a készüléket különböző felületek tulajdonságai,

koncentrációprofilok vizsgálata végezhető el. Fontos, hogy a készülékkel készített

mikroszkópiás kép kémiai információt hordoz.

•  Elektrokémiai eszközként heterogén és homogén reakciók valamint határfelületi

folyamatok tanulmányozására alkalmas.

•  A készülék alkalmas elektrokémiai úton generált termékek leválasztásával vagy agresszív

anyaggal történő maratással nagy pontosságú felület megmunkálási feladatok elvégzésére.

Kutatómunkám során mikroszkópként és elektrokémiai eszközként is használtam a

készüléket. E területeken belül csak a jelen dolgozat témájához csatlakozó témákat, a

biológiai rendszerekkel kapcsolatos vizsgálatokat, valamint a diffúziós koefficeinsek

meghatározásában elért eddigi eredményeket tekintem át.

2.3.2.1. Biológiai rendszerek vizsgálata

A SECM módszerek biológiai, biokémiai folyamatok vizsgálatára történő

alkalmazásával kapcsolatban számos próbálkozás történt. A sejtekből álló organizmusok,

melyek mérete rendszerint a 0.2-300 μm-es tartományba esik, egymással kémiai vegyületek

leadásával és felvételével kommunikálnak. Anyagcseréjük következtében változásokat

idéznek elő környezetükben. Természetesnek tűnt ilyen rendszerek vizsgálatára a PEKM-t

használni. A készülékkel rutinszerűen lehet ebben a mérettartományban méréseket végezni. A

mérőcsúccsal a vizsgált objektummal érintkező pufferelt közegben a mintafelület közelében

pásztázva mérési adatok gyűjthetők az anyagátadási sajátságokról.86-101
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Liebetrau86 munkatársaival élő PC12-es neuron modellsejteket vizsgált PEKM

technikával. Különböző redoxi mediátorok biokompatibilitásának összehasonlítása céljából

sejtek életképességét vizsgálták a kísérletek előtt és után. Úgy találták, hogy a PEKM

vizsgálatokban gyakran használt [Ru(NH3)6]3+ alkalmazása a sejtek vitalitását mintegy

10%-kal csökkenti. A rendszerbe NGF-et (nerve growth factor – idegsejt növesztő faktor)

adagolva a készülék negatív visszacsatolásos üzemmódjában (lásd később) nyomon követték

a sejtdifferenciálódást. A PEKM készülékkel a sejtnövekedés rövidebb inkubációs idő alatt

detektálhatónak mutatkozott, mint az a hagyományos optikai mikroszkóppal lehetséges. A

sejteket különböző ozmotikus erősségű pufferekbe helyezve sikerült megfigyelniük azok 2

μm-nél kisebb méretváltozását is. Az általuk alkalmazott módszer érdekessége, hogy a

hagyományos – állandó magasságban mozgatott elektród helyett – a céltárgy felszínétől

állandó távolságra, (annak kontúrját a mért áramértékek alapján követve) mozgatott

mérőcsúccsal végezték a méréseket.

Shiku és munkatársai87 vizsgálataikban szarvasmarha embriók fejlettségét vizsgálták

azok oxigén fogyasztásának mérésén keresztül. A méréseket 1 és 2 μm-es Pt

ultramikroelektródokat alkalmazva végezték. Mesterséges megtermékenyítés után 6-8 nappal

mérték az embriók oxigén fogyasztását, mely szoros összefüggést mutatott a morula fejődési

állapotban lévő embrió fejlettségével. A 6. és 8. napon végzett mérésekkel kiválaszthatók

voltak a legjobban fejlett, visszaültetésre leginkább alkalmas embriók. A PEKM-iás

eredményeket a párhuzamosan végzett optikai mikroszkópiás vizsgálatok is alátámasztották.

Wittstock és Matsue kutatócsoportja PEKM készüléket használta immunkémiai

kísérletekben detektorként. Wittstock immunkémiai vizsgálatai során immobilizált anti-

digoxin anitesteket enzimmel jelölt digoxin antigénekkel reagáltatott. A keletkezett

immunkomplex mennyiségét a jelölő enzim által katalizált reakcióban képződő terméket

elektrokémiai mikroszkópiás módszerrel követte nyomon. Az eredmények igazolták, hogy a

PEKM jól alkalmazható mikroméretekben végzett ELISA analízishez.88,89

Matsue90 kutatócsoportja kettős immunoassay-t készített, mellyel humán

koriongonadotrop hormon (hCG) és humán placentális laktogén (hPL) jelenlétét mutatták ki

megfelelő antitesteikhez kapcsolt torma peroxidáz enzim által katalizált reakcióban keletkező

hidrogén-peroxid detektálásával. Mindkét hormon nagy jelentősséggel bír a terhesség korai

kimutatásánál, ezért különösen jelentős a SECM és az ELISA módszer együttes alkalmazása.

A vizsgálatok során 10 μl mintát vizsgáltak és 0.1 IU ml-1 hCG valamint 3 ng ml-1 hPL

kimutatási határt értek el, amely megközelíti a hagyományos, az ELISA módszerrel elérhető
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kimutatási határt. A módszer előnye, hogy nincs szükség hosszú inkubációs időre, valamint

csökkenthető a mintatérfogat.

Noha nem használtak PEKM készüléket, mégis említést érdemelnek Jung és

munkatársainak91 vizsgálatai, akik módszert mutattak be élő sejtek mikroelektródos

vizsgálatára. Egér hasnyálmirigy Langerhans szigeteinek sejtjeit, sejtcsoportjait vizsgálták.

Speciális kialakítású mikroelektróddal monitorozták az oxigénszint változását in vitro

körülmények között, olyan módon, hogy a sejteket tartalmazó közegen különböző glükóz

koncentrációjú puffert folyattak keresztül. Vizsgálataikkal sikerült összefüggést találniuk a

glükózkoncentráció és az inzulin termelő sejtek oxigén fogyasztása között.

Mirkin több publikációt is közölt élő sejtekkel végzett vizsgálatairól.92,93,94

Topográfiai, redoxi és sav-bázis méréseket végeztek amperometriás és potenciometriás

PEKM  mérési technikákkal. Állati – és így az emberi – sejtek esetében az általuk alkalmazott

hidrofil sajátságú mediátor nem képes átjutni a sejtmembránon, így lehetséges a topográfiai

kép készítése a negatív visszacsatolási hatás alapján (lásd később). Hidrofób mediátort

használva, mely keresztül hatol a sejtmembránon, információt gyűjtöttek a sejtek

anyagcseréjének redoxi elemeiről, míg a környezet pH-ját detektálva megfigyelhető volt az

anyagcsere teremékek savas kémhatásának eredményeként kialakuló lokális pH gradiens. Az

egészséges és daganatokból származó sejtekkel végzett kísérletek eredményeinek

összevetésével a PEKM technikával is kimutathatóvá vált, hogy a rákos sejtek által folytatott

anyagcsere jelentősen intenzívebb.

Más munkájukban Gram-negatív baktériumokkal a külső sejtfalon ill. a citoplazma

membránon átjutni képes, célszerűen megválasztott mediátorok segítségével végezték

méréseiket. Fontos eredménynek számít, hogy „non-invasive” módszerrel sikerült

információkat nyerni élő sejtek intracelluláris redoxi folyamatairól a mediátornak a sejten

belül végbemenő változásai alapján.93

Yasukawa munkatársaival95 protoplasztokat tanulmányozott működés közben. Ehhez

különleges kialakítású, kettős voltammetriás elektródot használtak, melyet PEKM

készülékhez kapcsoltak. A kettős elektróddal egyszerre készítettek topográfiai képet a

céltárgy környezetéről, valamint az oxigén redukciós áramán keresztül mérték a sejtlégzés ill.

a fotoszintézis során keletkező oxigén sejtfelületi fluxusát.

Immobilizált és szövetekben lévő enzimekkel végzett vizsgálatok már a PEKM

kutatások korai korszakában elkezdődtek.96 E vizsgálatokban legtöbbször a glükóz-oxidázzal

végeztek méréseket annak köszönhetően, hogy a glükóz-oxidáz olcsó, stabilis, jól ismert,



Irodalmi áttekintés

20

könnyen immobilizálható enzim és emellett katalitikus működése következtében

amperometriásan jól detektálható hidrogén-peroxid keletkezik.97

A PEKM technikát felhasználva több kutatócsoport is végzett kísérleteket az enzimek

lokális immobilizálására. Ezek közül kiemelkedő a vezető polimerekben, pl. polipirrol

származékokban Kranz és munkatársai által végzett immobilizálási vizsgálatok.98 Ehhez N-ω-

aminoalkil csoporttal módosított pirrol monomert mikroszkópiás technikával kis térrészben

galvanosztatikus pulzusokkal polimerizáltak úgy, hogy munkaelektródként a polimert

hordozó, annak megkötésére szolgáló arany felületet kapcsolták, míg a mikroszkóp az

ellenelektródot mozgatta. Ezután a polimer flexibilis oldalláncához kémiai reakcióval

kapcsolták hozzá a glükóz-oxidáz enzimet.

A PEKM-iában általában használt visszacsatolásos üzemmód biokémiai folyamatok

vizsgálatára csak korlátozottan alkalmazható. Erre mutattak példát Pierce és munkatársai.99

Munkájukban immobilizált glükóz-oxidáz enzim által katalizált reakciókat tanulmányoztak

oly módon, hogy az enzim természetes szubsztrátja helyett elektroaktív mediátor anyagot

(ferrocén-karbonsavat) alkalmaztak.  Sikerült visszacsatolásos üzemmódban a ferrocén

származék oxidációs áramát detektálva kedvező felbontású képet kapni. Azonban a

vizsgálandó minták túlnyomó többsége esetén a katalitikus aktivitás nem elég nagy pozitív

visszacsatolás generálásához. Emellett nem könnyű megfelelő sajátságú, az illető rendszer

működését nem zavaró redoxi mediátor anyagot választani. A fentiek miatt biológiailag aktív

rendszerek tanulmányozása legtöbbször generátor-kollektor üzemmódban történik.

Mikrostrukturált enzimatikusan aktív rétegek létrehozására az elmúlt időszakban

elterjedté váltak az önszerveződő-rétegekkel végzett immobilizálási módszerek.100 Wittstock

és Schuhmann munkájában ehhez hosszú szénláncú tiol molekulákkal fedtek be arany

felületet, majd ezen PEKM mérőcsúcs segítségével előidézett elektrokémiai deszorpcióval kis

lyukakat készítettek, amelyeket egy ω-funkcionalizált tiollal fedtek be. Ez utóbbihoz ezután

már kovalensen lehetett kapcsolni enzim molekulákat. Az adott ponthoz kötött enzim

aktivitását jól lehetett mikroszkópiás kép készítésével detektálni, az előidézett

enzimreakcióban képződött termék lokális koncentrációját megjelenítve.

Wilhelm101 kutatócsoportjával enzimek immobilizálási lehetőségeit vizsgálta üveg és

arany felületen. A PEKM különböző mérési üzemmódjaiban végeztek méréseket. Topográfia,

vezetőképesség és enzimaktivitás vizsgálatokon keresztül megállapították, hogy az

aminotiollal aktivált arany valamint az üveg felülethez majdnem egyforma affinitással
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kapcsolódik a karbodiimiddel aktivált glükóz-oxidáz enzim. Ezek az eredmények jelzik az

immobilizálás során fellépő nehézségeket összetett rendszerekben.

2.3.2.2. Diffúziós profilok meghatározása

 A PEKM-ia kezdeti lépései óta számos próbálkozás történt arra, hogy folyadék- ill.

gélfázisban diffúziós profilokat határozzanak, jelenítsenek meg a módszer által nyújtott

lehetőségek felhasználásával. Az utóbbi időben több publikáció számol be sikeres, e területen

végzett kísérletekről, jól mutatva a készülék alkalmazásának lehetőségeit.24,78,106-109 A

napjainkig közölt ilyen irányú vizsgálatok azonban többnyire csak szervetlen ionok diffúziós

profiljainak felderítésére szorítkoznak. Laboratóriumunkban végzett vizsgálatokon kívül nem

találtam a szakirodalomban említést olyan mérésekről, melyek során bioszenzorok

reakciórétegében végeztek diffúziós profil meghatározásokat.

 A következőkben röviden áttekintem a határfázisban lezajló folyamatok során

létrejövő diffúziós profilok tanulmányozásával kapcsolatos közlemények eredményeit.

 A már korábbiakban említett munkájában Engstrom munkatársaival konvencionális

méretű elektródok környezetében vizsgálta a koncentrációprofilokat grafit mikroelektródok

segítségével.45,78 A ferricianid koncentráció - elektródtól mért távolság függvényt mérték

mikroelektróddal az elektrolízis folyamán. A kapott függvényt összehasonlították

számításokkal kapott függvénnyel. Meglepően jó egyezést találtak. További kísérletükben

epinefrin diffúzióját is vizsgálták e módszerrel. Vizsgálataikkal kapcsolatban kiemelhető,

hogy nagyon kis távolságokon belül (4-150 μm) végzett mérések során is a számított

értékeket jól megközelítő eredményeket kaptak.

 De Beer és Van De Heuvel korai vizsgálataiban ammónium szelektív mikroelektródot

használt agaróz gélben végzett mérésekhez. Immobilizált ureáz valamint szennyvíziszap

esetében próbálták az ammónia koncentrációját, annak eloszlását meghatározni.102 A

kísérletek során alkalmazott mozgatórendszer felbontása csak 20-40 μm körül volt, ebből

adódóan csak közelítő pontossággal sikerül koncentrációprofilokat megjeleníteniük. A mért

eredményekből kitűnt, hogy 200-300 μm rétegvastagságnál mérték az ammónium ionok

legnagyobb koncentrációját.

Az utóbbi időben kiterjedt vizsgálatokat végzett Amatore elektród folyamatok során,

az oldat fázisban kialakuló diffúzió viszonyok felderítésére, megjelenítésére.103,104,105

Kísérleteikben néhány mm átmérőjű mérőfelülettel rendelkező platina korong felületén

[Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- valamint TCNQ (tetracianokinodimetán) oldatban elektrolízis során

létrejövő diffúziós viszonyokat tanulmányozták amperometriás és potenciometriás
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módszerekkel. A stacioner állapotban lévő diffúziórétegek mellett sikerült gyors mérésekkel

tranziens koncentrációprofilokat is meghatározniuk.

Sok esetben az enzimatikus reakcióban keletkező termék mérhető, amint az az

immobilizált biokatalizátort tartalmazó felületről az oldat belsejébe diffundál. A reakció

következtében létrejövő lokális pH változás ugyancsak tanulmányozható. Az ultramikro

méretű mérőcsúcs képes behatolni vékony elasztikus filmek belsejébe, így lehetséges a film

fázisában történő PEKM mérés. Így pl. Antonenko és munkatársai acetaldehid-dehidrogenáz-

enzim alapú bioszenzor reakciórétegében vizsgálta a protonkoncentráció változását.25 E

munkában – noha nem nevezik PEKM-iás módszernek – antimon mikroelektródot mozgattak

a bioszenzor reakciórétegében, 600 μm mélységben monitorozva a pH változását különböző

mennyiségű enzimet tartalmazó bioszenzorok esetében.

Tóth munkatársaival ezüst-jodid alapú Ag+ ionszelektív membránokat vizsgált CN-

ionokat tartalmazó közegben.106,107 Kísérleti úton bizonyították azt a korábbi elméleti

feltételezést, hogy gyengén pufferelt közegben lejátszódó korróziós folyamat során lokális pH

profil keletkezik. PEKM-iás vizsgálattal antimon mikroelektródot alkalmazva sikeresen

meghatározták az AgI mérőmembrán környezetében kialakuló pH profilt.

Wei és munkatársai108 potenciometriás ionszelektív mikroelektródokat használtak

NH4
+, K+ és Zn2+ koncentrációprofilok feltérképezéséhez.  Semleges ionofórt tartalmazó 1-20

μm átmérőjű mikropipetta elektródokkal 2-3 μm-es térbeli felbontással sikerült a mesterséges

céltárgyak körül kialakult koncentrációprofilokat megállapítaniuk. Az alkalmazott elektródok

gyors válaszideje (~300 ms) lehetővé tette a céltárgy körüli térrészben kétdimenzióban

végzett pásztázást is!

Horrocks munkatársaival antimon elektróddal folytatott méréseiket közli.24 Úttörő

munkát végeztek a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás vizsgálatokhoz alkalmas

mikroméretű antimon mikroelektród kialakításában. Munkájukban pH profilokat térképeztek

fel KCN vizes oldatában korrodálódó AgI korong, immobilizált ureáz enzim által hidrolizált

karbamid és glükóz oldatban lévő élesztő sejtek környezetében is. A számos különböző

céltárgy jól mutatja az antimon mikroelektródok széleskörű alkalmazási lehetőségeit. Az

elektród nagy előnye, hogy amperometriás üzemmódban a negatív visszacsatolás segítségével

pontos elektród-céltárgy távolság mérést tesz lehetővé.  A pontos pozíció meghatározás után

mért pH-értékek értékes információt jelentenek.

Egy további közleményben Horrocks H2O2 koncentráció profilokat monitorozott

módosított szénszál mikroelektródokkal.109 Az elektród aktív felületére redoxi polimerben
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torma-peroxidáz enzimet immobilizált. Ilyen elektróddal végzett méréseket a glükóz enzim

katalizálta oxidációja során keletkező hidrogén-peroxid mérésére.

2 . 4 .  B i o sz e nz or o k

A szelektív kémiai érzékelők több területen rendszeresen használt analitikai eszközök.

Ezek egyes típusai biológiai eredetű jelenségeket használnak a szelektív koncentráció mérés

biztosítására. Az ilyen érzékelőket bioszenzoroknak nevezzük (más néven biomimetikus

érzékelőknek is szoktuk ezeket nevezni). Általános esetben a szenzorok működésének első

lépésében az érzékelő a mérendő anyagot annak valamely tulajdonsága alapján felismeri,

majd ennek hatására valamilyen fizikai-kémiai paraméterek megváltoznak, ami az analitikai

jel átalakításához (kialakulásához) vezet. Bioszenzorok estében a felismerő lépés biológiai

molekulák kölcsönhatásán alapul. Ez lehet biokatalitikus, immunkémiai vagy receptor-

antagonista kölcsönhatás jellegű. A napjainkig gyakorlati alkalmazást nyert bioszenzorok

jelentős része biokatalitikus folyamat alapján működik, azaz mérő funkciója szelektív kémiai

reakción alapul. Az elektrokémiai jelképzési módszerek alapján beszélhetünk amperometriás,

potenciometriás, konduktometriás vagy – ma széleskörűen terjedő – félvezető alapú

bioszenzorokról. Szelektivitásukat a működésük alapját képező biokémiai reakció biztosítja,

melynek köszönhetően eredményesen felhasználhatók bonyolult mátrixokban lévő

komponensek szelektív mérésére, azok pillanatnyi koncentrációjának jelzésére.

 A biokatalitikus érzékelők fontos szerkezeti egysége a biokatalizátort tartalmazó

reakcióréteg. Ebben játszódik le a kémiai reakció. A reakciórétegben kialakuló folyamatok

alapvetően meghatározzák az érzékelő működésének analitikai paramétereit. Jól működő

bioszenzor készítéséhez megfelelő méretű, szerkezetű, kialakítású reakcióréteg szükséges. A

reakcióréteg különböző helyein, különböző időpillanatokban kialakuló koncentráció értékeket

a működési paraméterek rendkívül összetett módon befolyásolják.

 Az e tématerületen végzett kutatások megindulása óta számos próbálkozás történt a

biokatalitikus-rétegben kialakuló koncentrációviszonyok, koncentrációprofilok, koncentráció-

tranziensek leírására. A bioszenzorválaszokat mérhető változókat tartalmazó egyenletekkel

leírni nehéz feladat, mivel a folyamatok bonyolultak és rendszerint a változások csak nem

lineáris parciális differenciálegyenletekkel adhatók meg. A vonatkozó egyenletek analitikus

megoldása gyakran csak speciális esetekre lehetséges.110,111
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 A működési modellek alapján felállított parciális differenciálegyenletek analitikus

megoldásának nehézségeit áthidalandó gyakran numerikus megoldást alkalmaznak. A jól

ismert ‘véges változások’ módszere jól használható a katalitikus reakciórétegen belüli

koncentrációprofilok szimulálására is. A 70-es évek közepén ezen eljárás segítségével sikerült

Mellnek és Maloy-nak az amperometriás enzimszenzorok bonyolult működését modellezni.112

 Brady és Carr az ortogonális kollokációs modellel próbálta leírni enzimelektródok

stacionárius viszonyait.113  Munkájuk alapján értelmezhetővé vált a néhány enzimszenzor

esetén tapasztalt megnövekedő lineáris dinamikus mérési tartomány.

 A levezetett és megoldott differenciál-egyenletekkel vagy digitális szimulációval nyert

eredményeket célszerű kísérletileg ellenőrizni. A szimuláció használhatósága a reakcióréteg

optimális fizikai és kémia paramétereinek meghatározására (pl. vastagság, viszkozitás,

permeabilitás, katalitikus aktivitás) azonban korlátozott. Annak eredményei csak tendenciák

leírására, egyes jelenségek értelmezésére alkalmasak.

