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1. Bevezetés

A modern orvostudományban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az élettani

folyamatok molekuláris szintű megismerésére. A fejlett  diagnosztikai technikák és

terápiás megoldások elterjedése miatt növekszik a kereslet a megvalósítást elősegítő

anyagok és  anyagi  rendszerek iránt.  Az utóbbi  évtizedekben a nanotechnológia a

hagyományos  szerves  és  szervetlen  kémiai  termékekhez  képest  számos  újszerű,

alternatív termékcsalád kifejlesztését eredményezte, melyek különböző felhasználási

területeken  igen  hatékonynak  bizonyultak.  Az  egyik  ilyen  terület  a  biológiai

képalkotás [1-5].

Munkám  kiindulópontjában  a  fotolumineszcencián  alapuló  képalkotás,

valamint  az  ahhoz  szükséges,  a  nanoanyagok  csoportjába  tartozó  új  rendszerek

állnak. A megfelelő technikákat (pl. fluoreszcens mikroszkópia,  in vivo képalkotás,

áramlási citometria) alkalmazva lehetővé válik különböző szerves, vagy szervetlen

anyagok  analízise  igen  változatos  biológiai  környezetben.  Ezenkívül  elképzelhető

molekuláris folyamatok nyomon követése, betegségek korai diagnosztizálása, sejtek,

sejtszervecskék jelölése, valamint terápiával összefüggő képalkotás.

A fotolumineszcens anyagok piacát egészen a huszonegyedik század elejéig

a szerves fluorofórok uralták.  A változást a félvezető kvantum pontok (CdS, CdSe,

CdTe) piaci megjelenése mutatta. Ezek – az előbbiekkel ellentétben – nanorészecske

termékek. Az utóbbi néhány évben kibontakozóban van egy új, a kvantum pontokhoz

hasonlóan  nanorészecske  jellegű  anyagcsalád,  melyeket  arany  kvantum

klasztereknek  nevez  a  szakirodalom.  A  három  különböző  termékcsoport

tulajdonságainak összehasonlítását az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat Az arany kvantum klaszterek összehasonlítása egyéb fotolumineszcens

anyagcsaládokkal
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Fényesség Fotostabilitás

Szerves fluorofórok közepes/jó közepes jó közepes/rossz
Félvezető kvantum pontok közepes/rossz közepes jó jó
Arany kvantum klaszterek jó jó közepes/jó jó

Biztonság, 
biokompatibilitás

Kémiai 
stabilitás



Elmondható,  hogy  az  arany  kvantum  klaszterek  biokompatibilitása  és

stabilitása az,  mely vonzóbbá teszi őket a két lehetséges helyettesítővel szemben.

Ezen előnyök kihasználhatóak  a  biológia  területén.  Az arany kvantum klaszterek

tehát ígéretes termékek [1-5].

Amellett, hogy előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek, az arany kvantum

klaszterek új területet jelentenek a természettudományok számára. Tanulmányozásuk

rávilágíthat eddig nem ismert fizikai, kémiai, valamint biológiai jelenségekre. PhD

dolgozatomban  bemutatom,  miképp  lehetséges  arany  alapú,  fotolumineszcens

részecskéket  előállítani  vizes  közegben  biomolekulák  segítségével.  Vizsgálom  a

kialakulás folyamatát,  a termékek jellemzőit,  valamint azok viselkedését biológiai

rendszerekben.
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1. 1 Irodalmi összefoglaló

1. 1. 1 Az arany kémiája

Az  arany  a  periódusos  rendszer  79-es  rendszámú  eleme.  A legnagyobb

elektronegativitású fém. Elemi állapotában igen stabil. A tömény ásványi savak (HCl,

HNO3,  H2SO4)  nem támadják  meg.  A tömény  sósav  és  tömény  salétromsav  3:1

arányú elegye, a királyvíz azonban az aranyat képes feloldani.