Rhodes és munkatársai114 egy- és többrétegű membránokban végzett méréseket és

modellszámításokat különböző anyagok permeabilitására. Glükóz-oxidáz enzimen alapuló

bioszenzorukkal végzett vizsgálataikat összevetették modellszámításokkal is, sőt

következtetni próbáltak az általuk épített bioszenzor várható élettartamára, működési

stabilitására. Noha számításaik jól egyeztek a mérési eredményekkel, az általuk használt

módszer nehezen alkalmazható más rendszerekre.

 Jobst munkatársaival115 öt rétegű, enzimatikus bioszenzor működését modellezte.

Differenciál egyenletekkel közelítették az anyagféleségek megoszlását az egyes

membránokban térben és időben. Modelljüket alkalmasnak találták stacioner viszonyok és az

enzimatikus reakciótermékek szubsztrátfüggésének vizsgálatára is. Valós mérésekkel azonban

nem támasztották alá a modellezéssel elért eredményeiket.

 Dolgozatomban célul tűztem ki egy minél pontosabb digitális szimulációs eljárás

kidolgozását, melyet bioszenzor fejlesztő kísérleti munkámhoz szándékoztam felhasználni. A

szakirodalom áttekintése alapján valószínűnek látszott, hogy a szimulációval kapott

eredmények összevetve a kísérleti úton gyűjtött adatokkal hozzájárulhatnak optimális

működési paraméterekkel rendelkező bioszenzorok készítéséhez. Ugyanakkor a megbízható

eredményt szolgáltató módszerek nem tartoznak az egyszerű, gyors mérési eljárások közé.
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2 . 5 .  D i f f úz i ó s  e g yü t t h a t ó  me g h at á r oz á sa
e l e k t r o ké mi a i  mó dsz er ek ke l

A különböző anyagok különböző közegekben történő diffúzióját jellemző együtthatók

pontos ismerete számos esetben a kísérleti munka alapját jelenti. A diffúziós együtthatók

mérésére rendkívül sok módszert dolgoztak ki. A kísérleti módszerek nagyon gyakran

nagyfokú bizonytalansággal terheltek, így sokszor a diffúziós együttható értéke is pontatlan,

illetve csak egy adott rendszerben érvényes. Az elektrokémiai módszerek számos lehetőséget

biztosítanak diffúziós együtthatók meghatározására.

Gondosan megtervezett kísérletek során az áramértékekből kiszámítható az

elektrokémiailag aktív anyagok diffúziós együtthatója. E felismerésből adódóan napjainkban

is a leggyakoribb elektrokémiai módszerek az Ilkovič-egyenleten116,117 vagy a Randles-Sevcik

egyenleten alapulnak.118

Valamely a csepegő higanyelektródon elektrokémiai aktivitást mutató anyag diffúziós

együtthatója (D) meghatározható az Ilkovič-egyenlet alapján a diffúziós határáram értékének

mérésével (id), komplikációmentes elektródreakciót feltételezve.

id=708nD1/2t1/6m2/3c

amennyiben pontosan ismerjük a polarográfiás mérés alapját képező folyamat

elektronszám változást (n), az elektroaktív anyag koncentrációját (c), a higany csepegési

idejét (t) valamint a higany kifolyási sebességét (m).

Modern elektrokémiai technikákat alkalmazva leggyakrabban szilárd

munkaelektróddal végzünk vizsgálatokat. Ilyenkor a munkaelektród potenciálját folyamatosan

változtatva a megjelenő áramcsúcs értékéből a Randles-Sevcik egyenlet felhasználásával

szintén megállapítható a D értéke:

ip=kn3/2D1/2v1/2Ac

ahol ip a csúcsáram értéke (A), k a Randles-Sevcik állandó (értéke 25 °C-on 2.687×105

C mol-1 V-1/2), v a polarizáció sebessége (V/s), c az elektroaktív anyag koncentrációja

(mol/cm3), n az elektronszám változás, A az elektród felülete (cm2).
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Számos további, hagyományos méretű elektródok esetén használható módszer ismert,

melyek például forgó korong elektródot használva119, vagy potenciál ugrást követő

áramtranzienst mérve120 teszik lehetővé a diffúziós együttható meghatározását.

2.5.1. Mikroelektróddal végezett diffúziós együttható meghatározások

A hagyományos méretű elektródokat alkalmazó eljárások mellett napjainkban egyre

inkább tért hódítanak a mikroelektródokra épülő módszerek a diffúziós együtthatók mérésénél

is. A következőkben olyan módszerekről adok rövid áttekintést, amelyet voltammetriás

mikroelektródok alkalmazása mellett sikeresen használtak diffúziós együttható mérésére.

A diffúziós anyagáram vizsgálatával kapcsolatos úttörő munkát – a már korábbiakban

említett módon – Engstrom és kutatócsoportja végezte. 78

Neudeck és Dittrich121 mikro-henger elektródokkal kapcsolatban végzett elméleti

számításokat. Elméleti ciklikus voltammogramokkal megmutatták, hogy a csúcsszeparáció és

csúcsmagasság pásztázási sebességtől való függéséből nem lineáris regressziót alkalmazva

kiszámítható az elektroaktív anyag diffúziós együtthatója és az elektronátlépési folyamat

sebességi állandója. A számításokat alátámasztották K3[Fe(CN)6] szénszál elektródon

lejátszódó redukciójával végzett kísérletek eredményeivel is. Az elvégzendő számolások

bonyolultak és a koncentráció, az elektronszám változás, az elektród geometria és az

elektródméret pontos ismeretét is igénylik.

Mikroelektródos kronoamperometriás mérések esetében a kapott válaszgörbét

megfelelően transzformálva lehetőség nyílik a diffúziós együttható meghatározására, ha a

viszonyokat különböző zavaró hatások nem bonyolítják. A módszer alkalmazásakor a mikro-

munkaelektródra megfelelően nagy, négyszög alakú elektródpotenciál pulzust adva az it-t

függvényt regisztrálják. Az ebből képzett 
t
1

i
i t −
∞

 függvény meredeksége 2/1D
A4π . Az elektród

aktív felületének (A) ismeretében D kiszámítható. A módszerrel kapott eredmények

reprodukálhatósága nem túl kedvező. Ugyanakkor előnyös, hogy alkalmazásakor nem

szükséges az elektroaktív anyag koncentrációjának ismerete. Ezen az elven alapuló módszert

mutatott be Denault,122 majd ugyanezen elv alapján Pyo és Bard123 lágy poliakrilamid filmben

mérték [Ru(NH3)6]3+ valamint metilénkék diffúziós együtthatóját és koncentrációját. A kapott

diffúzióállandó értékek egyezést mutattak más módszerekkel vizes oldatban mért

eredményekkel. Ahogy növelték a polimer mátrix keresztkötéseinek számát, a D érték
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fokozatosan csökkent a várakozásnak megfelelően. Metilénkék-DNS asszociátumokkal

végzett mérésekből kb. 23%-kal kisebb diffúziós együttható értékeket kaptak, mint a DNS

nélkül.

E módszert kissé átalakítva, kettős potenciálugrást alkalmazva Macpherson és Unwin

a hidrogén diffúziós együtthatóját határozta meg vizes közegben, mely 0.1 mol/dm3 KNO3

oldatban 5.0 × 10-5 cm2/s-nek adódott124. A kettős potenciálugrás során az első lépésben olyan

potenciálra polarizálták a munkaelektródot (-0.4 V-ról – 0.95 V-ra ugorva), melyen a vizsgált

anyagféleség, jelen esetben a H2 a H+ redukciójából kialakul. Ezt követően az elektród

potenciálját visszaállították a kiindulási értékre. A platina mikroelektródon mért

áramintenzitásokból a H+ diffúziós együtthatója is megállapítható volt, mely 7.9 × 10-5 cm2/s-

nek adódott.

A diffúziós együttható mérésének egy lehetséges módszere a generátor-kollektor

elrendezésű kísérleti berendezés segítségével történhet. A mérés során a generátor elektródon

reverzibilis redoxi rendszer egyik tagját termeljük rövid idejű áram- vagy

potenciálimpulzussal, majd a detektor elektróddal mérjük azt az időt, amennyi alatt a termelt

anyagféleség megteszi a két elektród közti távolságot. Ez esetben nincs szükség az oldat

koncentrációjának vagy az elektronszám változásnak az ismeretére sem. Licht és munkatársai

egyenként címezhető mikroelektród sort használtak ilyen módon a diffúziós együttható

mérésére.125 Bard kutatócsoportjával 25 μm átmérőjű platina elektródot alkalmazva ezt a

módszert használta [Fe(CN)6]4- diffúziós együtthatójának mérésére, mely nagyon jó egyezést

mutatott az irodalmi adatokkal.126

Schuhmann kutatócsoportja127 mikrodiszpenzert használva juttatott kb. 1 nl

mennyiségű oldatot az elektrokémiai cellába, a mérő elektródtól pontosan ismert távolságból.

Két különböző távolságból elvégzett méréssel – melyek között a pontos távolság ismert –

meghatározható volt diffúziós együttható értéke ferrocén karbonsav és származékai valamint

[Ru(NH3)6]3+ esetében. E vizsgálatokat a kutatók csak kis távolságokban (100-200 μm) és

csak vizes közegben végezték. Ezzel olyan szisztematikus hibát idéztek elő, mint a cseppek

becsapódása a folyadékba és az ezt követő konvektív hatások. Ennek kiküszöbölésére két

anyagot tartalmazó oldatot használtak, melyek közül az egyik diffúziós együtthatója ismert és

ennek segítségével kiszámítható a másik anyag együtthatója is.

Unwin és munkatársai több közleményben is tárgyalják a diffúziós együttható

meghatározásra kidolgozott módszerüket128,129. Ennek lényege, hogy a generáló elektródtól

igen kis távolságra (1.4-2.7 μm) helyezik el a detektáló elektródot – ezáltal a
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mikroelektródokra jellemző pozitív visszacsatolás (lásd 3.4.1. Visszacsatolásos mérések

fejezetben) még jelentkezik. A generátor elektródon létrehozott potenciálugrás hatására a

detektor elektródon bekövetkező változást figyelik, amelyet összevetnek a visszacsatolás

nélkül végzett kronoamperometriás mérésekkel. A módszert használva megállapították, hogy

a mérhető diffúziós együtthatók eltérőek a redoxirendszer oxidált és redukált formáinak

különböző arányai esetén.

Diffúziós együtthatók in vivo meghatározására több módszer is ismert. Adams

kutatócsoportja36 nanoliteres mennyiségű mintákat jutatott 5 μm átmérőjű kapillárison

keresztül patkány agyának extracelluláris folyadékába. A grafit-epoxigyanta keverékből

készített mérőelektródot a befecskendezés helyétől pontosan meghatározott távolságba

helyezték el, majd állandó potenciál mellett detektálták az amperometriás áram változását. Az

így kapott áram (ill. koncentráció) – idő függvény maximumából meghatározható volt az

egyes neurotranszmitterek diffúziós együttható.

Nicholson számos tanulmányt közöl in vivo diffúziós együttható

vizsgálatairól.130,131,132 A vizsgálandó minta beinjektálása az Adams által is alkalmazott

módszerrel megegyező, azonban a detektáláshoz a szénszálból készített elektródon végzett

voltammetria mellett gyors ciklikus voltammetriát is használt. A vizsgált anyagok köre

kiterjed a neurotranszmitterek mellett fehérjékre (albuminok), dextránokra és

antibiotikumokra (penicillin) is.

2.5.2. Diffúziós együtthatók meghatározása ionfolyadékokban

Az ionfolyadékok régóta ismert anyagok, az egyik első leírás a 12 ºC-os olvadáspontú

etilammónium-nitrátról ([EtNH3][NO3]) származik, 1914-ből.133 Általánosságban elmondható

az ionfolyadékokról, hogy nitrogén vagy foszfor tartalmú szerves kationokból és nagy

szervetlen – esetleg szerves – anionokból állnak. Mivel nem illékonyak és nem éghetőek,

magas hőmérsékleten is stabilak maradnak. Viszonylag olcsón állíthatók elő, ezért egyre több

alkalmazási területen találhatók meg a kémiai szintézisben, katalízisben,134,135 elválasztás

technikában és a hagyományos elektrokémiai eszközökben.136 Elterjedésük a „zöld kémia”

térnyerésével párhuzamosan nagy jövő előtt áll, hiszen jó oldószerként számos esetben

helyettesíthetik a hagyományos szerves oldószereket,137 ezen kívül elektrolitként használhatók

elemekben, vagy például alumínium átmeneti fém ötvözeteinek leválasztásánál is.138 Welton

összefoglaló közleményben gyűjtötte össze az ionfolyadékok lehetséges előállítási és

felhasználási lehetőségeit.139
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Az ionfolyadékok sók, melyek széles hőmérséklettartományban is folyékonyak

maradnak, beleértve a szobahőmérsékletet is. Viszkozitásuk szobahőmérsékleten nagyobb

(10-2 – 100 Pa s), mint a vizes (<10-3 Pa s) vagy szerves elektrolitoké (~6×10-3 Pa s). Más

elektrolitokkal összehasonlítva néhány ionfolyadék rendkívül előnyös tulajdonsága, hogy

teljesen vízmenetesek, így víz kizárásával lejátszódó kémiai reakciókat tesznek lehetővé akár

hosszú időn keresztül is. A legtöbb ionfolyadék azonban higroszkópos, így jelentős

mennyiségű víz adszorpciójára képesek, mely által megváltoznak fizikai-kémiai

tulajdonságaik (pl. viszkozitás, vezetőképesség).140

Néhány ionfolyadék származék szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú,

plasztikus, azonban így is számottevő vezetést mutat.141 Mások szobahőmérsékleten lágy,

elasztikus anyagokká alakíthatók megfelelő, kis mennyiségű polimer hozzáadásával. 142

Az ionfolyadékok fizikokémiai tulajdonságai miatt a bennük oldott anyagok diffúziós

együtthatója kicsi (<10-7 cm2/s), ennek következtében meghatározása is bonyolult, hosszú

időt, akár napokat igénylő feladat. Ennek következtében az irodalomban napjainkig csak

néhány közlemény jelent meg ionfolyadékokban oldott anyagok diffúziós együtthatóinak

meghatározásáról. Buzzeo és munkatársai143 arany mikroelektródot használva a korábban

említett kronoamperometriás módszerrel határozták meg különböző ionfolyadékokban oldott

oxigén és szuperoxid diffúziós együttható értékeit, melyek a  10-6 cm2/s tartományba esetek.

Sweeny és Peters144 ciklikus voltammetriát alkalmazva határozta meg nikkel(II)szalén

diffúziós együtthatóját 1-butil-3-metil-imidazólium-tetrafluoroborát [BMIM+][BF4
-]

ionfolyadékban. Üvegszén elektródon végzett vizsgálataik eredményeként 1.8×10-8 cm2/s

diffúziós együttható értéket határoztak meg szobahőmérsékleten.
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ

3 . 1 .  F e l ha sz n á l t  ve g ys z e r ek

A mérések során analitikai tisztaságú vegyszerekkel dolgoztam, melyek a Sigma,

Aldrich, Fluka és Interkémia termékei voltak. Az egyes speciális vegyszerek eredetét

felhasználásuk leírásánál közlöm.

A mutarotáz enzim (MUT, EC 5.1.3.3, sertés veséből nyerték, 1900 U/mg aktivitás) a

Calzyme Laboratories cég terméke, a többi enzim a Sigma cég terméke volt:

- glükóz-oxidáz (GOx,) EC 1.1.3.4, II-S típus, Aspergillus nigerből, 18.5 U/mg aktivitás,

- invertáz (INV) EC 3.2.1.26, típus: Grade VII pékélesztőből, 960 U/mg aktivitás

- kataláz (CAT) EC 1.11.1.6, szarvasmarha májból nyerve, 2350 U/mg aktivitás.

Az oldatok ioncserélt vízzel készültek, melynek vezetőképessége < 0.8 μS/cm volt.

A ferrocén-jodidot a PTE TTK Szervetlen Kémia Tanszékén szintetizálták, tisztasága az

NMR vizsgálatok alapján 98% fölötti volt.

3 . 2 .  Al k a l m az ot t  műszer ek

Az elektrokémiai méréseket Autolab PGSTAT 12 készülékkel illetve az EG&G

Princeton Applied Research 273A típusú készülékével végeztem. A pásztázó elektrokémiai

mikroszkópiás vizsgálatok során az Elektroflex Kft (Szeged) által egyedileg számunkra

készített EF437 bipotenciosztátot használtam voltammetriás, míg WTW pH325 típusú pH

mérőt a potenciometriás mérésekhez. Ezek részletes leírása a 3.3. A pásztázó elektrokémiai

mikroszkóp felépítése című fejezetben található.

A mikropipetták elkészítéséhez Narishige (Japán) által gyártott Model PE-2

pipettahúzó készüléket használtam, amelyet a PTE TTK Általános Állattani és Neurobiológiai

Tanszék munkatársai bocsátottak rendelkezésemre. A mikropipettákat 1.5 mm-es külső és

1.10 mm-es belső átmérőjű boroszilikát kapillárisból készítettem (Sutter Instruments Co.,

USA), a mérésekben használt pipetták hegyének átmérője 1 μm alatt volt.
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3 . 3 .  A p á sz t áz ó  e l ek t r ok émi a i  m ik r o szk ó p
f e l é p í t és e

3.3.1. Hardver eszközök

A pásztázó elektrokémia mikroszkóp, melynek megépítése kutató munkám részét

képezte, tulajdonképpen két fő egységből áll; egy precíziós mozgató szerkezetet valamint egy

elektrokémiai mérőegységet foglal magában. A megépített készülék sematikus rajza az 1.

ábrán látható.

1. ábra – A Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkóp sémája

A készülékünket egy régi optikai mikroszkóp állványra ill. tárgyasztalára építettem fel.

A mikroszkóp eredeti optikai alkatrészeit eltávolítottam, a mozgató rendszert eredeti

funkciójában megtartottam. Ezáltal lehetővé vált a PEKM hatékony működéséhez is

szükséges durva, manuális pozicionálás. A mikroszkópiás mérés, vagyis a PEKM

mérőcsúccsal történő pásztázás a beépítésre került Newport M-MFN25PP típusú 75 nm

legkisebb lépéshosszú lineáris pozicionáló modulok segítségével történik. Két léptetőmotoros

pozícionálót egymásra merőlegesen rögzítettem és a mikroszkóp tárgyasztalára szereltem,

ezek teszik lehetővé az X-Y irányú mozgatást. A harmadik motort ezektől függetlenül
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függőleges helyzetben rögzítettem az állványra, amely így a mérőcsúcs Z irányú (vertikális)

mozgását teszi lehetővé. A X-Y mozgatást végző motorok felső részére a különféle

elektrokémiai cellákat tartó asztalt szereltem fel.

A motorok vezérlése Advantech PC-Lab 812PG AD/DA kártyán keresztül történik. A

kártya TTL szintű digitális kimenetein keresztül zajlik a motorok vasmagját forgató tekercsek

vezérlése, motoronként 4 tekercs 12 DIO (digital input-output) csatornát foglal le. A

motorokba gyárilag beépített végálláskapcsolókon keresztül lehetőség van a mozgatás

leállítására, amennyiben a motor a 25 mm-es úthossz végét elérné. Ezáltal elkerülhető a motor

fizikai sérülése. A végálláskapcsolók állapotának figyelésére a kártya digitális bemeneteit

használtam fel, motoronként 2-2 csatornát. A kártya és a motorok közé szükségessé vált egy

teljesítmény áramkör beiktatása, mivel a motorok áramfelvétele meghaladja a kártya által

biztosított maximális áramintenzitást.

Az elektrokémiai vizsgálatokra, mint azt említettem, egy Elektroflex EF437 típusú

számítógép vezérlésű bipotenciosztátot használtam. A készülék lehetővé teszi

potenciosztatikus és galvanosztatikus mérések elvégzését két, egymástól független csatornán.

A készülék mérési programfeszültsége az AD/DA kártya analóg kimenetein keresztül állítható

be, míg a mért áramértékekkel arányos potenciáljel fogadása csatornánkét 1-1 analóg

bemeneten keresztül történik. A bipotenciosztát vezérlése a számítógép párhuzamos portján

keresztül lehetséges. Ezzel oldható meg a különböző árammérő tartományok (200 nA és 2

mA között) kiválasztása, a beépített szűrők kapcsolása illetve a mérési üzemmódok váltása

(potenciosztatikus vagy galvanosztatikus). A készüléket egy 100-szoros erősítésű előerősítő

egységgel látták el, ennek ki- és bekapcsolása is a párhuzamos porton keresztül történik.

A potenciometriás mérésekhez szükséges volt néhány kiegészítő berendezés

elkészítésére. Kezdetben egy házilag épített Analog Devices AD515 IC-n alapuló nagy

(Z=1013 Ω) bementi impedanciájú feszültségkövető áramkör segítségével végeztük a

méréseket. Az áramkört az AD/DA kártya egy analóg bemenetén keresztül kapcsolva

csatoltuk a számítógéphez. A későbbiekben egy WTW pH325 pH mérőt csatlakoztattunk a

számítógéphez, amely soros porton keresztül képes a mért feszültség értékeket a

számítógépnek továbbítani.

Kiegészítő berendezésként PEKM készülékünket elláttuk egy kb. 100-szoros nagyítást

biztosító fekete-fehér CCD panelkamerával (EB100/C-3, EverFocus, Tajvan), melynek képét

videomonitorra kapcsoltuk. Így a közelítő mozgatás során a céltárgy – elektród távolság
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nagyobb biztonsággal volt megállapítható, könnyebben elkerülhetővé váltak a pásztázó csúcs

céltárgynak ütközéséből eredő mechanikai sérülések.

3.3.2. Az elektrokémiai mikroszkóp szoftverei

A fenti hardver eszközök vezérlésére egy Microsoft Visual Basic 6.0 alapú szoftvert

készítettem. Ennek moduljai teszik lehetővé a mozgatást, mért adatok fogadását,

feldolgozását, egyszerű megjelenítését valamint eltárolását. Mivel a Visual Basic nem

rendelkezik a portok kezelését elvégező rutinnal (kivéve a soros portot) ezért az interneten

elérhető145 és szabadon használható VBIO32 program moduljait integráltam a programba e

célra, DLL fájlon keresztül megvalósítva a portok kezelését.

A mérőprogram különböző modulokból épül fel. Első moduljában lehetőség van a

motorok mozgatására, a végálláskapcsolók állapotának lekérdezésére. E modul szerepe a

mérések kiindulási helyének kiválasztásában, új mérési eljárások kidolgozásában jelentős.  Az

adott irányban megtett távolságot a képernyőn megjeleníti. Ugyancsak lehetőség van az

elektrokémiai mérések elvégzésére. A megfelelő mérési paraméterek mellett gyűjtött adatokat

a program a képernyőn megjeleníti. A mozgatás során lehetőség van az egyes pozíciók

elmentésére, így – szükség esetén – vissza lehet térni az eredeti mérőcsúcs pozícióba a

későbbiekben. A mozgatás sebességének beállítására 22-66 μm/s tartományban 5 diszkrét

sebességi fokozat áll rendelkezésre.

A következő modulon belül automatikus mérések elvégzésére nyílik lehetőség X-Y

síkon mozogva, Z irányban közelítve-távolítva ill. egy adott pozícióban állva. A síkban,

valamint a vonal mentén való mozgatáshoz beállítható a vizsgálandó terület teljes mérete, két

mérési pont közti távolság ill. egy pozícióban gyűjtendő, majd átlagolandó mérési pontok

száma. E mérések során a mozgás sebessége 0-30 μm/s között változtatható. A mérés

elektrokémiai paraméterei szintén beállíthatók valamennyi, az elektrokémiai eszközök által

lehetővé tett méréstípushoz. Az adatok gyűjtésével párhuzamosan a képernyőn grafikon

formában jelenik meg az adott mérőcsúcs pozícióhoz tartozó elektrokémiai információ. Az

ábrázolás Z irányú mozgás ill. statikus mérés esetén folyamatosan, míg X-Y sík esetén

soronként történik. A mérési eredmények eltárolhatók a mérések végeztével. A tárolt adatokat

a program képes ismételten megjeleníteni vagy külső szoftverek számára további

feldolgozásra rendelkezésre bocsátani.
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A mérések végeztével az X-Y pásztázással nyert adatok képi megjelenítése 256

árnyalatú színkódolás segítségével lehetséges. Az így nyert kép elmenthető BMP

formátumban.

Néhány speciális feladat megoldására külön modulokat építettem be a programba. Így

pl. ultramikro elektródok készítéséhez használható fémtű előállításához speciális

„huzalhegyező” mozgató rutint. Ez adott periódus idővel adott távolságon Z irányú fel-le

mozgást végeztet. Ily módon a készülék az alkalmasan befogott fémszálat periodikusan

megfelelő kémiai „hegyező” oldatba bemeríti, majd kiemeli. A kapott fémtű hegyéből

elkészíthető az ultramikro elektród mérőfelülete.

Külön rutint készítettem sík felületek PEKM vizsgálatakor szükséges céltárgy keresés

automatizálására is. A rutin a Nelder-Mead féle szimplex algoritmuson alapul. A szimplex

egy n dimenziós, n+1 csúccsal rendelkező idom, melynél n az optimalizálandó paraméterek

száma.  Ha a szimplex algoritmust felhasználva egy rendszert az XY síkban vizsgálunk,

ahogy az a PEKM vizsgálatokban általában történik, az x és y tengelykoordináták

meghatározásához n=2, vagyis az idom egy háromszög. Tehát kiinduláskor egy háromszög

csúcsainak koordinátáit kell kijelölni, valamint meg kell adni, hogy maximumot vagy

minimumot keresünk, valamint a kiindulási háromszög méretét.

A céltárgykeresés első lépésében a háromszög csúcsain megtörténik az aktuális kémiai

jel mérése. Ezután a rutin összeveti a három mért értéket. A legkedvezőtlenebb helyen lévő

csúcsot, vagyis pl. maximum keresése esetén a legkisebb mért értékűt,  a vele szemben lévő

oldalra tükrözi, a mérőcsúcsot az új pozícióba viszi és ott új mérést végez. Attól függően,

hogy az új pontban mért érték hogyan viszonyul a háromszög többi csúcsánál mért értékekhez

– a céltárgykeresés hatékonyabbá tétele érdekében – a rutin a csúcs helyének változtatásával a

leendő háromszöget megnyújthatja vagy összenyomhatja. Ekkor a leendő csúcs pozíciója

annak eredetileg számított helyétől kétszeres illetve fele távolságra kerül. A háromszög új

csúcsának meghatározása után a ciklus elöről kezdődik.

A szimplex algoritmust alkalmazhatóságát élesztő gombákból kialakított mesterséges

céltárgy keresésén keresztül bizonyítottam.146 A vizsgálatban Saccharomyces cerevisiae

néhány sejtjét immobilizáltam egy kapilláris hegyében, majd enyhén pufferelt közegben

antimon mikroelektróddal monitoroztam a pH változását, amelyet a sejtek anyagcseréje

eredményez. A szimplex algoritmust használva sikerült megtalálni a mérőcellában lévő

céltárgyat.
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3.3.3. A mikroszkóp mechanikai egységének vizsgálata

A készülék mechanikai és elektrokémiai részeinek vizsgálatát egymástól elkülönítve

végeztem. Vizsgáltam a műszer pontosságát, felbontóképességét.

A mikroszkóp mechanikai részének vizsgálatát a motorok lépéshosszának ellenőrzésén

keresztül végeztem el. A motorokat egy irányba 100’000 lépésnyit mozgattam, majd mértem

e mozgás során megtett valós utat. A távolság méréséhez egy merev, kihegyezett fémtűt

fogtam be az elektród helyére és a tárgyasztalra rögzített tolómérővel mértem a tű hegye által

megtett utat. 40 alkalommal megismételve a mérést a megtett távolságok gyakoriságát

hisztogrammon ábrázoltam. Amint azt a 2. ábra mutatja, az értékek közel normális eloszlást

mutatnak. A mérésekből egy lépés során megtett átlagos úthossz 74.09±0.044 nm-nek adódik.

Mivel egy mechanikai egység a működés során az érintkező alkatrészek súrlódásától

felmelegszik, célszerűnek tűnt megismételni az előbbi vizsgálatot, úgy, hogy minden egyes

100’000 lépésből álló ciklus után 10 percet vártam, mielőtt a következő mérést elkezdtem. A

3. ábrán látható hisztogrammon ábrázoltam a „hideg” motor által megtett úthosszokat 30

mérés alatt. Ez esetben egy lépés átlagos úthossza 73.92±0.049 nm-nek adódott.

Megállapítható, hogy szignifikáns különbség nincs a „hideg” és a „meleg” motorokkal végzett

mérések között, a méréseket nem befolyásolja jelentősen a mozgás során fejlődő hő.

2. ábra – 100’000 lépés hossza ’meleg’
motor esetén

3. ábra – 100’000 lépés hossza ’hideg’
motor esetén
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A mikroszkóp további vizsgálatához egy arannyal bevont felület felett 2 mM

[Ru(NH3)6]Cl3 oldatban közelítő mozgást végeztem, felvettem az PEKM-iában jellegzetes

pozitív visszacsatolásra jellemző görbét (4/A ábra). Ezután az oldatban a felülettől olyan

távolságra állítottam az elektródot, ahol a pozitív visszacsatolás még érzékelhető. Ezt

követően 4 μm-t mozgattam a fém felület irányába az elektródot, minek hatására az áram

megnőtt. Ezután visszaállítottam az eredeti helyzetébe és itt ismét megmértem az áramot. Ezt

a folyamatot 30 alkalommal ismételve a 4/B ábrán látható áramértékeket mértem. A két

távolságnál mért áramértékeket átlagolva és az átlagokat a közelítő görbét leíró függvénnyel

(lásd 3.4.1. Visszacsatolásos mérések fejezetben) összevetve, a közelítő görbéből nyert

távolság 3.98 μm-nek adódott.

A fenti vizsgálatok alapján igazolva látom, hogy az általam megépített Pásztázó

Elektrokémiai Mikroszkóp mechanikai egysége, valamint annak számítógépes vezérlő rutinja

pontos mérések elvégzésére biztosít lehetőséget.

3.3.4. A PEKM elektrokémia egységének vizsgálata

Noha a mikroszkópiás mozgást nem igénylő elektrokémiai mérésekhez rendelkezésre

álltak további mérőkészülékek, melyek a készülékekhez gyárilag kapott szoftverekkel

4. ábra – A) Arany felület felett felvett közelítő görbe B) Az
elektród 4 μm-es elmozdításakor nyert áramértékek

A

B
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rendelkeztek, a mikroszkóp elektrokémiai egységeihez szintén elkészítettem egy ilyen

szoftvert néhány egyszerűbb mérés elvégzésére. Ezek közelítő pontosságú méréseket tesznek

lehetővé, mellyel az elektrokémiai rendszer működése rövid idő alatt vizsgálható,

ellenőrizhető. Ehhez a három alapvető mérési elrendezésnek megfelelően potenciometriás,

konstans potenciálon végzett amperometriás, valamint ciklikus voltammetriás mérőrutint

írtam.

Az 5. és 6. ábrákon 0.1 M KCl-t tartalmazó 2 mM-os [Ru(NH3)6]Cl3 oldatban 5 μm

valamint 25 μm átmérőjű platina mikrokorong elektróddal felvett ciklikus voltammogramok

láthatók, melyeket mind az Autolab PGSTAT potenciosztáttal, mind a saját készítésű

szoftverrel (’Poti’) felvettem.

5. ábra – 2 mM-os [Ru(NH3)6]Cl3-ot
tartalmazó 0.1 M KCl oldatban 5 μm
átmérőjű Pt mikrokorong elektróddal
készített ciklikus voltammogramok

6. ábra – 2 mM-os [Ru(NH3)6]Cl3-ot
tartalmazó 0.1 M KCl oldatban 25 μm
átmérőjű Pt mikrokorong elektróddal
készített ciklikus voltammogramok

3 . 4 .  M i k r osz k ó p i ás  üz emm ó d o k

3.4.1. Visszacsatolásos mérések

A vizsgálatok során aktív mérőcsúcsot (amperometriás mikroelektródot) alkalmazva a

kapott elektrokémia jel nagysága attól függ, mennyi elektroaktív anyag képes időegység alatt

az elektród felületére jutni. Ezt a vizsgált céltárgy közelsége befolyásolja. A céltárgy anyagi

minősége és a mérőcsúcshoz viszonyított helyzete alapján három rendszert tételezhetünk fel:

1. az oldat tömbfázisában mérünk, 2. szigetelő felülethez közelítünk, 3. vezető felülethez
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közelítünk az elektródunkkal. Az ekkor fellépő diffúziós viszonyokat valamint az ebből eredő

áramintenzitásokat a következők szerint értelmezhetjük.

1. Jól ismert, hogy ha az oldatban elektroaktív anyag van jelen, akkor annak

tömbfázisában elhelyezkedő mikrokorong munkaelektródon alkalmasan megválasztott

elektródpotenciál mellett kialakuló amperometriás áramerősség az alábbiak szerint adható

meg:

i=4nFDCa (1)

ahol n az elektródfolyamat elektronszám változása, F a Faraday állandó, D az anyag diffúziós

együtthatója, C a koncentráció, a az elektród sugara.

2. Amennyiben a munkaelektróddal közelítünk egy felülethez, ott a diffúziós

viszonyok megváltoznak. Ha egy szigetelő felülethez közelítünk az elektród felületére jutó

anyag mennyisége csökken annak köszönhetően, hogy a felület közelsége gátolja a diffúziós

anyagáramot. Így, ha az elektródot a felülethez közelítjük, az áramerősség folyamatosan

csökken, majd a felületet elérve közel 0-t mutat. Ezt a jelenséget negatív visszacsatolásnak

hívjuk. Az ultramikro elektródon e folyamat során mérhető áram – Bard és munkatársai

elmélete szerint147 – a következő közelítő egyenlettel írható le, amennyiben az elektród

felszínén a vezető/szigetelő részek aránya 1:10:

                       (2)

(I az áramintenzitás egy adott pontban, I0 áramintenzitás a tömbfázisban, L=d/a, ahol d az

elektród pillanatnyi távolsága a felülettől, a az elektród sugara)

3. Ha a mérőcsúcs vezető felület közelébe kerül, bizonyos körülmények között a

tömbfázisban mért amperometriás áramintenzitásnál nagyobb áramot is kaphatunk. Ezt

nevezzük pozitív visszacsatolásnak. A jelenség akkor észlelhető, ha reverzibilis elektród

választ adó anyag amperometriás áramát mérjük. Ekkor ugyanis a mérőcsúcson keletkező

anyagféleség a fém felületen visszaalakulhat, növelve ezzel a mérőcsúcson átalakulni képes

anyagféleség lokális koncentrációját. Az elektród felületéhez közelítve egy molekula az egyre

kisebb távolságok esetén statisztikailag egyre többször képes időegység alatt átalakulni és így
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növelni az áramot. Tapasztalatok – valamint számítások – szerint a pozitív és negatív

visszacsatolás is csak akkor alakul ki, ha a céltárgy-elektród távolság az elektród átmérőjének

kevesebb, mint 2-3-szorosa. A Bard és munkatársai nyomán bevezetett egyenletek alapján az

áramerősség értéke az alábbiak szerint adható meg pozitív visszacsatolást adó vezető felület

közelében, ha a fémen történő visszaalakulás sebessége nagy:

         (3)

A 2 és 3 grafikusan ábrázolva az alábbi görbéket adja:

Természetesen egy állandó, de a mérőcsúcs átmérőjének 2-3-szorosánál kisebb

magasságban végighaladva a vezető és szigetelő részeket egyaránt tartalmazó felület felett

felváltva lesz megfigyelhető a pozitív és a negatív visszacsatolás jelensége. A

visszacsatoláson alapuló módszerek esetében szokás a mérőcsúcsot aktív mérőcsúcsnak

nevezni, lévén, hogy ilyenkor a jel a céltárggyal aktív kölcsönhatásban lévő elektródon alakul

ki.
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7. ábra – Szigetelő és vezető felület felett elméletileg mérhető közelítő görbék

Elektród csúcsán mérhető szigetelő : vezető felület átmérőjének aránya (RG) 10:1.

0 1 2 3 4 5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

I/I
0

L=d/a

 vezető felület
 szigetelő felület



Kísérleti rész

40

3.4.2. Generátor/kollektor üzemmód

Felületi jelenségek vizsgálatakor a passzív mérőcsúccsal végzett méréseket

generátor/kollektor üzemmódnak nevezik, arra utalva, hogy a felületi jelenségek által generált

lokális változást érzékeli a mérőcsúcs (kollektor). Az elektród ekkor csupán a vizsgált anyag

lokális koncentrációját méri. Mivel a mérőelektród és a felület között nem alakul ki közvetlen

kölcsönhatás, passzív mérőcsúcsról beszélünk.

Passzív mérőcsúcs lehet amperometriás (pl. enzimatikus reakciók nyomon követése

hidrogén-peroxid termelődésén keresztül) és potenciometriás (pH, ion szelektív elektródok

alkalmazásakor) egyaránt.

3.4.3. A visszacsatolásos üzemmód alkalmazása

Amint az látható volt, a visszacsatolásos üzemmód lehetőséget ad arra, hogy egyszerű

vizsgálattal feltérképezzük egy felület vezető és szigetelő részeit. Munkám során számos

céltárgy felületéről készítettem kémiai információt hordozó mikroszkópiás képet.

Leggyakrabban valamilyen szigetelő réteggel körülvett fém területet választottam

céltárgyként.  A munkához a PEKM-iában széleskörűen használt, elektrokémiai folyamatban

reverzibilisen átalakítható [Ru(NH3)6]Cl3 oldattal töltött cellában végeztem el a méréseket.

Úgy jártam el, hogy a mérőcsúcsot a céltárgy felett adott kis magasságban pozícionáltam és az

XY síkon pásztázást végeztem. A céltárgy – elektród távolságot előzetes méréssel, a célhoz

folyamatosan közelítve állítottam be. A pásztázás során a pozitív és negatív visszacsatolás

egymást váltva jelentkezett attól függően, hogy az elektród pillanatnyilag vezető avagy

szigetelő felület felett volt-e.
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8. ábra – Pozitív és negatív visszacsatolás váltakozva a vezető ill.  szigetelő felület felett egy
áramköri lapka felett végzett vonal menti pásztázás során

Egy régi típusú integrált áramköri lapka felett végzett mozgatás során gyűjtött

amperometriás áramerősség adatokból készített grafikont mutat a 8. ábra. Az egymástól

szeparált arany sávokat tartalmazó hordozó (szigetelő) felület felett vonalban végighaladó 25

μm átmérőjű platina mérőcsúccsal végeztem a mérést. Az adatgyűjtésre 2 mM koncentrációjú

[Ru(NH3)6]Cl3 mediátor anyagot használtam, a munkaelektród potenciálja -600 mV vs.

Ag/AgCl volt.

9. ábra – Üveg felületen képzett arany mintázat
felett végzett pásztázással nyert elektrokémiai kép

2 mM [Ru(NH3)6]Cl3-ot tartalmazó 0.1 M KCl
oldatban. A mérőcsúcs 25 μm átmérőjű Pt elektród

10. ábra – Azonos céltárgyról
készített fotó
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A 9. ábrán látható képet úgy kaptam, hogy egy 40 μm széles arany rácsozat - amelyet

40 μm széles sávok választottak el egymástól – felett 800×800 μm-es területen pásztázást

végeztem egy 25 μm átmérőjű platina mikroelektróddal. A PEKM méréssel kapott képet

összevethetve a 10. ábrán látható optikai mikroszkópos felvétellel láthatjuk, hogy a pásztázás

során az arany felület felett pozitív visszacsatolás miatt mért nagyobb áramintenzitás értékek

fedésbe hozhatók az optikai mikroszkópos képen világos sávként mutatkozó aranyfelülettel.

Egy további vizsgálatban céltárgyul 150 mesh finomságú réz hálót választottam. Ez

esetben a fém háló szálai közti rés 130 μm, míg a szálak szélessége 30 μm. Az előbbiekkel

analóg módon végzett mérésekkel a 11. ábrán látható képet nyertem. Az ábrán jól

elkülöníthetők a vezető (réz) felület felett a pozitív visszacsatolással kapott nagyobb

áramintenzitás értékek, melyek pontosan követik a céltárgy alakját.

11. ábra – Réz hálóról készült PEKM felvétel, 25 μm átmérőjű Pt elektróddal, 2 mM
[Ru(NH3)6]Cl3 mediátoroldatban

Az elektroaktív anyagnak a vezető felület felett észlelhető – és pozitív visszacsatolást

okozó – regenerációja a felület elektromos potenciáljának változtatásával befolyásolható,

rendszerint csökkenthető, sőt, teljesen meg is szüntethető. A jelenség vizsgálatával

kapcsolatos kísérletben céltárgyként csúcsával felfelé egy 25 μm átmérőjű Pt elektródot

rögzítettem az elektrokémia cellában. 2 mM [Ru(NH3)6]Cl3 oldatban egy 5 μm-es Pt

elektróddal pásztáztam a céltárgy feletti 300×300 μm nagyságú területet -600 mV vs.

Ag/AgCl munkaelektród potenciált használva. A céltárgy – elektród távolság 7.5 μm volt a

mérések során.

Kezdetben a céltárgyként használt elektródra nem kapcsoltam külső potenciált. Az így

nyert ábrán (12/A. ábra) jól megfigyelhető, hogy az oldat tömbfázisától az elektródtest belső

része felé haladva az áramintenzitás értékek csökkennek, ami az üveg, mint elektromos
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szigetelő felett jelentkező negatív visszacsatolásnak köszönhető. A platina korong felett

azonban az áramintenzitás érték hirtelen megnő, a lokális pozitív visszacsatolás

következtében.