Au + 3HNO
3
 + 4HCl → HAuCl

4 
+ 3NO2 + 3H

2
O (1.)

Ismeretes,  hogy az arany alkáli  cianidokkal  is  oldatba vihető.  Ez cianid-

komplexek létrejöttére vezethető vissza, és az alábbi módon írható le [6]:

4 Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH (2.)

Ugyan az arany az oxidációs állapotot tekintve nagy változatosságot utat (-

1-es,  +1-es,  +3-as,  valamint +5-ös állapotú vegyületei  is  ismertek),  vegyületeiben

leggyakrabban +3-as, valamint +1-es oxidációs állapotban fordul elő.

A  +1-es  állapotban  az  arany  [Xe]4f145d10 elektronkonfigurációval

rendelkezik. Az +1-es állaptú arany komplexekre a kettes koordinációs szám és a

lineáris szerkezet jellemző. Ritkán ugyan, de előfordulnak magasabb koordinációs

számú komplexek, melyek síkháromszög, vagy tetraéderes szerkezetűek [7]. Az Au+

b  osztályú,  lágy  Lewis  sav  [8].  Ez  abban  nyilvánul  meg,  hogy  elektronpár

akceptorként képes viselkedni.

Az arany +2-es állapota meglehetősen ritka. Köztitermékként előfordulhat a

+1  és  +3  állapotok  között  lezajló  redox  folyamatokban.  Stabil  lehet  olyan

molekulákban,  melyek  arany-arany kötést  tartalmaznak,  de  sikerült  izolálni  ditiol

molekulákkal alkotott komplex formájában is [6, 9]. 

Au +3-mas  oxidációs  állapotában az  elektronkonfiguráció  [Xe]4f145d8.  A

+3-as arany leginkább négyes koordinációjú síknégyzetes geometriájú vegyületeket

és komplexeket képez [9].

Az  AuV elektronkonfigurációja  [Xe]4f145d6.  A  legmagasabb  oxidációs

állapot  az  arany-pentafluorid  nevű  vegyületben,  valamint  a  hexafluoro-aurát
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komplexben fordul elő. A +5-ös állapotban lévő aranyra az oktaéderes koordináció

jellemző [6].

Léteznek  Au-I-et  tartalmazó  vegyületek,  melyeket  összefoglaló  néven

auridoknak  neveznek.  Elsősorban  alkálifémek  (K,  Rb,  Cs)  auridjai  ismertek.

Ezenkívül megemlítendő a tetrametil-ammónium-aurid [9]. 

1. 1. 2 Az arany kémiája vizes közegben

Az arany vizes közegű kémiájában a +3-as állapot a legjellemzőbb. A +1-es

arany vízben csak erősen komplexált állapotban stabil. A legismertebb vízoldékony

arany  vegyület  a  hidrogén-tetrakloro-aurát.  Vizes  oldatban  ez  az  aranysó  savas

karaktert mutat.

HAuCl
4 
 → H+ + [AuCl

4
]- (3.)

A tetrakloro-aurát komplex hidrolízise vizes oldatban spontán bekövetkezik

[10]. Ez egy többlépcsős reakciósoron keresztül – az oldatban jelenlévő összetevők

koncentrációjának függvényében – különböző aqua-komplexek létrejöttéhez vezet.

[AuCl
4
]- + H

2
O ↔ AuCl

3
(H

2
O) + Cl- (4.)

[AuCl
4
]- + 2H

2
O ↔ AuCl

2
(H

2
O)

2
+ + 2Cl- (5.)

[AuCl
4
]- + 3H

2
O ↔ AuCl(H

2
O)

3
2+ + 3Cl- (6.)

A  fenti  egyenletek  jobb  oldalán  szereplő  köztitermékek  disszociációs

lépésen keresztül anionos formává alakulnak.