Ezt követően a céltárgy potenciálját -400 mV, majd +300 mV értékre állítottam. A

mérések eredményeként készített mikroszkópiás képek a 12/B és 12/C ábrán láthatók. A

negatív céltárgy potenciál esetén kapott kép is jól bizonyítja, hogy ilyen kísérleti elrendezés

esetén az oldatban lévő redoxi mediátor nem csak a munkaelektródon, hanem a céltárgy

felületén is átalakul, ezzel csökkentve annak lokális koncentrációját, amely jelentősen kisebb

áramintenzitásokhoz vezetett. Pozitív céltárgy potenciált választva a kapott kép nem tér el

számottevő mértékben a kiindulási helyzettől, mivel ekkor nem található a cellában elegendő

mennyiségben a redoxi mediátornak olyan alakja, mely számottevő áramintenzitás változást

eredményezne a 0 mV céltárgy potenciálhoz képest.
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12. ábra – Visszacsatolásos üzemmódban készített elektrokémiai kép A) nem
polarizált, B) -400 mV, C)  +300 mV-on polarizált 25 μm átmérőjű Pt korong céltárgy fölött.

A munkaelektród átmérője 5 μm.

3.4.4. Generátor/kollektor üzemmód alkalmazása

E mikroszkóp üzemmód működésének demonstrálására egy 25 μm átmérőjű platina

korong elektródot a csúcsával felfelé egy cella aljába rögzítettem. Az elektródot egy

áramforrás negatív pólusához csatlakoztattam, a pozitív pólust pedig egy ezüst huzalon

keresztül a cellába vezettem. A cellába 0.001 M foszfát puffert töltöttem. Az áramkör

zárásakor az elektródon OH- ionok termelődnek, lokális pH gradiens alakul ki, ami antimon
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elektróddal monitorozható. Az elektród feletti oldattérben végzett pásztázás során nyertem a

13. ábrán látható képet. Az ábrán látható sötét folt az alacsonyabb potenciálértékeket jelzi,

amely a lokálisan alacsonyabb hidrogénion aktivitás következménye.

13. ábra – Generátor/kollektor üzemmódban készített kép. Mérőcsúcs: 10 μm átmérőjű
antimon elektród

Ez az üzemmód használható immobilizált enzimeket tartalmazó céltárgyak

vizsgálatához is. Immobilizált rendszerek tanulmányozása során kapott eredményeimet

részletesen tárgyalom a 4.1. Bioszenzorok reakciórétegében végzett vizsgálatok című

fejezetben.

3 . 5 .  M i k r osz k ó p  m érőce l l a  k é sz í t és e

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás mérésekhez kis térfogatú mérőcellákat

készítettem. Ezek többnyire 15 mm magas, 24 mm belső átmérőjű, alsó végén sík lappal zárt

PVC hengerek. Az ilyen cella kb. 6.5 ml oldatterű, ebben lehet elvégezni a méréseket. A lapos

céltárgyakat ennek aljába pillanatragasztóval rögzítettem.

Más esetekben a fenéklapon megfelelő méretű nyílást fúrtam, melyen keresztül pl.

kapillárisba immobilizált céltárgyakat tudtam a cellában rögzíteni. Ekkor a vizsgálandó minta

az oldattérbe került, a kapillárist pedig parafilmmel rögzítettem a cellán fúrt nyílásba.

Voltammetriás méréseket két- és háromelektródos elrendezéssel végeztem. Ehhez

munkaelektródként az alább ismertetendő mikroelektródokat használtam. Ellenelektródnak

hozzávetőleg 2 cm2 felületű Pt lemezt, vonatkozási elektródként Ag/AgCl elektródot

használtam, melyet ezüst szálra elektrokémiailag AgCl-t leválasztva készítettem. Az AgCl

réteg leválasztásához az ezüstszálat finom csiszolópapírral megtisztítottam, majd kb. 1 cm
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hosszban 0.1 M-os HCl oldatba merítettem. Anódként kapcsolva 10 mA/cm2 egyenáramot

kapcsoltam rá 1 percen át, katódként Pt szálat használtam. Az elektrolízis során fekete

bevonat képződött az ezüstszálon. A kész Ag/AgCl elektródot desztillált vízzel leöblítettem és

1 M KCl oldatba merítettem néhány órára.

Kételektródos mérések esetén egyrészt munkaelektródot, másrészt Ag/AgCl elektródot

használtam, melyet vonatkozási és ellenelektródként kapcsoltam a mérőkörbe. Voltammetriás

méréseknél a vonatkozási elektród oldatfázisa a mintaoldat maga volt, melyben állandó

kloridion aktivitást biztosítottam. Potenciometriás mérések esetében 0.1 M KCl oldattal

készített agar-agar sóhíddal választottam el a vonatkozási és a munkaelektród terét.

A ferrocén és ferrocén-származékok diffúziós együtthatóinak ionfolyadékban történő

meghatározásához készített henger alakú elektrokémiai mérőcella belső átmérője 3.5 mm,

magassága 3 mm volt. Ennek plexiből készült fenéklapjába rögzítettem egy 100 μm átmérőjű

Pt szálat, melyet a fenéklap síkjában políroztam. A fenéklapon keresztül bevezettem a cellába

egy ezüst szálat, amely a mérések során Ag/Ag+ referencia- és ellenelektródként szolgált;

kételektródos konfigurációt használtam a mérések során.  A generáló áramkör zárásához egy

további ezüstszálat juttattam felülről a cellába. A mérésekhez a cellába 20 μl vizsgálandó

oldatot mértem be.

3 . 6 .  A m ér é se k  sor á n  ha sz ná l t  e l e k t r ó d o k

A voltammetriás mérésekben munkaelektródként mikrokorong elektródokat

használtam. Az elektródok üvegbe ágyazott fémszálból készültek. A felesleges üveg

eltávolítását és az elektród hegyezését manuálisan végeztem. A különböző fajta elektródok

készítési módját az alábbiakban részletesen leírom.

3.6.1. Antimon elektród

Potenciometriás és amperometriás mérésekhez is használható antimon

mikroelektródokat darabos antimon megolvasztásával, majd kapillárisba szívásával

készítettem el. Ehhez porcelán tégelyben Bunsen-égő erős, szúrólángjával megolvasztottam

néhány grammnyi darabos fémet. Egy 1 mm belső átmérőjű, 3 mm falvastagságú kapilláris

egyik végére gumicsövet csatlakoztattam. A cső végére egy 200 ml-es fecskendőt helyeztem.

A felszívás előtti pillanatokban – az antimon olvadt állapotban tartása mellett – a kapilláris
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végét is átmelegítettem Bunsen égő lángjával, nehogy a fém beledermedjen a kapilláris

kezdeti szakaszába. A felmelegített kapilláris szabad végét az olvadt antimonba tettem és

fecskendővel határozott mozdulattal felszívtam a higanyhoz hasonló olvadékot, vigyázva,

hogy levegő ne kerüljön a kapillárisba.

A lehűlt, antimont tartalmazó üvegcsövet ezután üvegtechnikai fogással lángban

kihúztam. Ekkor külső átmérője 1-2 mm-re csökkent. Ebből – mikroszkóppal megfigyelve –

folyamatos fémszálat tartalmazó szakaszokat vágtam ki. Ezeket függőlegesen rögzítettem egy

elektromosan fűthető kantál spirál közepébe. A kapilláris egyik végére kb. 5 g-os súlyt

akasztottam, majd a fűtőspirál hőmérsékletét folyamatosan az üveg lágyuláspontja fölé

emeltem. A spirál hőmérsékletének beállításához toroid transzformátort használtam. A

melegítés hatására a kapilláris, és benne a fémszál, lassan megnyúlt, majd leszakadt. Ezt

követően optikai mikroszkóppal ellenőriztem a csúcs alakját és méretét. A folyamatos

antimonszálat tartalmazó, megfelelően ki átmérőjű csúcsokat ezüst-epoxiddal (Amepox,

Lengyelo.) egy nagyobb átmérőjű kapillárisba rögzítettem és egy réz drótot dugtam bele,

ezzel biztosítva az elektromos elvezetést.

Az e módszerrel készített elektródok átmérője 8-25 μm között változott.

A használat során, amennyiben az szükségesnek látszott a mérőcsúcsot finom (0.03

μm) Al2O3 polírozó porral megújítottam. Tartós használat esetén az elektród felületének oxid

rétegét elektrokémiai úton kellett regenerálni.

3.6.2. Voltammetriás mikroelektródok készítése

Egy, előzőleg 30 % H2O2 : cc. HNO3 1:1 arányú elegyével lemosott, 2 mm-es külső,

1.16 mm-es belső átmérőjű kapillárist (Sutter Instruments Co., USA), desztillált vízzel

alaposan kiöblítettem és megszárítottam. A készíteni kívánt elektróddal egyező vastagságú

fém- vagy grafitszálból 1.5-2 cm hosszú darabot egy kapillárisba helyeztem, melynek egyik

végét előzőleg beolvasztottam. (A fémszálakat a Goodfellow Cambridge Ltd-től (Huntigdon,

Anglia) szereztem be.) A zárt végű kapillárist függőleges helyzetben rögzítettem, egy

elektromosan fűthető kantál spirál közepén átvezetve. A kapillárist egy fogasléc segítségével

fel-le mozoghatott a spirálban. A kapilláris nyitott végéhez vízlégszivattyút csatlakoztatva

benne vákuumot hoztam létre, majd a spirál hőmérsékletét az üveg lágyuláspontja fölé

emeltem. A meglágyult üveg és a fémszál a vákuum hatására buborékmentesen összeolvadt.

A kapillárist fel-le mozgatva kb. 0.5 cm-es szakaszon olvasztottam be a szálat az üvegbe.
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Az elektród csúcsának kialakítása mechanikai úton, a fémet borító felesleges üveg

lecsiszolásával kezdődik. Ehhez finom csiszolóvásznat használtam, majd miután a véglapon a

fém korong megjelent, fokozatosan csökkenő szemcseméretű (1, 0.3, 0.05 µm) Al2O3 polírozó

porokat valamint polírozó vásznat használtam a tükörfényes véglap kialakításához. Mérések

előtt, újrapolíroztam az elektródokat.

Az elektród hegyének geometriája nagymértékben befolyásolja a PEKM mérések

során az elektród aktív felületére (fémkorongra) jutó anyagmennyiséget, ezért lényeges kérdés

a véglapon a fém/üveg átmérőjének aránya (RG érték). A PEKM-iás gyakorlatban

legelterjedtebben az 1:10 arányú elektródot használnak. Speciális esetekre, pl. lágy gélekben

való alkalmazásra az 1:4 arányú mérőcsúcsokat találtam megfelelőnek. Az elektródok

hegyezést manuálisan végeztem, finom csiszolóvászon ill. polírozó por felhasználásával.

Kezdetben megnedvesített csiszolóvásznon, majd a Petri csészébe ragasztott polírozó kendőre

szórt és megnedvesített polírozó poron körkörös mozdulatokkal távolítottam el a felesleges

üveget. A csúcs kialakítását folyamatosan mikroszkóp alatt ellenőriztem. Figyeltem, honnan

kell még elvenni az üvegből, hogy a fém- ill. grafit mikrokorong a csúcs közepén

megmaradjon.

A kész mikroelektród elektromos elvezetését réz drótból készítettem és ezüst-

epoxiddal rögzítettem a kapillárisban szabadon lévő fémszálhoz.

Abban az esetben, ha a készíteni szándékozottnál csak vastagabb fémszál áll

rendelkezésre, különböző hegyező eljárásokkal lehetséges megfelelően kis csúccsal

rendelkező fémtű készítése.

3.6.3. Ezüstszál hegyezése

Kis átmérőjű ezüst elektród készíthető egy vastagabb fémszál salétromsav oldatban

történő szabályozott oldásával. Ha egy fémszálat oldatba merítünk, majd onnan kiemelünk

annak vége tartózkodik legtovább az oldatban, így annak oldódása lesz legnagyobb mértékű.

Ezt periódikusan ismételve érhetjük el a kívánt méretű fémszál kónikus alakú kihegyeződését.

1:1 hígítású HNO3 oldatra paraffinolajat rétegeztem, mivel a paraffin olaj biztosítja a

felületi feszültség csökkentését, ezzel tapasztalataim szerint jobb minőségű, hegyesebb

fémtűk készíthetők Ebben a hegyező oldatban mozgattam manuálisan, majd mikroszkóp

vertikális mozgató egységének  segítségével egy függőlegesen rögzített, kezdetben 200 µm

vastag ezüstszálat. A mozgás magasságát a hegyező oldatba nyúló szálrész hosszának
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ismeretében állítottam be úgy, hogy minden egyes lépésnél teljesen kiemelkedjen a csúcsa az

oldatból. Bizonyos ciklusszám elérése után az ezüst szálat leöblítettem és mikroszkóp alatt

megvizsgáltam a képződött hegyet.

A módszerrel készített legkisebb csúcs 15 μm alatt volt.

3.6.4. Platinaszál hegyezése

Platina hegyezése váltakozó árammal (50 Hz) lehetséges. A hegyezéshez telített

NaNO3 oldatba 1-2 mm mélyen belemerítettem a kiindulási 100 µm vastag platinaszálat. A

fémszálra ezután 4.5 V A.C. feszültséget kapcsoltam, az átfolyó áram kb. 25 mA volt. Az

oldatban egy 5 mm magátmérőjű platinaspirál közepébe nyúlt bele a hegyezendő szál, erre

kapcsoltam az áramforrás másik pólusát. A csúcs geometriáját kedvezőtlenül befolyásolja, ha

nem a spirál geometriai középpontjába helyezzük.

A folyamat során az oldatban gázképződés valamint fekete csapadék leválása is

megfigyelhető. A hegyezés több órán keresztül tart, az állapota optikai mikroszkóppal

ellenőrizhető és a kívánt minőségű csúcs elkészültekor megállítható.

Az így elkészített legkisebb csúcs átmérője 10 μm alatt volt.

3 . 7 .  Cé l t á r g ya k  k ész í t és e

3.7.1. Élesztő kultúrát tartalmazó céltárgyak készítése

Az élesztőkultúra (Saccharomicese cerevisiae) immobilizálása agaróz gélben történt.

Ehhez 2%-os agaróz oldatot készítettem pH=7.0 foszfát pufferrel. Mielőtt megdermedt volna

a kb. 40 °C-os agaróz gélhez kevertem a foszfát pufferrel készített 107 sejt/ml töménységű

élesztő szuszpenziót és az elegyet homogenizáltam. Miután a gél megdermedt egy megfelelő

(általában 30-50 μm) átmérőjű kapilláris kihúzott végét a gélbe szúrtam, majd óvatosan

kiemeltem. Így a kapilláris hegyében gél maradt, melyben optikai mikroszkóppal

megfigyelhetők voltak az egyes élesztősejtek. A kísérletek során alkalmazott céltárgyak

esetén 8-30 sejt volt a csúcs közelében.
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3.7.2. Immobilizált enzimet tartalmazó céltárgyak készítése

A vizsgálatokhoz felhasznált enzim tartalmú céltárgyak készítéséhez poliakrilamid ill.

agaróz gélt használtam.

 A poliakrilamid gélkészítés Guilbault és munkatársai módszerének módosításával

történt a következők szerint:148 200 mg akrilamid-monomert és adott mennyiségű pl. 2 mg

GOx enzimet feloldottam 250 μl pufferoldatban (‘A’ oldat). Továbbá 23 mg N,N'-metilén-

bisz-akrilamidot és 12 mg riboflavint  oldottam  750 μl pufferben (‘B’ oldat). Összekeverve

50 μl ‘A’-t és 150 μl ‘B’-t a végleges 200 μl végfogathoz jutottam. A reakciórétegek

kialakításához dialízismembránt feszítettem a 10 mm átmérőjű üvegcső véglapjára, majd az

elegyet a csőbe töltöttem. A polimerizációt erős fényű megvilágítással (100W 30 cm

távolságról) inicializáltam. Céltárgy készítéshez az elegyet mikropipettába szívattam, majd

erős lámpafénnyel megvilágítva alakult ki a gél.

Lágy agaróz géleket készítettem, melyek 3-5 mg/ml agarózt tartalmaztak. A gélek

készítéséhez Sigma type III port és 0.05 M pH 7.0 foszfát puffert használtam. A szuszpenziót

forráspont körüli értékre melegítettem fel, majd hűlni hagytam, miközben a gélesedési

folyamat megindult. Kb. 40 ˚C-os, még kevéssé viszkózus gélhez 20 μl pufferben oldott

megfelelő mennyiségű enzimet adtam, majd alaposan elkevertem. Homogenizálás után

megvártam, míg a gél teljesen megdermed. Ezután a céltárgynak kiválasztott kapilláris hegyét

a gélbe szúrva, majd onnan óvatosan kiemelve a kapilláris hegyét megtöltöttem az enzim

tartalmú géllel. A kapilláris csúcsáról óvatosan letöröltem a kívülről rárakódott géldarabkákat.

3.7.3. Enzim tartalmú reakciórétegek készítése

A reakciórétegek minden esetben a 10 mm belső átmérőjű üvegcső alsó részében

helyezkedtek el. A cső hossza kb. 30 mm volt, ebben könnyen tudott mozogni a PEKM

készülék mérőhegye.

Az egyik esetben a reakcióréteg az enzim pufferes oldatából állt. A méréshez egy 10

mm belső átmérőjű cső véglapját dialízismembrán-sapkával lezártam. Az enzimoldatot a cső

végébe juttattam.

A másik esetben az enzimet hidrofil poli-akrilamid-gélbe zárva immobilizáltam.

Dialízismembránt feszítettem a 10 mm átmérőjű üvegcső véglapjára, majd az enzim tartalmú

elegyet a csőbe töltöttem. A polimerizációt erős fényű megvilágítással inicializáltam.
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Az akrilamid gél készítése közben (a polimerizáció során) az enzimek fajlagos

aktivitása 10-25%-ot is csökkenhet.149 Ezt figyelembe véve, valamint az egyszerű készítési

procedúra miatt célszerűnek látszott agaróz géleket készíteni. Mivel a gélben mikroelektródot

is kellett mozgatni, lágy, 3-5 mg/ml agarózt tartalmazó gélt készítettem. A gélt az üvegcsőbe,

a diffúziós membránra töltöttem, vagy Petri-csészébe kiöntöttem. Ez utóbbi esetben a teljes

szilárdulás után az üvegcső belső átmérőjének megfelelő korongokat készítettem belőle,

melyeket az üvegcsőbe juttattam.

14. ábra – A kísérleti berendezés sémája

Az enzimtartalmú reakciórétegben végzett PEKM méréseknél alkalmazott kísérleti

berendezés felépítését a 14. ábra mutatja. Amint az látható, a reakcióréteget tartalmazó, a

bioszenzort modellező üvegcső a mintaoldatot tartalmazó cellába nyúlik Mérőcellaként egy

50 ml-es Erlenmeyer-lombikot használtam. Adott időpillanatban a mérőcellába ismert

glükózkoncentrációjú standard oldat adott térfogatát juttattam. Közben mágneses keverővel

intenzív konvekciót idéztem elő a mérőcellában. Így kívántam biztosítani azt, hogy a

membrán mintaoldat felőli oldalán stacionárius transzport viszonyok alakuljanak ki.

Az enzimréteget tartalmazó, bioszenzort reprezentáló üvegcsövet ebbe az oldatba

helyeztem, a membránnal lezárt végével lefelé. Minden alkalommal azonos, 200 µl oldatból

illetve gélből készítettem az enzimréteget. Az üvegcsövet úgy pozícionáltam, hogy a

reakcióréteg levegővel érintkező vízszintes felülete és a mintaoldat felszíne azonos

magasságban legyen, így megakadályoztam a hidrosztatikus nyomáskülönbség kialakulását a
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két térrész között. A vonatkozási- és az ellen-elektródokat a pufferbe helyeztem és a

potenciosztáthoz csatlakoztattam. A PEKM-hez rögzített munkaelektród az enzimréteget

tartalmazó csőben mozoghatott. Vertikális mozgás közben egy lépés hossza általában 0.8 µm,

míg a mérőcsúcs mozgásának sebessége 6.4 µm/s volt.

Minden mérést 15 perccel a glükózoldatnak a mérőcellába juttatása után indítottam.

3 . 8 .  E nz im ak t i v i t ás  mér é se

A frissen készült glükóz-oxidáz-enzimoldat aktivitását standard spektrofotometriás

módszerrel határoztam meg.150 0.05 M Na-acetát-pufferben 0.21 mM-os o-dianizidin-oldatot

készítettem. Ennek 2.4 ml-éhez 0.5 ml 10 m/v %-os β-D-glükózt és 0.1 ml 60 U/ml

peroxidáz-enzimoldatot adtam. Ezt 1 cm fényúthosszú küvettába töltöttem, majd 500 nm-en

mértem - levegővel szemben - az abszorpciót. A mérést 0.1 ml kb. 0.5 U/ml GOx-oldat

hozzáadásával indítottam. A 2-4 percen át regisztrált abszorbancia – idő görbe lineáris

tartományának meredekségéből a következő képlet alapján számítottam az enzim aktivitását:

aktivitás (egység) = ΔA500nm/t *12.8  vagy  aktivitás (egység) = slope *12.8

ahol ∆A500nm az oldat 500 nm-en mért abszorpciója, t a reakció kezdetétől eltelt idő

másodpercekben, slope a lineáris tartományban a regressziós egyenes meredeksége.  (Egy

egység az az enzimmennyiség, amely 1 μmol β-D-glükóz oxidációját katalizálja 1 perc alatt

35 °C-on, pH 5.1-n.)