AuCl
3
(H

2
O) ↔ AuCl

3
OH- + H+ (7.)

AuCl
2
(H

2
O)

2
+ ↔ AuCl

2
(OH)

2
- + 2H+ (8.)

AuCl(H
2
O)

3
2+ ↔ AuCl(OH)

3
- + 3H+ (9.)

Lúgos közegben a tetrakloro-aurátból hidroxo-komplexek képződnek [11].

Ezek széles pH tartományban stabilak, és az oldat kémhatásától függően AuOH2+,

Au(OH)
2
+, Au(OH)

3
, Au(OH)

4
-, Au(OH)

5
2-, vagy akár AuO

3
3- formát is felvehetnek

[12].

Vizes közegben az [Au(OH2)2]+ és az [Au(OH2)4]3+ ion stabilitása alacsony.

Ez azt eredményezi, hogy a
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Au+ + e- → Au (s)

valamint a

Au3+ + 3e- → Au (s)

folyamatok  preferáltak.  Más  szóval,  a  +1-es  és  +3-as  állapotú  arany

oxidálószerként viselkedik.

A +1-es állapotú arany aqua-ionjai nagy hajlandóságot mutatnak különböző

ligandumokkal alkotott komplexek képzésére.

[Au(OH2)2]+ + 2L ↔ [AuL2]+ + 2H2O (10.)

Megfelelő ligandumokkal az arany +1-es oxidációs állapota stabilizálható. A

+1→0 átmenet redox potenciálja függ az L ligand jellegétől, és az alábbi sorrendben

csökken: H2O > Cl- > Br- > I- > SCN- > NH3 > tiokarbamid > szelenokarbamid > CN-.

A tiolok a +3 oxidációs állapotban lévő arannyal szubsztitúciós és redukciós

folyamatokon keresztül reagálnak [13], melyek első lépései az alábbi módon írhatók

le:

[Au(OH)3Cl]- + RSH + H2O → [Au(OH)3SR] + H3O+ + Cl- (11.)

[Au(OH)3SR] + RSH → [Au(OH)2]- + RSSR + H2O (12.)

A reakció további kimenetele a prekurzorok arányától függ. Ha a cisztein

feleslegben  van  jelen  az  elegyben,  az  aranyat  a  +1-es  oxidációs  állapotban

stabilizálja.

[Au(OH)2]- + RSH → [Au(OH)SR]- + H2O (13.)

Egy  további  lépésben  az   [Au(OH)SR]- komponensekből  oligomerek  és

polimerek képződnek.

n[Au(OH)SR]- → (AuSR)n +nOH- (14.)

Amennyiben  nincs  jelen  az  Au+ stabilizálásához  elegendő  mennyiségű

ligand, diszproporció következik be, melynek során +3-as, illetve 0-s állapotú arany

keletkezik.

[Au(OH)2]- + 2Cl- → [AuCl2]- + 2 OH- (15.)

3[AuCl2]-  → [AuCl4]- + 2Au0 + 2Cl- (16.)
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1. 1. 3 A kolloidális arany

Az  arany  kolloidális  formáját  az  emberiség  régóta  ismeri.  Az  arany

kolloidkémiája  kiemelt  területnek  számít,  számos  hazai  kutatócsoport  foglalkozik

vele,  változatos  morfológiájú  és  funkciójú  rendszerek  előállítására,  jellemzésére,

valamint alkalmazására fókuszálva [14-19].

A tömbfázisú aranyhoz képest a kolloidális arany szokatlan tulajdonságokat

mutat.  Ezek  közül  a  legszembetűnőbb  az  arany  részecskék  színe,  mely  az

élénkvöröstől  a  bíborig  változatos  árnyalatokat  mutat,  a  felületi  plazmonok

jelenlétének köszönhető. A részletes elméleti magyarázatot az arany nanorészecskék

színével kapcsolatban Gustav Mie dolgozta ki [20].

John Turkevich munkássága során nagy részletességgel vizsgálta az arany

kolloidok  viselkedését  és  természetét.  Nevéhez  fűződik  az  arany nanorészecskék

előállításának  nátrium-citrát  alapú stratégiája,  melyet  napjainkban  a  szakirodalom

Turkevich módszerként említ [21, 22]. Az eljárást később Frens finomította [23, 24].

Ezenkívül  számos  egyéb  módszer  is  létezik,  amelyek  a  felhasznált  reagensek

tekintetében  igen  változatosak.  A  közös  bennük  az,  hogy  az  aranyat  oldatban

redukálják, és megfelelően kontrollálják a képződő részecskék növekedését.

Turkevich  az  arany nanorészecskék  kolloidkémiája  szempontjából  három

fontos folyamatot különít el: a gócképződést, a növekedést, valamint a koagulációt.

Monodiszperz  rendszer  akkor  alakulhat  ki,  ha  ezek  a  lépések  időben  egymástól

elkülönülnek [21].

A növekedés  tekintetében  fontos  tényező,  hogy  a  kialakuló  részecskék

végleges átmérője, Dv, függ az aranysó oldatbéli koncentrációjától (Auo), valamint a

gócok méretétől. Ez utóbbi paraméter a gócok átmérőjével (Dg) és  az arany gócbéli

koncentrációjával (Aug) jellemezhető. Az összefüggés az alábbi módon írható le [21]:

(17.)

A növekedés egyenlete pedig a következő:

(18.)

Ahol D a részecskék átmérője, k pedig egy konstans. Ez az összefüggés úgy
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értelmezhető, hogy minél nagyobb egy részecske, annál gyorsabban növekszik.

Miként  a  növekedés,  a  gócképződés  is  erősen  függ  az  arany  prekurzor

koncentrációjától.  Ez  a  keletkező  gócok  koncentrációjában  mutatkozik  meg,

másrészt  abban,  hogy  időben  mennyire  különül  el  a  gócok  kialakulása  és   a

részecskék növekedése. A két folyamat időbeli elkülönülése tükröződik a részecskék

méreteloszlásában [21].

Az  arany  gócok  természetét,  szerkezetét  többen  is  tanulmányozták.  Az

irodalomban több esetben is találkozhatunk olyan állításokkal, melyek arra utalnak,

hogy a  reakció  kezdeti  lépéseiben  arany polimerek  vannak  jelen.  A kérdést  már

egyébként Turkevich is felvetette, hogy van-e kapcsolat, netán azonosság az arany

kolloidális gócai és a különböző arany klaszterek között [21].

1. 1. 4 Az aurofil kölcsönhatás

Az aurofil kölcsönhatás +1-es állapotú arany atomok között fellépő vonzás,

mely a d elektronpályák relativisztikus torzulása miatt lép fel. Más szóval az aurofil

kölcsönhatás egy Au-Au kötés, melynek energiája körülbelül 30-50 kJ/mol, jellemző

kötéstávolsága pedig átlagosan 3,0 Å [25].

A  periódusos  rendszer  11-es  csoportjára  kiterjesztve  a  fém-fém

kölcsönhatásokat (melyeket általános néven metallofil kötésként emlegetnek) többen

is vizsgálták in silico módszerekkel [26, 27]. Ugyan az Ag-Ag és a Cu-Cu kötések a

számítások  alapján  kimutathatók,  a  relativisztikus  effektusok  leginkább  az  arany

esetében érvényesülnek.

Az arany atomok közötti  vonzásnak egy fontos következménye,  hogy az

arany  komplexek  különböző  szupramolekuláris  asszociátumokat  hoznak  létre.  A

jelenséget  legkiterjedtebben  az  arany  foszfinokomplexei  esetében  vizsgálták.  Az

eddig leírt anyagi rendszerek száma meghaladja a százat [28].