A 15. ábrán látható mérések során azonos koncentrációjú, 25, 50 ill. 100 μl glükóz-

oxidáz enzimet tartalmazó oldatot használtam az aktivitás meghatározásához. A regressziós

egyenes meredeksége alapján az enzimoldat aktivitás 1.63±0.023 U/ml-nek adódott.
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15. ábra – Glükóz-oxidáz enzim aktivitásának meghatározása spektrofotometriás úton

A hígított enzimoldat aktivitását rendszeresen ellenőriztem egyszerű elektrokémiai

módszerrel. Ehhez 2 cm3, levegővel telített pH 7.0 foszfátpufferrel készített 2.0 mM

glükózoldatot töltöttem a mérőcellába, amely 0.3 mm átmérőjű Pt-huzalból készült  munka-,

Pt ellen-, és Ag/AgCl vonatkozási elektróddal rendelkezett. Az amperometriás áram időbeli

változását figyeltem 0.6 V vs. Ag/AgCl értékre polarizált munkaelektróddal, állandó (37 ºC)

hőmérséklet mellett. A stacioner áram elérése után 100 μl enzimoldat hozzáadásával

indítottam el a H2O2-termelő reakciót mágneses keverővel történő keverés alkalmazása

mellett. 5 percig regisztráltam az áramerősséget. Ezután a cellát kimostam, alapoldattal

töltöttem meg és H2O2-al kalibrációs sort vettem fel. A kalibrációs görbe segítségével az

áramerősség-idő adatokból kiszámítható az enzim aktivitása.

A vizsgálatok során használt további enzimek aktivitását nem ellenőriztem, a gyártó

által megadott aktivitás értékekkel számoltam.

3 . 9 .  M o d e l l s z á m í t á s o k

Az enzimtartalmú reakcióréteg működésének modellezéséhez ‘véges változások’

módszerén alapuló, Mell és Maloy korai munkájában112 használthoz hasonló számításokat

alkalmaztam, amelyeket Bard és Faulkner151 útmutatásai alapján felépített stratégia szerint

alakítottam ki. A modellezett rendszer sémája a 16. ábrán látható.
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16. ábra – Az alkalmazott modell felépítése. A szürke oszlopok az egyes szegmensekben
adott K időpillanatban található anyag koncentrációját jelzik, a fehérrel jelöltek üresek.

A modell diszkrét, azonos vastagságú (Δx), homogén térfogatelemekből épül fel,

melyek száma tetszőleges, de előre meghatározott: N=d/∆x, ahol d a modellezett reakcióréteg

vastagsága, N az elemek száma, míg ∆x az egyes elemek vastagsága. A reakcióréteg egyik

szélső eleme közvetlen kapcsolatban van a kevert, szubsztrátot tartalmazó oldattal. Az egyes

térfogatelemekben csak a diffúzió ill. a kémiai reakció változtathatja meg a koncentrációkat.

A modellben csak a lineáris diffúzió engedélyezett.  A modellezés során egy-egy ciklusban az

anyagtranszportból és a kémiai reakciókból származó koncentrációváltozás számítását

térfogatelemenként végezzük el.  A ciklusok száma a szimuláció kezdetétől eltelt időt

reprezentálja. A ciklusok „időtartamának” a valóságos idővel történő egyeztetéséhez normált

(vagy az irodalomban elterjedten használt dimenziómentes) idő bevezetésére van szükség. A

normálási tényező egy idő dimenziójú mennyiség, mely egyszerűen megkapható a réteg

modellezett vastagságának és a diffúziós együttható hányadosaként: tk=d2/D (ahol D a

diffúziós együttható). Az időt (tk) L egységre bontjuk (∆t=tk/L, ahol ∆t egy ciklus időtartamát

reprezentálja), így ∆t=d2/DL. Az előbbi egyenletek összevonásával a modell diffúziós

együtthatójához jutunk, amely DM=D∆t/(∆x)2 = N2/L formában adható meg. A tér- és idő-

szegmensek száma elvileg tetszőlegesnek választható, azonban arányukra szükségszerűen DM

≤ 0.5 választandó, hogy egy időperiódus során egy adott térfogategységben ne csökkenhessen

a koncentráció 0 alá. Amennyiben kétféle anyag jelentétét modellezzük, a két anyag

modellbeli diffúziós együtthatójának hányadosa megegyezik a valódi diffúziós együtthatók

hányadosával.
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A modell számítások kritikus paraméterei a diffúziós együttható értékek. A valós,

vízben ill. gélben mért értékeket részben kísérleti úton határoztam meg, részben az

irodalomból vettem át.114 Az általam vizsgált rendszerekben a molekuláris oxigén diffúziós

együtthatója a legnagyobb, ezért ennek DM értékét 0.42-nek választottam. A többi

anyagféleség modell diffúziós együtthatóját ezzel normálva kaptam. Pl. DM,X=0.42 DA,X /DA,O

, ahol DM,X és DA,X az X. anyag diffúziós együtthatója a modellben ill. vízben, míg DA,O az

oxigén vízben mért diffúziós együtthatója. Feltételeztük továbbá, hogy a vízben mért diffúziós

együttható értékek nem térnek el jelentősen a gélben mértektől.36

A koncentráció értékeket a kiindulási koncentrációkhoz (Ci,0) viszonyított relatív

értékként fejeztem ki. Ezek az értékek kiszámolhatók az összes N térfogatelemben (J-vel

számozva, 1≤ J ≤ N) minden egyes időegység alatt (K-val számozva, K≥1). Az így nyert a

frakcionális koncentráció értékeket (f) felhasználva megkaphatjuk az aktuális dimenziómentes

koncentráció értéket a reakcióréteg bármely pontján (x=(J-1)∆x) bármely időpillanatban

(t=(K-1/2)∆t) a következő kifejezéssel: Ci=Ci,0*f(J,K). A ∆t idő alatt bekövetkező

koncentrációváltozásokat a kinetikai egyenleteknél szokásos módon, algebrai

összefüggésekkel írható fel.

A mintában lévő szubsztrát koncentrációjára normált dimenziómentes koncentráció

értékeket használtam a számításokhoz. A d vastagságú reakcióréteg, a korábbiak szerint,

diszkrét térfogatelemekből áll. 1000-2000 μm vastag reakcióréteget 40-90 elemre bontva a

térfogatelemek vastagsága 20-30 μm. Az egyes koncentrációváltozásokat minden

komponensre minden elemben kiszámítva, majd a változás értékeket az eredeti adatokhoz

hozzáadva a reakcióréteg egészére megkaphatók az új hely szerinti koncentrációk. A

szegmensben lévő koncentrációk időperiódus alatti megváltozásának szemléltetéséhez a

hidrogén-peroxid koncentrációváltozás-egyenletét mutatom be:

∆Ch= -Dh* (Ch (J, K) -Ch (J-1, K)) –Dh * (Ch (J, K) -Ch (J+1, K)) +

+ (CGOx* Cg (J, K)*Co (J, K) /KMGOx+ Cg (J, K)) - (CCAT*Ch (J, K) /KMCAT+Ch (J, K))

(Cg, Co, Ch az glükóz-, oxigén- ill. hidrogén-peroxid koncentrációkat, Dh a hidrogén-peroxid

diffúziós együtthatót, CGOx  CCAT az enzimaktivitásokat, KMCAT  KMGOx az enzimek Michaelis-

konstansait jelöli). Látható, hogy a koncentrációváltozás meghatározásához figyelembe

vesszük egyrészt a diffúzió által létrejövő anyagtranszportot (összeg első két tagja), másrészt

a kémiai reakciók által adott komponensnél bekövetkező koncentrációváltozást. Az
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enzimreakciók kinetikáját minden esetben Michaelis-Menten kinetikának tételeztem fel. A

modellt a fenti egyenlettel analóg módon a többi anyagféleség hely és idő szerinti

koncentrációváltozását leíró összefüggésekkel tettem teljessé.

A szimulált koncentrációprofilt úgy kaphatjuk meg, hogy a számított frakcionális

koncentrációkat a térfogatelem-szám függvényében ábrázoljuk. A modell paraméterek, mint

iteráció számok vagy elemszámok az előbbiek szerint konvertálhatók valós idő ill. távolság

értékké. A számított koncentrációprofilokat az illető anyagféleség modellben előforduló

maximális koncentrációjára normálva számítottam ki.

A karakterisztikus idő (tk) a leggyorsabban diffundáló komponens, a mi esetünkben az

oxigén valós diffúziós együtthatóját felhasználva számítható ki. (DA,O=2100 μm2/s. Egy, a

vizsgálatokhoz használt, átlagos membránvastagság (1-1.2 mm) esetén 500-700 s-nak adódik.

Ennek megfelelően a PEKM méréseket is a szubsztrát hozzáadása után 400-600 másodperccel

kezdtem, illetőleg a szimulációkat is eddig az ideig végeztem.

A mért és a számított koncentrációprofilok összehasonlíthatósága érdekében a

számításokon bizonyos további módosítást kellett végezni. A mérést a szubsztrát bejutásával

ellentétes oldalon kezdtem. A mérés során a mérőcsúcs lassú (6.4 μm/s) mozgási sebessége

miatt 150-200 s alatt jutott át a teljes rétegvastagságon. Így a mérés kezdete és vége között

eltelt kb. 2-3 perc alatt a koncentrációprofilok a membránban módosultak. Ezt figyelembe

véve vethetők össze a számított és mért adatok, mivel a számításokkal stacioner viszonyokat

modelleztem.

A modellezéshez a következő egyszerűsítő peremfeltétel figyelembevételére volt

szükség:

•  A modellben a reakcióréteget a mintától elválasztó véges vastagságú, anyagtranszporttal

szembeni ellenállást mutató dialízismembrán nem létezik.

•  A reakcióréteg állandó kontaktusban van a homogén, levegővel telített mintaoldattal,

amelyben a szubsztrát és az oxigén koncentrációja állandó. Az enzimreakciók

termékeinek koncentrációja 0 a mintaoldatban és időben nem változik. Az

enzimszenzorok esetében alkalmazott állandó intenzitású keverés ennek az egyszerűsítő

feltételnek a bevezetését indokolni látszik.

•  A diffúzió az egyetlen lehetőség az anyagtranszportra a reakciórétegen belül – a PEKM

mérőcsúcs nem zavarja meg a koncentrációviszonyokat: nem okoz keveredést, nem

gátolja a diffúziót, nem termel vagy fogyaszt el reaktánst vagy terméket. Ez elfogadható,

ha figyelembe vesszük a mérőcsúcs nagyon kicsi méretét.
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•  A kísérleti elrendezésnek megfelelően a mintával csak a reakcióréteg egyik oldala van

kapcsolatban és mi csak ennek a minta/membrán határfázishoz közeli részét vizsgáljuk. A

másik oldalról a réteg vastag és csak levegővel (oxigén transzport) érintkezik. Az

enzimkatalizált kémiai reakció a reakcióréteg membránközeli részén játszódhat le, ahol

elég szubsztrát áll rendelkezésre.

•  Az enzim-reakciók kinetikáját – az enzimeknek gélben történt immobilizálása ellenére –

Michaelis-Menten kinetikának tételeztem fel. Az enzimeknek a gélben történő diffúziója

elhanyagolható, az enzim katalitikus aktivitása homogén a réteg egészében azonos.

•  A diffúziós együttható értékek a vizsgált anyagokra jellemzőek, de a réteg egészében

azonosak. Az α–D-glükóz és β–D-glükóz diffúziós együtthatóját azonosnak tekintettem.

3 . 1 0 .  A d i f f úz i ó  m ér és ek  m ó dsz er e

3.10.1. Kísérleti elrendezések

A diffúziós együttható meghatározásokhoz a detektor elektródot a mérőcella

meghatározott részébe pozícionáltam és folyamatosan mértem a vizsgált anyagféleség

koncentrációját. A vizsgálandó anyagot impulzusszerűen juttattam (vagy elektrokémiailag

generáltam) a cellába, a detektor elektród közelébe. A mérőcella nyugalomban volt, így a

bejuttatott anyag szférikus diffúziója volt feltételezhető. Ahogy a terjedő diffúziós front

elhalad a mérőelektród környezetében, azon egy áramintenzitás maximum jelentkezik.

Ismerve a maximum megjelenéséig a bejuttatás óta eltelt időt, valamint a mérőelektródnak a

bejuttatás helyétől mért távolságot, a diffúziós együttható (D) értéke (többféle módon)

kiszámítható.

Két különböző módszert használtam a vizsgált anyagféleség mérőcellába juttatásához.

Az egyikben – elektrokémiai úton – egy 200 ms hosszú potenciálimpulzust alkalmazva egy

200 μm átmérőjű generátor elektródon a mérőcellában állítottam elő a vizsgálandó

elektroaktív anyagféleséget. A másik esetben egy mikropipettából a mérendő anyag oldatának

mikrocseppjét nyomtam a cellába nitrogén gázt alkalmazva. A generáló elektródot illetve a

mikropipettát a mérőcella aljába rögzítettem, nyitott végével felfelé néztek. A cellában lévő

kb. 2 mm vastag gélréteg teljesen befedte őket. Az elektródok elhelyezésének sémája a 17.

ábrán látható. A detektor elektródot a forrás közelébe, föléje pozícionáltam és a gélbe

nyomtam. A különböző forrás-mérőcsúcs távolságokat a detektor elektród mozgatásával

állítottam be.
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17. ábra – Elektródelrendezések vázlata diffúziós együtthatók meghatározásához

A PEKM módszer adta lehetőségeket kihasználva a detektor elektród által megtett

távolság nagy pontossággal beállítható. Ennek eredményeként egy mérési sorozatban

különböző elektród távolságoknál mérve a vizsgált anyag diffúziós hullámát számos elektród

távolság – (a diffúziós hullám maximumáig eltelt) idő adatsor képezhető, melyekből D értéke

meghatározható. Amennyiben több pozícióban végzünk méréseket, a forrás és a mérőcsúcs

egymáshoz viszonyított abszolút távolságának ismerete nem szükséges. A mérő elektród

elmozdulásának mértékét azonban pontosan ismerni kell. Legalább két elektródtávolság – idő

adatpár ismeretében már kiszámítható a diffúziós együttható értéke.

3.10.2. A diffúziós együttható számítása

A vizsgálatok során különböző elektród távolságok (d) esetén gyűjtöttem a t – i

adatpárokat. A legnagyobb áramhoz tartozó időértékből a módosított Einstein-Smoluchowski

egyenlettel az alábbiak szerint határozható meg a D értéke. (konst. egy konstans szám, értéke

leggyakrabban 6)

1

2

t  .konst
dD

×
=



Kísérleti rész

59

Ennek felhasználásával D értéke egyszerűen kiszámítható. A gyakorlatban azonban a

forrás- és a mérőelektród kezdeti távolsága sok esetben nehezen határozható meg, a távolság

változása azonban a PEKM készülék felépítéséből adódóan biztosan ismert. A PEKM

készülék precíziós mozgatórendszere lehetővé teszi az elektródok pontos pozícionálását. A

módszer arra épült, hogy ha egy pontosan nem ismert elektródtávolságnál mérjük az

anyagféleség átjutásához szükséges időt (t1), majd egy ismert távolsággal (x) megváltoztatjuk

az elektródok távolságát az ismételt mérés előtt (t2). Az elmozdítás távolsága valamint a két

távolságnál a csúcsáramintenzitás eléréshez szükséges idők ismeretében kiszámíthatjuk a

diffúziós együttható értékét.

2

2

t  .konst
)xd(D

×
+=

Az előző két egyenletet összevonva, az egyszerűsítések után az alábbi másodfokú

egyenletet kapjuk:

22

1

2 xxd2d
t
t10 ++





−=

Az egyenlet gyökei megadják a kiindulási távolságot, melynek segítségével a D érték

kiszámítható.  Amint az látható, a D érték számításához, a  konst. értékének ismerete is

szükséges. Pontszerű, M koncentrációjú mintaoldat t0 időpillanatban mérőcellába juttatását

feltételezve a diffundáló anyag C koncentrációja t időpillanatban az alábbi egyenlettel

számítható ki:

Dt
d

e
Dt

MC 4

2
3

2

)(8

−

=
π

Az egyenlet leírja, hogy a diffundáló anyag koncentrációja hogyan változik időben egy adott

d távolságra a forrástól (lásd 17. ábra). Az egyenlet egy maximummal rendelkező görbét

eredményez. A maximumhoz tartozó idő adathoz megkapható a görbét leíró egyenlet első

deriváltjának értéke 0. Így tmax-ra a t=d2/6D formulát kaphatjuk, amely esetben a konst. értéke

6. Azonban a mintamennyiség nem végtelenül kicsi, ezért bizonyos esetekben célszerű a

konst. érték kísérleti meghatározása.

Ismert, hogy a hőmérséklet egy fokkal történő emelkedése mintegy 2%-kal megnöveli

a diffúziós együttható értékét. A gyakorlatban azonban a D értékének néhány százaléknyi

hibája nem okoz jelentős problémát. Ezért a vizsgálatokhoz nem alkalmaztam termosztálást,

szobahőmérsékleten dolgoztam.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

4 . 1 .  B i o sze nz or o k  r ea kc i ó r é t e g éb e n  vé gz e t t
v i z s g á l a t ok

Amperometriás bioszenzorok esetében a reakcióréteg külső oldalán a mintaoldattal

érintkezik. A belső oldalhoz csatlakozik az amperometriás munkaelektród. Kérdéses, hogy

milyen reakcióréteg-vastagság előnyös a jelképezés szempontjából? Az elektrokémiai

mikroszkóp mérőcsúcsa képes mozogni egy speciális kialakítású reakciórétegben. Így

lehetőség kínálkozik arra, hogy a mérhető anyagok pillanatnyi lokális koncentrációját

megmérjük, a koncentrációprofilokat feltérképezzük azok zavarása nélkül, ill. csak kis

mértékű megzavarása mellett. A koncentrációprofil ismeretében a reakcióréteg optimális

vastagának megítéléséhez adatok nyerhetők.

Amint azt már említettem, a bioszenzorok jelképzését a reakcióréteg felépítése

nagymértékben meghatározza. Különféle szerkezetű bioszenzorok működésnek

tanulmányozásához több, különböző típusú enzimreakció-réteget készítettem. A reakcióréteg

készítésének menetét és a vizsgálatoknál használt kísérleti elrendezést a 3.7.3. Enzim tartalmú

reakciórétegek készítése c. fejezetben mutatom be.

A mérések során a távolságmérés kiindulási pontjának a diffúziós membránt

választottam, attól mérve az enzimréteg irányába pozitív, az oldattér felé negatív előjellel

jelöltem az elmozdulást (lásd a 14. ábrán).

A mérőcsúcs mozgása közben a dialízis membránt elérve az áramintenzitás jellegzetes

változást, csökkenést mutatott. Ennek oka, hogy a keverés miatt az oldattérbe jutó elektroaktív

anyagok lokális koncentrációja a membrán közelében is alacsony, szemben a membrán gél

felőli oldalán mérhetővel. Ehhez még hozzájárul a korábbiakban részletezett, a PEKM

méréstechnikára jellemző negatív visszacsatolás, amelynek oka a mikroelektród felületére

érkező elektroaktív anyag mennyiségének csökkenése a szigetelő felület (diffúziós membrán)

elérésekor.

4.1.1. Egy enzimet tartalmazó bioszenzorok reakciórétegében végzett
vizsgálatok

Az egyik leggyakrabban vizsgált biokatalitikus reakciót, a glükóz-oxidáz által

katalizált glükóz oldott oxigén hatására végbemenő oxidációját választottam vizsgálataimhoz.
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      GOx
β-D-glükóz + O2    →    Glükono-lakton + H2O2

Platina-munkaelektróddal – megfelelő elektródpotenciálok alkalmazásával – vizes

közegben mind az oxigén-, mind a hidrogén-peroxid-koncentráció változása amperometriásan

mérhető. A vizsgálatok során az amperometriás áramot -600 mV (oxigén esetében) vagy +600

mV (hidrogén-peroxid esetén) vs. Ag/AgCl mértem. A mérési eredmények regisztrálását a

stacionárius amperometriás jel kialakulása után kezdtem. Kerültem nagy

szubsztrátkoncentrációk alkalmazását, tudván, hogy ez esetben az enzim gyors inaktivációja

következhet be a keletkező hidrogén-peroxid nagy lokális koncentrációja miatt.

Ahhoz, hogy a mért áramértékeket koncentrációvá lehessen konvertálni, a

mikroelektródokat álló oldatban hidrogén-peroxidra és oxigénre kalibráltam, az

amperometriás áramintenzitás mért értékét ábrázolva a koncentráció függvényében. A

hidrogén-peroxid esetében a kalibrációs görbe lineáris volt a vizsgált 0.1 – 5 mM

koncentrációtartományban (meredekség = 6.75 nA/mM, R2 = 0.997). Az oxigén kalibrációs

görbéjének meghatározásához szubsztrát nélküli, levegővel telített oldatban az oxigén

redukciójának amperometriás áramát mértem. Ezután nitrogén gázt buborékoltattam át az

oldaton 30 percen keresztül, majd ismét mértem az amperometriás áramot. A két mérési

eredményből számítottam ki az oxigénkoncentráció – áramintenzitás függvényt, amely i(nA)=

-0.064 * [rel.O2%] egyenlet adódott, ahol [rel.O2%] az oldott oxigén relatív koncentrációja a

vizsgált oldatban a levegővel telített oldatra vonatkoztatva.