1. 1. 5 Az arany kvantum klaszterek

A klaszterek atomok vagy molekulák meghatározott aggregációs számmal

(mely  relatíve  kis  szám)  és  szerkezettel  rendelkező  asszociátumai  [29].  Fém

klaszterekre  létezik egy alternatív  definíció,  miszerint  a  klaszterek két  vagy több
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fématomot tartalmazó részecskék, melyben a fématomok között közvetlen erős kötés

van  jelen  [30].  Az  ilyen  részecskéket  alkotó  elemek  száma  nagy szabályosságot

mutat. Az elemszámtól függően a klaszterek nano-, vagy szubnanométeres mérettel

rendelkeznek. Számos elem képes klasztereket alkotni, az arany klaszterek azonban

különleges optikai tulajdonságaik miatt kitüntetett figyelmet érdemelnek.

Az irodalomban két elnevezés terjedt el. Az egyik az arany nanoklaszter. Ezt

használják  olyan rendszerekre  is,  melyek klasszikus  arany nanorészecskék többé-

kevésbé szabályos, nanoméretű aggregátumai [31]. A kétértelműség elkerülése végett

az arany kvantum klaszter elnevezést fogom használni, mely szintén meghonosodott

terminológia  az  irodalomban,  és  kifejezetten  azokra  a  részecskékre  vonatkozik,

melyek fotolumineszcenciát mutatnak [2].

Az asszociátumokban az arany komplex formájában van jelen, a kohézió

nagy mértékben függ a komplexáló ligand jellegétől. Az aurofil kölcsönhatás mellett

ugyanis a ligandmolekulák egyéb kötésekkel stabilizálhatják az asszociátumokat Az

egyik ilyen eset, ha az aurofil kötésben résztvevő két, vagy több arany atom kovalens

jellegű kötésekkel ugyanazon molekulához kapcsolódik. Az is elképzelhető, hogy az

arany atomok ligandjai különálló molekulák, és ez utóbbiak egymáshoz másodlagos

(van der Waals, hidrogénkötés) kötésekkel kapcsolódnak. A fent említett esetekben

megerősített (supported) aurofil kölcsönhatásról beszélünk, ha pedig pusztán arany-

arany kötések lennének jelen, ezeket a nem megerősített (unsupported) jelzővel lehet

illetni. Ez utóbbiak stabilitása kisebb, mint a megerősítetteké [28].

Az aurofil aggregátumok szerkezete lehet egy-, két-, vagy háromdimenziós:

az ismert termékek struktúrája változatos formákat mutat a legegyszerűbb lineáris

formától  kezdve,  a  síkháromszög,  vagy  négyzet  geometrián  keresztül  egészen  a

poliéderes  szerkezetű  klaszterekig.  Ugyanilyen  sokszínűség  fedezhető  fel  az

asszociátumok összetételében, valamint a stabilizáló ligandok jellegében. Az arany

foszfinokomplexeit  vizsgálták  leginkább,  de  emellett  a  tiol-,  ciano-,  és  egyéb

komplexekkel kapcsolatban is szép számban jelentek meg publikációk [7, 28, 32-35].
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1. 1. 6 Az arany klaszterek előállítása

Az  arany  klaszterek  előállítására  alkalmas  megközelítéseket  az  1.  ábrán

foglaltam össze.

1. ábra Az arany klaszterek előállítását lehetővé tevő módszerek csoportosítása1

A  preparatív  eljárások  alapvetően  az  alapján  csoportosíthatók,  hogy

kolloidális,  ám  a  klasztereknél  lényegesen  nagyobb  méretű  részecskékből,  vagy

pedig  molekuláris  prekurzorokból  indulunk  ki.  Az  előbbieket  az  angol  nyelvű

irodalomban  top-down,  az  utóbbiakat  pedig  bottom-up  megközelítésként  említik.

Minden esetben szükség van arra,  hogy a klasztereket megfelelő ligandmolekulák

stabilizálják. A klaszterek kolloidális viselkedését a ligand poláros/apoláros jellege,

valamint a felszínen található funkciós csoportok határozzák meg.

A top-down stratégiákban a nagyobb méretű, általában néhány nanométer

sugarú arany nanorészecskékből kisméretű, SH csoportot tartalmazó molekulák (L-

1 A top-down kifejezés eredetileg eltérő tartalommal bír, azonban az arany klaszterekkel foglalkozó

nemzetközi szakirodalom ezt használja.
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glutation [36, 37], fenil-etil-tiol [38], dodekántiol [39], +/-dihidro-liposav [40], vagy

pl. L-ciszteinil-L-cisztein [41],) segítségével az arany atomokat eltávolítják (az angol

nyelvű szakirodalom erre az etching kifejezést  használja).  A kialakuló komplexek

klaszterekké szerveződnek. A módszer marha szérum albumin (BSA) segítségével is

kivitelezhető [42]. Ez a fehérje ugyanis cisztein oldalláncokat tartalmaz, melyek SH

funkciós csoportokkal rendelkeznek. Egy alternatív módszert is leírtak, mely során

L-glutationnal  (GSH)  kezelik  az  arany  nanorészecskéket,  és  a  reakcióelegyhez

ciklodextrint adnak (ez lehet a-, b-, valamint g-ciklodextrin). Ennek eredményeképp

ciklodextrin belső üregébe zárt klasztereket nyernek [43].

A bottom-up szintézisekben az Au3+ valamely vízoldékony sójából indulnak

ki (leggyakrabban ez HAuCl
4
), melyet redukálnak. A korábban említett reakciókhoz

hasonlóan  itt  is  szükség  van  a  klaszterek  stabilizálására.  Ezeket  a  technikákat

reagensek jellege alapján tovább csoportosíthatjuk: a bifunkciós reagens egyszerre

felelős a redukcióért és a stabilizálásért, míg monofunkciós reagensek esetében ez a

két funkció elkülönül. Általában a monofunkciós reagens stabilizáló funkciót lát el. A

redukciót  az  ilyen  esetekben leggyakrabban NaBH4-del  végzik,  de találkozhatunk

enyhébb redukálószerrel is, mint pl. a NaBH3CN [44].

A monofunkciós  reagenseket  is  tovább  osztályozhatjuk  kémiai  jellegük

szerint.  Az első alcsoportba olyan molekulákat  sorolhatunk,  melyek tiolcsoporttal

rendelkeznek.  Az  L-glutationt  például  széles  körben  alkalmazzák  a  bottom-up

szintézisekben stabilizáló ágensként [45-47], de egyéb tiolokat is használtak már erre

a célra, például a D-penicillamint [48]. 

Ezenkívül az irodalomban találunk tiolcsoportot nem tartalmazó stabilizáló

makromolekulákat  is,  mint  például  polivinil-pirrolidont  (PVP)  [49],  valamint

poliamidoamin (PAMAM) dendrimereket [50].

A bifunkciós reagensek közé bizonyos polipeptidek és fehérjék tartoznak.

Elsőként  a  marha  szérum  albuminról  (BSA)  írták,  hogy  a  fehérjét  hidrogén-

tetrakloro-auráttal  lúgos  közegben  reagáltatva  vörösen  emittáló  arany  klaszterek

keletkeznek  [51].  Ennek  a  megközelítésnek  az  előnye,  hogy  vizes  közegben

megvalósítható,  a  prekurzorok nem toxikusak,  a  termék pedig nagy stabilitású és

biokompatibilis. A reakció alacsony hőmérsékleten is végbemegy. Általában 30 és 40
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°C közötti értékeket szoktak alkalmazni, mivel a fehérjék hőérzékeny molekulák.