4.1.1.1. Hidrogén-peroxid és oxigén koncentrációgrádiens meghatározások

Szubsztrátot, jelen esetben glükózt nem tartalmazó mintaoldatba merülő bioszenzor

reakciórétegében az oxigénkoncentrációban nem alakul ki gradiens, hidrogén-peroxid pedig

nem található. Más a helyzet, ha a mintaoldatba glükóz kerül. Ekkor a glükóz a dialízis

membránon át a reakciórétegbe jut. Az egymással vetélkedő anyagtranszport és

enzimkatalizálta reakció sebességi viszonyainak megfelelően a reakciórétegben a dialízis

membránra merőleges Z irányban változik a glükóz, az oxigén, a hidrogén-peroxid-

koncentráció és – nem kellően nagy pufferkapacitás esetén – a pH is. Az optimális

reakcióréteg-vastagság meghatározására célszerűnek látszott az illető anyagok koncentráció

profilját a mikroszkóp által nyújtott lehetőséggel élve megvizsgálni.
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A 18. ábrán a hidrogén-peroxid koncentrációmérések során nyert áram ill. hidrogén-

peroxid koncentráció – távolság görbék láthatók különböző szubsztrátkoncentráció esetében.

Az ábrán feltüntetett Z irányú távolság a membrántól a gélben mért távolságot jelenti. Amint

az megfigyelhető, a görbék kezdeti, membránhoz közeli szakasza kis áramértéket mutat.

18. ábra – Hidrogén-peroxid koncentrációprofilok különböző szubsztrátkoncentrációk esetén.
Fajlagos enzimaktivitás: 40 U/ml

Ez három tényezőből adódhat: nyilvánvalóan a kevert oldattal érintkezésben lévő

rétegben keletkezett hidrogén-peroxid jelentős része visszajuthat a mintaoldatba a

koncentrációgrádiensnek megfelelően, hisz ott a koncentrációja nulla. A második tényező a

PEKM-ia gyakorlatában jól ismert negatív visszacsatolás. Az elválasztó membrán ugyanis

gátolhatja a mérőcsúcs irányába történő hidrogén-peroxid-transzportot. Természetesen az is

valószínű, hogy a kis reakcióréteg-vastagságon áthatolva a glükóznak csak egy kis része

reagál, így a külső rétegben lévő hidrogén-peroxid-koncentrációt ez is befolyásolja.

Ezután a görbék gyorsan növekvő szakasza következik, majd egy maximum elérése

után csökkenni kezd. A görbék segítségével megtalálható, hogy egy glükózt mérő

amperometriás enzimszenzor milyen reakcióréteg-vastagság mellett eredményezi a

legnagyobb jelváltozást. Előnyös, ha a reakció által létrehozott koncentrációváltozás nagy. Ez
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kis alsó méréshatárt, nagy érzékenységet biztosít. Azonban egy vastagabb membrán

természetszerűen lassabb elektródválaszt eredményez. A PEKM eredményekből látható, hogy

nem szükséges 200 µm-nél vastagabb reakcióréteget használnunk, ha a legnagyobb

jelváltozás elérése a célunk.

A mikroszkóp lehetőséget ad arra is, hogy kísérletesen vizsgáljuk az enzimet

tartalmazó gélben az oxigénkoncentráció változását. Ez a mérési elektródpotenciál

megváltoztatásával (+600 mV-ról -600 mV-ra), ugyanazon Pt-mérőcsúccsal történt. A kapott

függvényeket a 18. ábra mutatja.

19. ábra – Hidrogén-peroxid és oxigén koncentrációprofilok összehasonlítása különböző
enzimaktivitás értékek mellett. A glükóz-koncentráció 1.6 mM.

Látható, hogy a membrán közelében az oxigén redukciós árama kicsi. A 19. ábra

tanulsága szerint a membrántól a gél belseje felé haladva az oxigénkoncentráció először

maximumot ér el, majd csökkenni kezd. 200 μm körüli távolságnál az oxigénkoncentráció

minimumot ér el. Ez a membrántól mért távolság a hidrogén-peroxid-koncentráció

maximumához tartozó távolsággal közel azonos. E a minimum után tovább haladva a mért

oxigén koncentrációja a levegővel telített réteg szintjére növekszik.

Az enzimkatalízis során kialakuló hidrogén-peroxid és oxigén koncentrációmaximum

ill. minimum magyarázatához vizsgáljuk meg a reakciórétegben zajló anyagtranszport-

folyamatokat. A glükóz folyamatosan diffundál a membránon keresztül a gélbe, itt oxigén

jelenlétében enzimatikus reakcióban átalakul. A termék (hidrogén-peroxid) a keletkezés



Eredmények és értékelésük

64

helyéről a koncentrációviszonyoknak megfelelően két irányba diffundálhat. Egyrészt a

belsőbb rétegek felé – ahová kisebb mennyiségű glükóz jut el – így kisebb a hidrogén-peroxid

koncentráció. Másrészt ellenkező irányú transzportnak köszönhetően visszajuthat a

mintaoldatba a dialízismembránon át. Ennek megfelelően a hidrogén-peroxid koncentráció

lokális maximuma értelmezhető. Az oxigénkoncentráció – távolság függvény gélfázisban

kialakuló minimumos jellege abból adódik, hogy a reakciórétegben lezajló reakció

következtében létrejövő koncentráció csökkenést a mintaoldat felőli oxigén transzport

kiegyenlíteni igyekszik.

A glükózelektród esetében az oldott oxigén az elektródfunkciót biztosító reagens.

Előnyös, ha a reagensre nézve a kémiai reakció nulladrendű, azaz az elektródválasz nem függ

az oxigénkoncentrációtól. A mérések tanúbizonysága szerint a vizsgált körülmények között a

levegővel telített oldatra vonatkozó relatív oxigénkoncentráció a reakciórétegben nem

csökkent 60 relatív% (25°C-on 5.4 ppm) alá.

A dialízismembrán reakcióréteg felőli mind az oxigénre, mind a hidrogén-peroxidra

mért görbéken az áramerősség csökkenése volt tapasztalható. A hidrogén-peroxid esetén az

effektust magyarázni lehet a membránon keresztül a glükózoldat irányába is történő - a

peroxid-koncentrációt csökkentő - diffúzióval. Az oxigén esetén azonban ez a magyarázat

nem megfelelő, mivel kísérleteink során a levegővel telített mintaoldatot alkalmaztunk. A

jelenség vizsgálatára egy enzimet nem tartalmazó gélben a korábbi kísérleti körülmények

mellett mértem az oxigén redukciós áramát a membrántól való távolság függvényében.

Megállapítható volt, hogy a membrán - mérőcsúcs távolság csökkenése reakciómentes

körülmények között is együtt jár a redukciós áramintenzitás csökkenésével. Ez valószínűsíti,

hogy a membránhoz közeli tartományban a negatív visszacsatolás jelentős szerepet játszik.

A 18. és 19. ábrán látható görbéknek megfelelő viszonyokra modellszámításokat

végeztem. A számolások során a 800 μm vastag reakcióréteget 40 szegmensre bontottam és a

szimulációt 3400 cikluson át folytattam. A kapott dimenziómentes koncentráció – távolság

függvényeket a maximális értékek alapján illesztettem a kísérletileg kapott görbékre. A kapott

függvények a 20. és 21. ábrán láthatók. A diszkrét pontok jelentik a számított értéket, a mért

eredményeket a folyamatos görbe mutatja. A jó egyezés nyilvánvaló. A kis távolságoknál

fellépő eltérés a modell esetében figyelmen kívül hagyott membránnak a szabad diffúziót

csökkentő hatásával magyarázható.
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20. ábra – Modellszámításokkal nyert és kísérletileg mért hidrogén-peroxid profilok
összehasonlítása. A pontok a számított, a folyamatos vonal a mért értékeket mutatják
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21. ábra – Modellszámításokkal nyert és kísérletileg mért oxigén profilok összehasonlítása. A
pontok a számított, a folyamatos vonal a mért értékeket mutatják

Fontos hangsúlyozni, hogy a jó egyezés ellenére sem felesleges a kísérletek elvégzése,

ugyanis a digitális szimulációval nyert görbék – lévén paraméterekre számított
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dimenziómentes összefüggések képei – nem adnak konkrét választ a tényleges optimális

működést biztosító rétegvastagság, enzimaktivitás tervezésekor felmerülő kérdésekre.

4.1.1.2. A pH-függés vizsgálata

Érdekesnek tűnt megvizsgálni a működő reakcióréteg esetében különböző pH-jú

közegben a reakcióréteg-vastagság – hidrogén-peroxid-koncentráció függvényt. A

mérésekben az alapelektrolitként használt 0.01 M-os foszfátpuffer pH-ját rendre 5.5, 6.0, 6.5,

7.0, 7.5 és 8.0 értékre állítottam be. Valamennyi esetben a glükózoldat koncentrációja 2⋅10-3

M volt, és 20 U/ml fajlagos aktivitású enzimoldatot használtam reakciórétegként. 15 perccel a

reakció kezdete után indítottam a méréseket, melyekben a hidrogén-peroxid-koncentrációt

mértem. A 22/A. ábrán különböző pH-jú pufferek alkalmazásakor mért, a membránhoz való

közeledés során regisztrált görbéket mutatom be, míg a 22/B. ábrán a mérések során nyert

legnagyobb áramértékek átlagait ábrázoltam a pH függvényében. A GOx enzim működésének

optimuma pH=7.0 értéknek adódott. Ez jelentősen eltér a glükóz-oxidáz enzim β-D-glükóz

katalitikus oxidációja során vizes közegben várható pH optimum értéktől (pH=5.6). Az

eltérésre magyarázatot adhat, hogy vizsgálatokat gélben végeztem le, nem oldatfázisban.

Ugyanakkor a 7.0-s pH optimum érték egyezést mutat más szerzők glükóz-oxidázon alapuló

glükózmérő elektródok esetén észlelt tapasztalataival, olyan esetekben, amikor a természetes

elektronakceptor oxigén helyett metilén-kéket használtak oxigénmentesített környezetben.97

22. ábra – Az enzimreakció sebességének pH-függése. A) PEKM mérések a reakciórétegben
különböző pH értékek mellett. B) a mért lokális áramintenzitás maximumok pH-függése.
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A biokatalitikus folyamat glükonsav keletkezéséhez vezet, azaz lokális pH-csökkenést

eredményez. Ennek vizsgálatára a pH-érzékeny antimon-mikromérőcsúccsal PEKM-os

méréseket végeztünk az illető reakciórétegben, hogy összehasonlítsuk a reakciómentes

körülmények között mérhető pH-t a reakció lejátszódásakor különböző „Z” távolságokban

észlelhető pH-val. A mérési eredmények a 23. ábrán láthatók Megfigyelhető volt, hogy a

gélben a reakció indítása után a pH az alkalmazott puffer kiindulási pH értékhez képest

mérhetően csökkent. A pH-csökkenés mértéke a membrántól számított adott távolságban a

reakcióidő növelésével nőtt. A pH változás nagysága természetesen pufferkapacitás függő. A

jelenség fontosságára utal azonban, hogy a mérések tanulsága szerint a működő

reakciórétegben bekövetkező lokális pH-változás még 0.01 M-os foszfátpuffer-oldat

alkalmazása esetén is észlelhető volt.

23. ábra – Potenciometriás antimon elektróddal mért pH profil 2 mM glükóz szubsztrát
oldatban 40 U/ml specifikus enzimaktivitás mellett

4.1.1.3 A fajlagos enzimaktivitás hatása a hidrogén-peroxid koncentrációjára

A reakcióréteg fajlagos enzimaktivitása természetszerűen a bioszenzor működését

alapvetően megszabó paraméter. Nagy fajlagos aktivitás estében rendszerint hosszabb az

elektród élettartama.152 Ugyanakkor azt várnánk, hogy nagyobb enzimaktivitás nagyobb

enzimelektród-választ ad. Ezt azonban a mérések nem mindig támasztják alá. Ezért
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megvizsgáltam, hogy a fajlagos enzimaktivitás milyen hatást gyakorol a hidrogén-peroxid-

reakciórétegen belüli eloszlására.

24. ábra – Fajlagos enzimaktivitás változtatásával nyert hidrogén-peroxid profilok.

Cglükóz= 1.6 mM

A mérésekhez több, 2 - 40 U/ml fajlagos enzimaktivitású gélt készítettem.  Állandó,

2×10-3 M glükózkoncentrációt alkalmazva a korábban részletezett módon mértem a

különböző gélekben a hidrogén-peroxid oxidációs áramát, az eredményül kapott görbék a 24.

ábrán láthatók.

Amint az a görbékből látható, nagyobb fajlagos enzimaktivitás mellett a távolság –

hidrogén-peroxid-koncentráció függvény maximummal rendelkezik, azonban kis

enzimaktivitás esetén a görbék alakja némileg eltér ettől: a vizsgált távolságon belül

folytonosan növekvő értékeket kaptam. Kisebb enzimaktivitású közegben a glükóz molekulák

átalakulása lassú, a reakcióban még részt nem vett glükóz molekulák képesek a reakcióréteg

belső régiójába eljutni. Emiatt a reakcióréteg membrántól távolabb eső részein is mérhető az

enzimatikus reakció során keletkező hidrogén-peroxid.
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4.1.1.4. Oxigén diffúziójának akadályozása

A gyakorlatban alkalmazott amperometriás bioszenzorok esetében a reakcióréteg

rendszerint az alapelektród mérőfelületével érintkezik. Így az oxigén csak a mintaoldat felől

jut a rétegbe. Az előzőekben tárgyalt mérések esetén az oxigén „hátoldali” diffúziója ettől

eltérő feltételt jelent. A fenti okok miatt az előbbi vizsgálatokat megismételtem egy kissé

módosított reakció réteggel. Ez esetben az enzimet tartalmazó réteg fölé paraffin olajat

rétegeztem, megakadályozandó az oxigén reakciórétegen keresztül történő „hátoldali”

diffúzióját. A módosított kísérleti feltételek mellett tehát az oxigén diffúziójának iránya

megegyezik a glükózéval, amint az egy hagyományos felépítésű bioszenzor esetében is

tapasztalható. Hosszabb működési idő elteltével a membrán hátsó rétegeiben oxigénhiány

léphet fel.

25. ábra – Hidrogén-peroxid koncentrációprofilok oxigén diffúziójának akadályozása esetén
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26. ábra – Oxigén koncentrációprofilok oxigén diffúziójának akadályozása esetén

            A 54. ábrán látható távolság – áram függvény a hidrogén-peroxid oxidációs áramát

jelzi 40 U/ml specifikus enzimaktivitás esetén. Amint az az ábrán látható, növelve a

szubsztrátkoncentrációt ez esetben is egyre nagyobb áramintenzitás maximumot mérhetünk,

ami jelzi, hogy a termék (H2O2) koncentrációja egyre nagyobb. Összevetve ezeket az

eredményeket az oxigéntől el nem zárt rétegben felvett görbével (18. ábra), jól látható

(különösen 1 és 2 mM glükózt alkalmazva), hogy a membrán mélyebb rétegeiben a

termékkoncentráció egy jól meghatározott maximum érték után hirtelen lecsökken és az

oldattól távoli térrészben csak nagyon alacsony hidrogén-peroxid-koncentráció mérhető.

             Azonos kísérleti paramétereket alkalmazva és -600 mV munkaelektród potenciálon az

oxigén redukciós árama alapján a gélben lévő oxigén koncentrációjának térbeli eloszlása

meghatározható. A 26. ábrán látható görbék alátámasztják az előbbi megállapításokat,

miszerint nagyobb szubsztrátkoncentrációk esetén a gél mélyebb rétegeiben oxigén hiány lép

fel. A hidrogén-peroxid- és az oxigén-koncentráció gradiensek összehasonlításából

megállítható, hogy a membrántól számított 200 μm mélységben a gélben a

termékkoncentrációnak maximuma van. Feltételezhető, hogy a vizsgált bioszenzorral azonos

felépítésű valós szenzor esetén 200 μm vastagságú reakcióréteget létrehozva kaphatnánk a

legnagyobb analitikai jelet.

             A PEKM vizsgálatok eredményeit alátámasztandó digitális szimulációkat végeztem.

A 800 μm vastag reakcióréteget 40 szegmensre osztottam, amelyen a számolást 2500 cikluson
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keresztül végeztem az 1 és 2 mM, míg 10000 cikluson keresztül a 4 mM glükózkoncentráció

esetén. A kapott függvényeket a maximumra normáltam és a mérési eredményekre

illesztettem mindkét vizsgált komponens esetén. Ahogy a 27/A és 27/B ábrák mutatják,

meglehetősen jó egyezést sikerült elérni. Azonban néhány ponton, főleg a membrán-közeli

régiókban számottevő eltérés is mutatkozik. Ezek okát elsősorban a modell egyszerűségében,

egyszerűsítő feltételeiben kereshetjük. Ezek között megemlíthető, hogy a féligáteresztő

diffúziós membrán bizonyos komponenseket mozgását gátolhatja vagy meg is akadályozhatja

– a modellezésben ettől eltekintettem. Továbbá látszólagos nulladrendű reakciókinetikát

tételeztem fel az oxigén estén a modellben. A mérések során azonban gyors oxigén-

koncentráció csökkenést tapasztaltam. Ha a nagy oxigén többlet lecsökken és a koncentrációja

többi anyag nagyságrendjébe kerül, a reakciórend is változik. Ez az oka annak, hogy a

nagyobb glükózkoncentrációk esetén több cikluson keresztül kellett a modellt futtatni. A

korábban említett módon a negatív visszacsatolás is jelentkezik, amint a mérőcsúcs eléri a

membrán felszínt (Z<75μm).  Ekkor az áramértékeket már nem lehet egyszerűen

koncentrációvá konvertálni.

27. ábra – Hidrogén-peroxid (A) és oxigén (B) koncentrációprofilok valamint a
szimulációval nyert görbék oxigén hátoldali diffúzióját akadályozó reakciórétegben

4.1.2. Szekvenciális bioszenzorok

Egy reakciórétegben több enzimet egyszerre immobilizálva szekvenciális bioszenzor

állítható elő. Ez esetben az egyik reakció termékeként keletkező anyagféleség a következő

reakcióban szubsztrátként szerepel. Ilyen rendszer az invertáz, mutarotáz és glükóz-oxidáz
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enzimeket együtt tartalmazó, szacharóz mérésre alkalmas bioszenzor is, melyet vizsgálataim

céljául kiválasztottam.

A reakcióréteg elkészítése az előzőekben már ismertetett módon történt. A három

enzimet 3 mg/ml agarózt tartalmazó gélben immobilizáltam. Ehhez a következő

enzimaktivitás arányokat választottam:  INV:MUT:GOx, 420:10:40, amint az Filipiak és

munkatársai közleményében  megtalálható volt.153 Ezt az enzim tartalmú gélt töltöttem a

reakciórétegként a dialízis membránnal lezárt csőbe, kb. 2 mm vastag rétegben. A gélrétegnek

a dialízis membránhoz közel eső 6-800 μm vastag részében vizsgáltam a biokatalitikus

folyamatok kiindulási anyagainak és termékeinek térbeli eloszlását. A csövet különböző

koncentrációjú pufferelt szacharóz oldatba merítettem, úgy, hogy az enzimréteg csak a

dialízismembránon keresztül érintkezhetett az oldattal.

4.1.2.1. Hidrogén-peroxid és oxigén koncentrációprofil meghatározások

A különböző szacharózkoncentrációk esetén a gélben mért hidrogén-peroxid

profilokat a 28. ábra mutatja. A korábban észlelt jelenséghez hasonlóan ez esetben is

megfigyelhető, hogy valamennyi görbe maximuma hozzávetőleg a diffúziós membrántól 200

μm távolságban jelentkezik.