Számos olyan publikáció született az irodalomban, melyek szerint a BSA-tól

eltérő fehérjék is alkalmasak arany klaszterek előállítására. Ezenkívül más fehérjék

és peptidek alkalmazásával is sikeresen állítottak elő arany klasztereket, például az

inzulin,  a  tripszin,  a  pepszin,  a  torma  peroxidáz,  a  lizozim,  a  humán  szérum

transzferrin, a laktoferrin, a papain, az inzulin, valamint a  (CCYRGRKKRRQRRR)

mesterséges polipeptid [52-62]. A preparatív eljárások igen változatosak.  Találunk

példát  arra  is,  hogy  egyszerű  hőközlés  helyett  mikrohullámokat  alkalmaznak  a

reakció során [63].

Mivel  a  fehérjék  és  a  peptidek  a  biológiai  felhasználás  szempontjából

előnyösek, preparatív munkám során ez utóbbi megközelítést választottam.

1.  1.  7  Az  arany  kvantum  klaszterek  fiziko-kémiai
tulajdonságai

Eddig  olyan  arany  klaszterek  finomszerkezetét  tanulmányozták,  melyek

ligandumai kis molekulatömegű tiolok.  Az Au25SR18 szerkezettel (SR = fenil-etil-

tiol)  leírható  klaszter  krisztallográfiás  vizsgálata  során  megállapították,  hogy  a

részecske két jól elkülönülő egységből áll: egy belső, 13-atomos ikozaéderes magból,

melyet -S-Au-S-Au-S- egységekből álló héj vesz körül. Ez utóbbit a kapocs (staple)

kifejezéssel szokás említeni, ez tartalmazza a maradék 12 arany atomot [64]. Mások

az Au
25

(GS)
18

 (GS = glutation) klasztert – szintén krisztallográfiával – elemezve arra

jutottak,  hogy  a  termék  egy  Au
13

 magból  és  az  azt  körülvevő  hat  [(GS)
3
Au

2
]

komplexből áll [65, 66]. A két felvázolt struktúra igen nagy hasonlóságot mutat, a

fehérjékkel/peptidekkel előállított klaszterek szerkezete is hasonlóképpen képzelhető

el [67].

Az  arany  klaszterek  az  alkalmazott  biomolekulához  –  a  kénatomokon

keresztül  kémiai  kötéssel  kapcsolódnak.  Elméleti  megfontolások alapján  az  S-Au

kötés kovalens jelleget mutat. Az így létrejövő termékekről tehát beszélhetünk úgy,

mint az arany klaszterek és a biomolekulák konjugátumairól, melyek természetüket

tekintve szervetlen@szerves hibrid részecskék. Ezt szemlélteti a 2. ábra.
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2. ábra A fehérjékkel, peptidekkel előállított arany kvantum klaszterek

biomolekulákkal alkotott konjugátumainak egyszerűsített szerkezete

Eddigi ismereteink alapján az arany klaszterek és fehérjék konjugátumaiban

az arany vegyes oxidációs állapotban (0 és +1) van jelen. Ez összefügg a klaszterek

szerkezetével:  az  ikozaéderes  magban  a  0-s  állapot,  míg  az  -S-Au-S-Au-S-

kapocsban a +1-es a jellemző [51].

A konjugátumokban az arany klaszter becsült mérete 1 nm-re tehető [51],

míg a  részecske teljes méretét  a ligandum mérete,  valamint  térbeli  elrendeződése

határozza meg.