22
GOx

2

MUT

INV

OHlakton-glükonoDOglükózD      

glükózD glükózD              

fruktózDglükózD   szacharóz)D(         

+−−δ →+−−β

−−β →−−α

−−β+−−α →−+



Eredmények és értékelésük

73

28. ábra – Szacharóz mérésére alkalmas szekvenciális enzimrendszer reakciórétegében mért
hidrogén-peroxid koncentrációprofilok különböző szacharózkoncentrációk esetén

29. ábra – Mutarotázt nem tartalmazó szekvenciális enzimrendszer reakciórétegében mért
hidrogén-peroxid koncentrációprofilok különböző szacharózkoncentrációk esetén

A mutarotáz enzim működésének vizsgálatához MUT nélküli reakcióréteget is

készítettem. A glükóz inverziója szobahőmérsékleten is végbemegy, azonban a reakció

sebessége nagyon lassú. A 29. ábrán a hidrogén-peroxid-koncentrációt jelző áramintenzitás –

membrántól mért rétegvastagság függvény látható a mutarotáz nélkül készített enzimtartalmú

gélben különböző szubsztrátkoncentrációk esetén. Meglepő módon ez esetben a görbéknek a

vizsgált rétegen belül nincsen maximuma, valamint a 200 μm távolságnál mérhető
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áramintenzitások kisebbek a mutarotáz enzimet tartalmazó gél esetén mérteknél. Ez

alátámasztja, hogy a mutarotáz jelenléte nélkül az inverzió a reakció sebességének

meghatározójává válhat. Mutarotázt alkalmazva azonban már nem az inverzió lesz az

enzimatikus reakciósor sebességmeghatározó lépése. Hasonló eredményre jutottak Filipiak és

munkatársai is, akik 10 U/ml mutarotáz enzim alkalmazásával a reakciósebesség húszszoros

növekedését tapasztalták.

Az amperometriás mérőrendszer előnye, hogy a mérőcsúcs potenciáljának

megváltoztatásával más anyagféleség is mérhetővé válik azonos rendszeren belül. A három

enzimet tartalmazó rétegben a mérőcsúcs potenciálját -600 mV-ra állítva mérhető a

reakcióréteg oxigén koncentrációja. Az előbbiekben hidrogén-peroxid eloszlása

szempontjából vizsgált rendszereket újra összeállítva a reakcióréteg vastagságának irányában

feltérképeztem a szekvenciális enzimrendszer reakciórétegében az oxigén koncentrációját.

A kísérlet eredménye a 30. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy relatíve nagy

szacharózkoncentráció mérése esetén a reakciórétegben jelentősen lecsökken az

oxigénkoncentráció. Ez hátrányos lehet magas szacharózkoncentrációk meghatározásakor. A

távolság – áramintenzitás függvényeken jól látszik, hogy a függvénynek minimuma van kb.

200 μm távolságnál. Ez éppen az a távolság, ahol a hidrogén-peroxid profiloknál maximumot

észleltem.

30. ábra – Az oxigénkoncentráció eloszlása a reakciórétegben különböző
szacharózkoncentrációk esetén
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A kísérleti eredményeket alátámasztandó digitális szimulációkat végeztem a

különböző kialakítású reakciórétegekkel. A szimulációhoz használt paraméterek a következők

voltak: rétegvastagság: 1120 μm, szegmensek száma: 60, szimulációs idő: 600 s, iterációk

száma: 4030, KM,INV=12 mM, KM,MUT=3.34 mM, KM,GOX=6.8 mM, Vmax,INV=7,

Vmax,MUT=0.17, Vmax,GOX=0.67.

A 28-30. ábrákon szaggatott vonallal jelöltem a szimulációval kapott görbéket. Amint

az jól látható, a hidrogén-peroxid koncentrációprofilok estén a mért és a számított értékek jól

egyeznek, csak 500 μm-t meghaladó távolságoknál tapasztalható eltérés. Az

oxigénkoncentrációkat vizsgálva megállapítható, hogy ugyan a minimumhelyek egybe esnek

és azok értékében sincs jelentős eltérés, azonban a görbék jelentős eltérést mutatnak. Ez

valószínűleg annak köszönhető, hogy nagy vastagságú reakciórétegek esetében a membrán

közeli, oxigénben elszegényedett rétegek irányába kialakuló oxigén fluxus részben pótolni

tudta a reakció miatt kialakuló a oxigénhiányt. Elképzelhető, hogy esetleg a gél hátsó,

levegővel érintkező felületén keresztül is oxigén diffundálhatott át.

Összefoglalásként megállítható, hogy a szekvenciális enzimrendszerű bioszenzor

reakciórétegét megvizsgálva és a szubsztrátumot meghatározott ideig érintkezésbe hozva a

katalitikus réteggel található egy olyan rétegvastagság, melynél a kiindulási anyagok és a

termékek koncentrációprofilja maximum ill. minimum értéket ér el. Egy új bioszenzor

kialakításánál ezt a vastagságot alkalmazva érhető el az optimális analitikai funkció (alsó

méréshatár, érzékenység).

4.1.3. Eliminátor réteggel módosított bioszenzorok

Bioszenzorok egyes típusainál a reakcióréteg, vagy annak egy, a mintával éintkező

része szolgálhat a mérést zavaró komponens eltávolítására, lokális maszkírozására. A

reakciórétegben immobilizált újabb enzim – ilyen esetben- katalizálva a zavaró

mintakomponens kémiai átalakulását, megakadályozza hogy az az érzékelő felületére jusson.

Érdekes eset, ha a vizsgálandó mintaoldat a szekvenciális enzimrendszer egyik közti termékét

is tartalmazza. Természetesen az illető komponens jelenléte ilyen esetben a megcélzott

szubsztrát mérést zavarja. Ezért az eliminátor réteget rendszerint a katalitikus réteg mintával

érintkező felületén alakítják ki. Az interferencia kiküszöbölésére alkalmazott enzim katalizált

reakciókra több példa ismert.154,155
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4.1.3.1. Az eliminátor réteg vizsgálata

Jó példa az említett esetre a vizsgált három enzim működésén alapuló szacharóz

elektród esetében valós minták analízisekor fellépő zavaró hatás. A valós mintákban ugyanis a

szacharóz mellett gyakran van jelen glükóz is.  A glükóz ugyanakkor a szacharózt átalakító

szekvenciális bioszenzor reakciórétegében átmeneti termékként is szerepel. Munkámban

tanulmányoztam a Scheller kutatócsoportja által e probléma megoldására kidolgozott

eliminátor réteg működését155, mely immobilizált kataláz és glükóz-oxidáz enzimeket

tartalmaz:

Kísérleteimben elkészítve az eliminátor réteg PEKM-os mérésekre alkalmas modelljét

megvizsgáltam magában az eliminátor rétegben a koncentrációprofilokat különböző - 0-40

U/ml -  aktivitású kataláz tartalmú gélekben, miközben a GOx aktivitását állandó értéken - 40

U/ml - tartottam. A reakcióréteg elkészítésének módja megegyezett a korábban leírtakkal.

A hidrogén-peroxid oxidációs áramát mérve +600 mV-os mérőcsúcs potenciál mellett

kapott áram-távolság görbéket a 31. ábra mutatja. Látható, hogy valamennyi görbének

maximuma van a membrántól mért 50-200 μm távolságban. Nagyobb kataláz aktivitás

jelentősen csökkenti a hidrogén-peroxid koncentrációját, de az is megfigyelhető, hogy még 40

U/ml-es kataláz aktivitás esetén is mérhető mennyiségű hidrogén-peroxid marad a rétegben.

Mindezekből következően az eliminátor réteg gyakorlatban, eliminátorként történő

alkalmazása során 100-100 U/ml kataláz és glükóz-oxidáz koncentrációjú enzimrétegeket

használtam, melyek vastagsága legalább 200 μm volt. Azt reméltem, hogy egy ilyen

kialakítású réteggel sikerül kiszűrni a mérések során a glükóz interferencia jelét.
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31. ábra – Kataláz és glükóz-oxidáz (40 U/ml)  enzimeket tartalmazó eliminátor rétegben
mért H2O2 koncentrációprofilok (―), valamint a szimulációval nyert görbék (--) 1 mM

glükózt tartalmazó pH 7.0-s foszfát pufferben.

A kataláz aktivitása rendre: a) 0, b) 8, c) 16, d) 24 e) 32, f) 40 U/ml

Az elvégzett szimulációk a mérési eredményekkel jó összhangban lévő görbéket

eredményeztek.  A 31. ábrán szaggatott vonallal jelzett számított függvények maximuma az

50-150 μm-es távolságtartományba esik. A szimuláció során alkalmazott paraméterek a

következők voltak: a szimulált reakcióréteg vastagság: 1120 (μm), szegmensek száma: 60,

szimuláció hossza: 600 s, iterációk száma: 4030, KM,CAT = 24 mM, KM,GOX = 6.8 mM,

Vmax,GOX = 0.67.

A mérési eredményekből és a szimulációval nyert görbékből kitűnik, hogy az

eliminátor réteg képes a glükóz oxidációjának eredményeként keletkező hidrogén-peroxidot a

reakciórétegből eltávolítani. Ezáltal megakadályozza azt, hogy a glükóz-eredetű H2O2 a

szacharózt mérő rétegben a H2O2 koncentrációt megnövelje. Az elimináció eredményessége

nagymértékben függ az alkalmazott réteg vastagságától és az abban immobilizált kataláz

enzim specifikus aktivitásától.
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4.1.3.2. Eliminátor réteg alkalmazása

Az előbbiekben bemutatott eliminátor réteget a szacharóz mérésére alkalmas

bioszenzorral egybeépítve új szenzort alakítottam ki. Ezt - a korábban leírtakkal azonos

módon - glükózt és szacharózt együttesen tartalmazó mintaoldatba helyezve a reakciórétegben

vizsgáltam a hidrogén-peroxid és az oxigén koncentrációeloszlását.

A vizsgálatokhoz 100-100 U/ml fajlagos enzimaktivitású kataláz és glükóz-oxidáz

tartalmú agaróz gélt készítettem. E gélből öntöttem - még annak megkeményedése előtt -

lehetőleg egyenletes rétegben a reakcióréteget hordozó cella aljába, a diffúziós membránra.

Amint az eliminátor réteg gélesedési folyamata lezajlott, a szacharóz mérésére alkalmas gélt

töltöttem a cellába, így a végleges reakcióréteg-vastagság kb. 3-4 mm lett.

Más esetekben a korábban leírtaknak (3.7.3. Enzim tartalmú reakciórétegek készítése)

megfelelően elkészített gélkorongot helyeztem a cella aljába. E lépésnek azonban számos

nehézsége adódott, pl. a vékony gélréteg könnyen elszakadt, vagy a gél valamint a cella fala

között nem volt lehetséges a tökéletes zárás kialakítása, így a mintaoldat feljuthatott a két

gélréteg közé is.

A mintaoldat egyidejűleg glükózt és szacharózt is tartalmazott, ezek arányát

kísérletesen változtattam. Az eliminátor réteg viszonylag nagy vastagsága miatt azonban

hosszabb időre volt szükség, hogy a szacharóz az eliminátor réteg mögötti térrészbe eljusson,

ezért a szubsztrát mintaoldatba juttatása után legalább 30 perccel kezdtem a méréseket.  A

minta szacharóz koncentrációját növelve megfigyelhető volt a hidrogén-peroxid

reakciórétegen belüli eloszlásának változása, amint azt a 32. ábra mutatja. A mintaoldatban

lévő 1 mM glükóz jelenléte mellett vizsgálva a bioszenzor reakciórétegét megfigyelhető, hogy

a réteg mintaoldattól távolabbi rétegeiben a szacharóz koncentrációjának növelésével növekvő

áramintenzitás mérhető. Ez egyértelműen jelzi, hogy a szenzor szacharóz koncentrációjának

szelektív meghatározását teszi lehetővé.

A 32. ábrán ugyancsak megfigyelhető az eliminátor réteg működésének hatékonysága.

A szubsztrátkoncentrációk változtatása ellenére a vizsgált H2O2 koncentráció minden esetben

nagyon alacsony értéken marad az eliminátor – szacharózmérő-réteg határon. Ez azt jelzi,

hogy a mintaoldatban lévő glükóz oxidációja során keletkező hidrogén-peroxidot a kataláz

enzim biokatalitikus folyamatban eloxidálja. Így a szacharózmérő-rétegben mérhető H2O2

koncentrációprofil kialakításában nem vehet részt a „glükóz eredetű” H2O2, vagyis az

eliminátor réteg hatékonyan látja el funkcióját.
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32. ábra – H2O2 eloszlási görbék eliminátor réteget tartalmazó szacharózmérő bioszenzor
reakciórétegében. A mintaoldat 1 mM glükóz mellett 2-8 mM szacharózt tartalmazott

A 32. ábrán jelölt eliminátor rétegen belül megfigyelhető, hozzávetőleg a membránnal

érintkező gélrétegben jelentkező áramintenzitás maximum okára csak feltételezést tudok

bemutatni, amely szerint azt a mérési elrendezés hibája okozza. Mivel minden mérés során a

mérő mikroelektród először a szacharózmérő-rétegen halad keresztül, feltételezhető, hogy a

gélréteg kis darabjai – benne az immobilizált enzimrendszerrel – az elektród felületére

tapadnak és a további mozgás során az eliminátor rétegbe is átjutnak. Az eliminátor réteg

membrán közeli részének magas szacharóz koncentrációját így lokálisan magas H2O2

koncentráció értékekkel jelzi az elektród, hiszen a felületére tapadt enzimrendszer a szacharóz

szubsztrátból gyorsan – relatíve – nagy mennyiségű hidrogén-peroxidot termel. E feltételezést

alátámasztják az alábbi megfigyelések is:

1. Glükóz nélküli mintaoldattal is elvégezve a hidrogén-peroxid koncentrációprofil

meghatározását a membrán közeli áramintenzitás csúcs továbbra is jelentkezik, amint az a

33. ábrán látható.

2. Ugyancsak glükóz-mentes mintaoldatban elvégezve az oxigénszint mérését, az

eredményként kapott áramintenzitás-távolság görbét a 33. ábra mutatja. Megfigyelhető,

hogy az eliminátor rétegben az oxigénkoncentráció a membrántól távolodva hamar

nagyon alacsony szintre süllyed és a bioszenzor teljes vastagságában ezen a szinten
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marad. Ebből feltehető, hogy a kataláz enzim működése során az eliminátor rétegben

többlet oxigén nem keletkezik. Ez jelzi, hogy az eliminátor rétegben nem történik H2O2

oxidáció, ezért nem növekszik a lokális oxigén szint sem.

3. Mivel glükóz-mentes mintaoldat esetén az eliminátor rétegben immobilizált enzimeknek

nincs szubsztrátja a mintaoldatban, megkérdőjelezhető volna a jel hidrogén-peroxid

eredete is. Az áramintenzitás maximumának helyén, 0 μm távolságnál ciklikus

voltammogramot felvéve a 34. ábrán ábrázolt voltammogramokat nyertem. Jól látszik,

hogy a voltammogramon nem észlelhető más redoxi aktív komponens jelenléte. A

szacharóz mérésére alkalmas rétegben 2700 μm-nél, azonos paraméterekkel szintén

felvettem a voltammogramot, amely nagymértékben hasonlít az előzőhöz, így

valószínűsíthető, hogy mindkét helyen a hidrogén-peroxid lokális koncentrációjának

megnövekedése eredményezi a jelet.

33. ábra – H2O2 és O2 eloszlási görbék eliminátor réteget tartalmazó szacharózmérő

bioszenzor reakciórétegében. A mintaoldat csak szacharózt tartalmazott
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34. ábra – A reakciórétegben észlelhető két áramintenzitás maximum helyen felvett ciklikus
voltammogramok (v=100 mV/s)
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4 . 2 .  D i f f úz i ó s  e g yü t t h a t ó  me g h at á r oz á s ok

A bioszenzorokkal folytatott vizsgálatok során sok esetben felmerült egy adott

rendszerben mérhető diffúziós együttható pontos ismeretének szükségessége. A

modellszámításokban alkalmazott módszerek minden esetben megkívánták, hogy a diffúziós

együttható értékét számszerűen is megadjam. A gyakorlatban alkalmazott a különféle gélek és

a vizsgált anyagféleségek szükségessé tették egy olyan módszer kidolgozását, mellyel a

diffúziós együttható értékek meghatározhatók, mivel számos esetben nem volt fellelhető

megfelelő irodalmi adat. Az irodalmi áttekintésben (2.5. Diffúziós együttható meghatározása

elektrokémiai módszerekkel) tárgyalt módszereket alapul véve alakítottam ki a vizsgálatokhoz

szükséges kísérleti elrendezéseket.

Vizes és nem vizes oldatokban oldott elektrolitok diffúziós együtthatójának (D)

meghatározásához a Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkópot egy új, a korábban tárgyaltaktól

eltérően működő generátor-kollektor üzemmódban használtam. A mikroszkópiás

üzemmódoknál bemutatottaknak megfelelően ekkor az elektrokémiai cellában történik a

vizsgálandó minta termelése és a mikroszkópiás mérőcsúcs ennek idő- vagy térbeli eloszlását

vizsgálja.

4.2.1. Diffúziós együtthatók meghatározása vizes oldatokban

Amint azt korábban említettem (3.10.2. A diffúziós együttható számítása c. fejezet), a

mérőcellába pillanatszerűen bejuttatott anyag diffúzió által történő térbeli szétterjedését leíró

egyenlet egy maximummal rendelkező görbét eredményez. Ilyen esetre igaz, hogy tmax-ra a

t=d2/6D formulát kaphatjuk, vagyis ez esetben a konst. értéke 6. A gyakorlatban azonban a

mintamennyiség nem végtelenül kicsi és a mérőcellába juttatás ideje is számottevő lehet, ezért

célszerű a konst. érték kísérleti meghatározása. Ezt Mirkin és munkatársai vizsgálatai alapján

végeztem el156.

E vizsgálatokhoz 5 mM-os  K3[Fe(CN)6] oldatot használtam, mivel az ebből

elektrokémiailag generálható [Fe(CN)6]4-  ionok diffúziós együtthatója pontosan ismert. A

detektor elektród potenciálját 500 mV-on tartva mértem az amperometriás áramot. Különböző

generátor-detektor elektródtávolságoknál a platina korong generátor elektródon 100 ms

hosszú -400 mV-os potenciál impulzust alkalmaztam. Ahogy a termelődött [Fe(CN)6]4- ionok

elérik az amperometriás detektor elektródot, azon egy áram-idő tranziens jelentkezik. A mért t
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időket a d2 függvényében ábrázolva lineáris összefüggés nyerhető (35. ábra). A regressziós

egyenes meredeksége 1.714, ebből a konst. értékére 7.65-öt kaptam, a számolásokhoz a

D[Fe(CN)6]4-=7.63×10-6 cm2/s értékkel számoltam. Az elektrokémiailag fejlesztett anyagok

esetén a konstans ily módon meghatározott értéket használtam fel, azonban a nyomással

bejuttatott mintáknál a konst. = 6 értéket választottam, ahogy azt Adams kutatócsoportja36

alkalmazta in vivo diffúziós együttható méréseiknél. A különböző elektródtávolságoknál mért

i - t függvények a 36. ábrán láthatók.

35. ábra – konst. értékének meghatározás elektrokémiai generálással 5 mM K3[Fe(CN)6]
oldatban

36. ábra – Különböző elektródok közti távolságnál mért i - t adatpárok K3[Fe(CN)6] oldatban
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           I3
-
 ionok könnyen generálhatók  platina  elektródon  elektrokémiai  úton.  Vizsgálataim

során 200 ms hosszú 800 mV vs. Ag/AgCl potenciálimpulzussal generáltam I3
-
 ionokat 0.25

M-os KI oldatban, a detektor elektród potenciálját -300 mV-ra állítottam. A méréseket 700

μm-es legnagyobb elektródok közti távolságban is elvégeztem, amit a magas KI koncentráció

miatt képződő relatíve magas I3
-
 koncentráció tett lehetővé. A kapott diffúziós együttható

érték 11.68±0.32×10-6 cm2/s-nak adódott. Ez az érték közel esik az Adams által korábban

publikáltakhoz, azonban azokat forgókorongelektródos módszerekkel határozták meg

(D=10.2 – 11.3×10-6 cm2/s).

Az áramintenzitás tranzienseket valamennyi elektródtávolság esetén ötször mértem,

majd az eredményeket átlagoltam és a szórást kiszámítottam. Az így kapott értékek a 37.

ábrán láthatók. Amint az az ábrán látható, a mérés reprodukálhatósága 400 μm körül a

legjobb. Nagyobb távolságoknál az áramintenzitás maximumának meghatározása nehezebb,

míg kis távolságokban a generálástól eltelt rövid idő nehezíti a pontos detektálást.

37. ábra – I3
-
 diffúziós együtthatójának meghatározása agaróz gélben

            A PEKM gyakorlati alkalmazásaiban a [Ru(NH3)6]Cl3 egy gyakran használt mediátor

anyag. A különböző rendszerekben mérhető D értékének ismerete számos esetben szükséges

számítások elvégzéséhez. A diffúziós együttható meghatározását az előzőekben ismertetett

módon végeztem el KCl tartalmú vizes oldatban valamint különböző gélekben. Feltételeztem,

hogy a polielektrolit tartalmú gélek különböző mértékben befolyásolják a vizsgálandó anyag
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ionjainak diffúzióját. Ezért vizsgáltam az elektrokémiailag generált [Ru(NH3)6]2+ diffúziós

együtthatóját polietilén-imin valamint Nafiont® tartalmazó agaróz gélekben is.

            A kísérletekben 5 mM-os [Ru(NH3)6]3+ oldatban redukcióval állítottam elő a vizsgált

anyagféleséget. Ehhez 200 ms hosszú –600 mV-os potenciál impulzust alkalmaztam a

generátor elektródon. A detektálást 0.0 mV vs. Ag/AgCl-on hajtottam végre, amely

potenciálon a [Ru(NH3)6]2+ oxidációja lejátszódik. A 38. ábrán a különböző közegekben mért

tmax értékeket ábrázoltam a detektor elektród elmozdulásának függvényében. Amint az látható,

vizes oldatban az elméleti értékhez közeli eredményeket kaptam. Ezzel szemben agaróz

gélben számottevően csökken a diffúzió sebessége, míg a polielektrolitokat is tartalmazó

gélekben szükséges a leghosszabb idő azonos anyagféleségek esetén ugyanazon távolság

megtételéhez. Ennek oka a Nafion® negatív töltése, mely a pozitív töltésű [Ru(NH3)6]2+ ionok

mozgását lelassítja. A kísérleti eredményekből vizes oldatokban számított diffúziós

együttható értékek némileg magasabbak az irodalomban fellelteknél, noha ezek – az eltérő

kísérleti módszerek miatt – széles tartományban mozognak. Agaróz gélre vonatkozó adatokat

nem sikerült találni, azonban a poliakrliamid gélben végzett mérésekből közölt diffúziós

együtthatók az általam mérteknél kissé alacsonyabbak. A gélek különböző szerkezete miatt

azonban a D értékek összevetése nem célszerű.

38. ábra – [Ru(NH3)6]2+ diffúziós együtthatójának meghatározása során nyert tmax – elektród
távolság adatpárok különböző közegekben
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Az oxidoreduktáz enzimen alapuló biokatalitikus bioszenzorok reakciórétegében

végzett koncentrációprofil meghatározásokat modellezéssel nyert görbékkel vetettem össze.

Ahhoz, hogy a modellezéssel nyert görbék minél sikeresebben illeszkedjenek a mért

értékekre, szükséges, hogy ismerjük a vizsgált komponensek diffúziós együtthatóját a hidrofil

gélben. Ezen paraméterek ismerete lehetőséget teremt a kísérletek digitális szimulációjának

pontosítására, valamint a bioszenzor optimálisabb kialakítására.

E vizsgálatokhoz a mérendő anyagot mikrocseppek formájában juttattam be a

mérőcellába. Nagy koncentrációjú oldattal töltöttem meg egy mikropipettát, majd nyomást

alkalmazva egy mikrocseppet juttattam a mérőelektród körüli térrészbe. Ilyen módon

végeztem el a hidrogén-peroxid diffúziós együtthatójának meghatározását is. A

mikrokapillárisba 3 %-os hidrogén-peroxid oldatot töltöttem, majd nitrogén gázzal 3 bar

nyomást 1 másodpercen át alkalmazva képeztem a mikrocseppet. A mérőelektród potenciálját

600 mV-ra állítottam. Az így elvégzett mérések során kapott eredményeket mutatja a 39.

ábra. A mérési eredmények felhasználásával számított diffúziós együttható értéke

13.05±0.83×10-6 cm2/s-nak adódott, ami jó egyezést mutat az irodalmi adatokkal. (lásd 1.

táblázat)

39. ábra – H2O2 diffúziós együtthatójának értékei különböző távolságoknál

Megállapíthatjuk, hogy a PEKM méréstechnika lehetővé teszi a diffúziós együttható

meghatározását vizes közegekben. A módszer egyszerűségének köszönhetően sikeresen

alkalmaztam vizes oldatokban, valamint gélekben is.
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vizsgált anyag közeg mért D érték

× 10-6 cm2/s

irodalmi D érték

× 10-6 cm2/s

hivatkozás

I3
- agaróz gél 11.68±0.32 10.2 – 11.3 157

(vizes oldat)

[Ru(NH3)6]2+ 0.1 M KCl oldat 7.67 5.48 – 8.02 123, 158

[Ru(NH3)6]2+ agaróz gél 6.15 5.5 – 6.0 123, 159

(PAAM gél)

[Ru(NH3)6]2+ agaróz gél + Nafion 5.28

H2O2 0.1 M KCl oldat 13.05±0.83 13 -16 160, 161

1. táblázat – A vizsgált anyagok kísérletileg meghatározott D értékei, valamint az irodalmi
adatok

4.2.2. Diffúziós együtthatók meghatározása ionfolyadékokban

 A vizsgálatok során használt ionfolyadék a 1-butil-3-metil-imidazólium kationból

(BMIM+) valamint hexafluoro-foszfát anionból (PF6
-
) épül fel.

Víztartalma alacsony, vezetőképessége nagy (1-5 mS/cm). Széles potenciáltartományban tesz

lehetővé elektrokémiai méréseket (-2.5 – +2.5 V vs. Ag/Ag+).

Ferrocént és ennek különböző származékait (ferrocén-jodid, ferrocén-karbonsav)

oldottam fel a [BMIM+][PF6
-]-ban, majd a korábban ismertetett módszerrel meghatároztam az

oldott anyagok diffúziós együtthatóját. Az oldódás számos anyag esetén lassú, akár 6-8 napon

keresztül is tartott. Az elkészített oldatok koncentrációja 40-85 mM között volt.

PF6-

BMIM+

N N+

Fe

X

X=H, I, COOH
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A szakirodalom áttekintése után valószínűsíthető volt, hogy a D értékek kb. két

nagyságrenddel kisebbek lesznek, mint a korábban vizes oldatokban végzett mérések esetén

voltak, ezért csak kis elektródtávolságoknál (<100 μm) célszerű a méréseket elvégezni, ezért a

kezdeti elektródtávolságot igyekeztem minél kisebbre beállítani, a számolások eredményeként

ennek értéke kb. 40 μm-nek adódott. A mérések során az elektródok közötti távolságot 25

μm-es lépésközökkel növeltem, minden távolságnál 3-5 alkalommal generálva a vizsgálandó

anyagféleséget. A generálást 100 μm átmérőjű platina korong elektródon végeztem, melyre

egy külső feszültségforrásból +1.4 - +2.3 V közötti feszültséget kapcsoltam. A detektáláshoz

25 μm átmérőjű platina korong elektródot használtam, melyet a vizsgálandó anyag

voltammogramja alapján megállapított redukciós potenciált figyelembe véve polarizáltam. A

vizsgált anyagok ciklikus voltammogramjai a 40 –42. ábrákon láthatók.

40. ábra – [BMIM+][PF6
-]-ban készített 50 mM koncentrációjú ferrocén oldatban 25 μm Pt

elektróddal felvett ciklikus voltammogram. v= 100 mV/s
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41. ábra – 75 mM koncentrációjú ferrocén-jodid oldatban 25 μm Pt elektróddal készített
ciklikus voltammogram. v= 100 mV/s

42. ábra – Ferrocén-karbonsav oldatban 25 μm Pt elektróddal készített ciklikus
voltammogram. v= 100 mV/s
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 Ferrocénnel végzett vizsgálatok során gyűjtött i - t adatpárokból az imax értékét

meghatároztam. Az imax - x adatpárokat a 43. ábrán ábrázoltam. Ezen adatokat felhasználva a

korábban ismertetett módon különböző elektródtávolságoknál a D értékeket kiszámítottam. A

44. ábra mutatja az így nyert eredményeket és azok átlagát, amely 1.94±0.45×10-8 cm2/s-nak

adódott. Megállapítható, hogy a ferrocén diffúziós együtthatója több, mint 800-szor kisebb,

mint az elektrokémiai módszerrel acetonitrilben mérhető (1.6×10-5 cm2/s).128 Az irodalomban

megtalálható adatok szerint négyszöghullám voltammetriás vizsgálatok alapján az 1-etil-3-

metilimidazolium-tetrafluoroborát [EMI+][BF4
-] ionfolyadékban a ferrocén diffúziós

koefficienese 5.1×10-7 cm2/s,162 míg kronoamperometriás vizsgálatok alapján 1,2-dimetil-3-

(1-propil)imidazolium-tetrafluoroborát [DMPI+][BF4
-] ionfolyadékban 2.5 × 10–8  cm2/s.163

43. ábra –  [BMIM+][PF6
-]-ban oldott ferrocén vizsgálata során mért  imax  - x adatpárok

Edet= 300 mV vs. Ag/Ag+
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44. ábra – Ferrocén diffúziós együtthatójának értékei az elektródok elmozdításának
függvényében

Ferrocén-karbonsav diffúziós együtthatójának meghatározásakor az oldat analitikai

koncentrációját nem ismertem, mivel a bemért szilárd minta több nap alatt sem oldódott fel

maradéktalanul az ionfolyadékban. A módszer azonban nem követeli meg a koncentráció

ismeretét, így e jelenség sem akadályozta a vizsgálatokat. Az oldat alacsony koncentrációja

azonban megnehezítette a vizsgálatokat. Ahogy a 42. ábrán is látható, nagyon kicsi

áramintenzitás értékek mérhetők csak a ciklikus voltammogram felvételekor. Hasonló

problémával szembesültem a diffúziós együtthatók maghatározása során is. Ezért az

elektródok közti távolságot csak maximum 50 μm-el tudtam megváltoztatni, ennél nagyobb

távolságok esetén a mért áramintenzitás nem tért el szignifikánsan a zajtól. A 45. ábrán a

mérési eredményekből szerkesztett grafikon látható, melyen az elektródok távolságának

változása függvényében ábrázoltam az áramintenzitás maximumáig eltelt időt.
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45. ábra – Ferrocén-karbonsav diffúziós együttható meghatározása során nyert  tmax – x
függvény

A mérési eredmények alapján elvégezve a szükséges számításokat ferrocén-karbonsav

esetén D=1.66 × 10-8 cm2/s értéket kaptam. A szakirodalomban csak vizes közegben végzett

vizsgálatok eredményei voltak fellelhetőek. Eszerint kronoamperometriás módszert

alkalmazva Yuan és munkatársai 6.8 × 10-6 cm2/s értéket határoztak meg.164

Ferrocén-jodiddal végzett vizsgálatok során azt észleltem, hogy a generálást követően

a várt áramtranziens helyett több-kevesebb szabályszerűséget mutatva 4-6 áramintenzitás

maximum jelentkezett. Több elektródtávolságnál elvégezve a méréseket a csúcsok egymással

megfeleltethetők voltak. Ezen eredmények alapján kiszámítva az egyes csúcsokra vonatkozó

D értékeket minden esetben a ferrocén esetén meghatározottnál kisebb értéket kaptam, amely

gyorsabban diffundáló anyagot jelez. A generálás potenciáljának változtatásával sem sikerült

a jelenséget kiküszöbölni. Ezen eredmények alapján feltételezhető, hogy a generálás során a

ferrocén-jodid molekula irreverzibilis változást szenved el, ezt azonban még nem sikerült

további kísérleti eredményekkel alátámasztani.
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46. ábra – Ferrocén-jodid oldatban t=0 időpillanatban végzett generálás után mért
kronoamperometriás görbe. Elektród: 25 μm Pt; Edet=+600 mV vs. Ag/Ag+
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

A pásztázó elektrokémiai mikroszkópot egy új, korábban kevéssé vizsgált terültet, a

bioszenzorok tanulmányozására használtam. A megfogalmazott feladatok elvégzésére

kialakított készülékkel bioszenzorok reakciórétege működés közben vizsgálható, számos, ott

lokálisan termelődő vagy elfogyó anyagféleség koncentrációváltozásai követhetők. A

szubsztrát hozzáadása után kialakult koncentrációprofilokat a mikroelektródos vizsgálatok

csak kevésé perturbálják, így a vizsgálatokból a valóságos rendszerekre jellemző

információkhoz jutottam.

A vizsgálatok alapjául választott glükóz-oxidáz alapú bioszenzor jól ismert, számos

területen használt glükóz-koncentráció mérő eszköz. A valós bioszenzort gélben immobilizált

enzimmel modelleztem, ebben a reakcióban keletkező hidrogén-peroxid és az

enzimregeneráláshoz szükséges oxigén koncentrációjának hely szerinti megváltozását mérve

koncentrációprofilokat nyertem. Az eredmények alapján olyan reakcióréteg vastagságokat

találtam, melynél a legnagyobb jelváltozás érhető el. Ezen új ismeretek figyelembe vételével

kialakítható a bioszenzorok olyan optimális rétegvastagsága, amely esetben a jelváltozás

maximális értéke feltételezhető. A szekvenciális bioszenzorral végzett vizsgálatok

eredményeként – a glükóz méréséhez hasonlóan – található egy olyan távolság, melynél a

termékként keletkező H2O2 koncentrációnak maximuma van. Ezt a rétegvastagságot

alkalmazva növelhető a bioszenzor érzékenysége.

Vizsgáltam a bioszenzorok reakciórétegében mérhető oxigénkoncentráció

változásokat. Kísérleti eredményekkel bizonyítottam, hogy emelve a szubsztrát mennyiségét a

reakciórétegben csökken az oxigénszint. A csökkenő oxigénszint a reakció sebességének

csökkenéséhez vezethet, ezért lényeges, hogy a biokatalitikus szenzor reakciórétegének

oxigénellátása megfelelő legyen.

Szimulációs eljárást alakítottam ki a kísérletesen vizsgált bioszenzorok

reakciórétegében különböző anyagféleségek tér- és időbeli eloszlásának tanulmányozására.

Az eredmények a kísérletileg meghatározott koncentrációprofilokkal jó korreláló számított

görbéket adtak. A szimuláció paramétereinek pontosításával sikerült az összetett

enzimrendszerek működésének modellezése is. Az eredmények azt mutatták, hogy a digitális

szimuláció alátámasztja a mérési eredményeket. A szimulációval értékes információt nyertem
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a kísérleti úton nem vizsgált anyagok (pl. glükóz, szacharóz) eloszlásáról is, melyet

felhasználtam a kísérleti munka további céljainak kitűzéséhez.

A Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkópia adta lehetőségeket felhasználva módszert

dolgoztam ki elektrokémiailag aktív komponensek diffúziós együtthatóinak mérésére. E

módszer alkalmazásával vizes közegben, valamint ionfolyadékokban meghatároztam

különféle elektrokémiailag aktív komponensek diffúziós együtthatóját. A kapott értékek az

irodalmi adatok – általában széles – tartományába estek. Úgy vélem, a kapott értékek az adott

körülmények között érvényes, meglehetősen pontos diffúziós együtthatónak tekinthetők.

A diffúziós együtthatók meghatározása során kapott értékek pontosabb számítások

elvégzését teszik lehetővé. A vizes oldatokban mért értékek jól használhatók bonyolult (sík-

és térbeli) szimulációkhoz is, míg az ionfolyadékokban végzett mérések eredményei a

bioszenzor kutatás újabb irányához, a nem vizes közegben működő biokatalitikus érzékelők

kutatásához nyújt kiindulási pontot.

Véleményem szerint a Pásztázó Elektrokémia Mikroszkóppal végzett vizsgálatok

értékesek, pontos módszereken alapulnak. A kapott eredmények a bioszenzor fejlesztéshez

nyújtanak hatékony támpontot, sőt újabb irányokat is kijelölnek a kutatásokhoz. Az

eredmények figyelembe vételéve várható, hogy a jövőben a bioszenzorok vizsgálata mellett a

szenzorfejlesztés más területein is használatba kerül PEKM technika.

T é z i s p o nt o k

1. Jól működő Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkópiás készüléket állítottam össze.

Megírtam a készülék működtetéséhez szükséges szoftvereket. Elkészítettem a

mérésekhez használt elektródokat. Ellenőrző vizsgálatokkal bizonyítottam a készülék

működésének megbízhatóságát. A motorok mozgása során mért relatív hiba 0.6‰

volt. A visszacsatolásos üzemmód lehetőségeit felhasználva elvégzett mérésekből két

különböző módon meghatározott távolságok 4 μm illetve 3.98 μm-nek adódtak.

2. Működő biokatalitikus szenzorok reakciórétegében oxigén és hidrogén-peroxid

koncentrációeloszlását határoztam meg. Glükóz-oxidáz alapú, glükóz mérésére

alkalmas bioszenzor estén megállapítottam az optimális reakcióréteg-vastagságot,
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mely 200 μm-nek adódott. Különböző szubsztrátkoncentrációk illetve

enzimaktivitások esetén is hasonló eredményekre jutottam. Vizsgáltam, hogy a közeg

kémhatása hogyan befolyásolja a koncentrációprofilt. Azt tapasztaltam, hogy a

legnagyobb jelváltozás pH 7.0-es pufferben mérhető.

3. Elsőként vizsgáltam szekvenciális sort katalizáló glükóz-oxidáz alapú bioszenzor

esetén több enzimet tartalmazó rendszerekben koncentrációprofilokat. Invertáz,

mutarotáz és glükóz-oxidáz alapú, szacharóz kvantitatív meghatározását lehetővé tévő

bioszenzor reakciórétegében vizsgálatokat végeztem. Ezek során megállapítottam,

hogy a szacharóz meghatározása során mérhető jelnek – a glükóz mérés esetén

tapasztaltakhoz hasonlóan – maximuma van, ami 200-300 μm távolságra található a

membrántól. Megállapítottam, hogy a mutarotáz szerepe az enzimatikus reakciósorban

jelentős; hiányában a glükóz α-β inverzió válik sebességmeghatározó lépéssé.

4. A szacharóz mérésére alkalmas szenzorhoz eliminátor réteget készítettem, mely

lehetővé teszi szacharóz mérését glükóz jelenléte esetén is. A kataláz és glükóz-oxidáz

enzimeken alapuló eliminátor réteggel folytatott vizsgálataim eredményeként egy

optimális enzimkoncentráció és enzimarány kialakítására törekedtem, mellyel nagy

mértékben kiküszöbölhető a glükóz zavaró hatása. Mindkét enzimből 100 U/ml-t

használva elérhető a cél.

Az összetett, eliminátor réteggel felépített szenzor reakciórétegében a

hidrogén-peroxid koncentrációprofilok sajátosan alakultak glükóz-mentes, valamint

glükóz-tartalmú mintaoldatok esetén. Megfigyelhető, hogy a szacharóz

koncentrációjának növekedésével a profilok a szacharózmérő-rétegben egyre nagyobb

értéket érnek el, a maximumok azonban alatta maradnak az eliminátor nélkül készült

szenzorok esetén mért hasonló értékeknek. Mindezek mellett megfigyelhető, hogy

hidrogén-peroxid koncentrációja nagyon alacsony egy 600 μm vastag eliminátor

rétegnek a szacharózmérő-réteggel érintkező határán, vagyis az eliminátor réteg a

funkcióját megfelelően látja el.

5. Glükóz-oxidáz tartalmú reakciórétegben végzett oxigénkoncentráció vizsgálatokból

kiderült, hogy ha a reakciórétegbe mindkét vég felől bejuthat az oxigén, a

koncentrációprofil minimum jellegű függvénnyel írható le. A valós szenzort jobban
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közelítő modellhez jutottam amikor hátulról, a mikroelektród irányából, akadályoztam

az oxigén diffúzióját azáltal, hogy  paraffinolajat rétegeztem a gélre. Ekkor a

reakcióréteg folyamatosan elszegényedett oxigénben és ennek pótlása csak a diffúziós

membránon keresztül történhetett. Ilyen elrendezésű bioszenzort vizsgálva már 4 mM

glükóz esetén is olyan alacsony oxigénszint alakult ki, mely a reakcióréteg hátsó,

membrántól távol eső részén az enzimatikus folyamatok jelentős lassulását

eredményezte.

Szacharózmérő szenzorok esetén a koncentrációprofilok alapján látható, hogy

az enzim katalizálta folyamatok nagy (>10 mM) szubsztrátkoncentrációk esetén

jelentős oxigénhiányt hozhatnak létre a reakciórétegben, ami szintén a

reakciósebességek csökkenésének irányába hat.

6. A kísérletesen vizsgált bioszenzor esetén szimulációs eljárással is tanulmányoztam a

reakciórétegekben különböző anyagféleségek tér- és időbeli eloszlását. A kísérletileg

meghatározott koncentrációprofilokkal jól korreláló számított görbéket kaptam. A

szimuláció paramétereinek pontosításával sikerült az összetett enzimrendszerek

működésének modellezése is. Az eredmények azt mutatták, hogy a digitális szimuláció

alátámasztja a mérési eredményeket. A szimulációval értékes információt nyertem a

kísérleti úton nem vizsgált anyagok (pl. glükóz, szacharóz) eloszlásáról is, melyet

felhasználtam a kísérleti munka további céljainak kitűzéséhez.

7. Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkópiás módszert dolgoztam ki elektrokémiailag aktív

komponensek diffúziós együtthatóinak mérésére. E módszer alkalmazásával vizes

közegben (oldatokban és gélekben), valamint ionfolyadékokban meghatároztam

különféle elektrokémiailag aktív molekulák és ionok diffúziós együtthatóját. A kapott

értékek az irodalmi adatok – általában széles – tartományába estek. Véleményem

szerint a kapott értékek az adott körülmények között érvényes, meglehetősen pontos

diffúziós együtthatónak tekinthetők – a módszer előnyös sajátságainak köszönhetően.

8. Vizsgáltam polielektrolitok hatását a diffúzió sebességére. Agaróz gélben, valamint

kationcserélő tulajdonsággal rendelkező Nafion®-t tartalmazó gélben végeztem el a

diffúziós együttható meghatározását. [Ru(NH3)6]3+ esetén 0.3% Nafion® tartalmú

gélben a diffúziós együttható mintegy 15%-os csökkenést mértem.
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