Az  arany kvantum klaszterek  fotolumineszcenciájának  hátterét  Zheng  és

munkatársai foglalták össze [68]. Ahogy a részecske mérete összemérhetővé válik az

arany Fermi hullámhosszával, mely 0,5 nm-nek felel meg, a folytonos sávszerkezet

diszkrét  sávokká  hasad  szét,  melynek  következményeképp  a  részecskék

molekulákhoz  hasonló  viselkedést  mutatnak.  A  néhány  atomból  álló  klaszterek

lumineszcenciája  a  szabadelektron-modellt  követi,  mely  arra  utal,  hogy  az

emisszióért leginkább az sp-sp sávokon belüli átmenetek felelősek (szemben a sávok

közötti sp-d átmenetekkel) [69-74]. Az Au25 (13-atomos ikozaéder, valamint a 12-

atomos  kapocs)  szerkezetű  részecskék  esetében  a  vörös  tartományban  mérhető

emisszió  egyrészt  a  mag  alapállapotában  a  félvezető  lyukak  rekombinációjából

származik, másrészt az elektronok relaxációjából a gerjesztett állapota és a kapocs

állapotok között (3. ábra) [75].
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3. ábra Elektronok energiaátmenetei Au25 típusú klaszterekben [75] alapján

PAMAM  dendrimer  ligandumokkal  stabilizált  lumineszcens  arany

klaszterek esetében azt állapították meg, hogy az emittált fény energiája (Eem) függ a

klaszter  méretétől,  más  szóval  a  benne  lévő  arany  atomok  számától  [50].  Az

összefüggés az alábbi módon írható le:

(19.)

Ahol EFermi a fém Fermi energiája, NAu pedig a klasztert alkotó

atomok száma. Mivel az arany esetében EFermi = 5,5 eV, és λem ≈
1240
E em

, a kifejezés

egyszerűsíthető:

λem ≈ 225,46∗3√N Au (20.)

Ezen összefüggés érvényességét a fehérjékkel konjugált klaszterek esetében

még nem igazolták. Az azonban bizonyos, hogy a közeg pH-ja szignifikáns hatással

van  a  klaszter  emissziós  hullámhosszára  és  intenzitására.  Ezt  azzal  hozzák

összefüggésbe, hogy a ligand fehérje konformációja pH-érzékeny. A klaszterek pedig

reagálnak a kémiai környezet változására [76].

Az  arany  klaszterek  emissziós  élettartama  széles  tartományban  változik,

néhány száztól néhány ezer ns-ig. Ez alapján jól elkülöníthető a szerves fluorofórok

emissziójától. A kísérleti gyakorlatban általánosak a ms-os nagyságrendű értékek. Az

irodalomban több különböző összetételű klaszter esetében vizsgálták az emissziós

élettartamot.  Au28@GSH  emisszióját  600  nm-en  vizsgálva  a  lecsengés

főkomponensére 1,04  ms értéket határoztak meg [77]. Ugyanezen a hullámhosszon

Au25@BSA esetében ez az érték 1,50 ms volt [56]. 700 és 800 nm között vizsgálták
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az Au25(SC2H4Ph)18, az Au25(SC12H25)18, és az Au25(SC6H13)18 termékeket, melyek 0,5-

0,7  ms  közötti  értékeket  mutattak.  Azonos  körülmények  között  az  Au25(GS)18

emissziójának  lecsengése  0,25  és  1,2  ms-os  komponensekkel  írható  le  [78].  Az

emissziós élettartamról általánosságban elmondható, hogy erősen függ a stabilizáló

ligandum tulajdonságaitól.  a-liposavval stabilizált klaszterek vizsgálata során azt is

kimutatták, hogy az élettartam alakulására a hőmérséklet is hatással van [79].

Az élettartamhoz hasonlóan a klaszterek kvantumhatásfoka (QY) is  függ a

ligand  természetétől.  A hidrofób  karakterű  ligandumok  esetében  az  emisszió  kis

mértékű.  Az  Au25(SC2H4Ph)18,  Au25(SC12H25)18,  és  Au25(SC6H13)18 klaszterek  QY

értéke  rendre  1,0*10-2,  5,0*10-3,  valamint  2,0*10-3% [78].  Az Au25(GS)18 klaszter

kvantumhatásfoka ezeknél nagyságrendekkel nagyobb, 0,2% [80]. Az AuQC@BSA

esetében 6,0%-os értéket becsültek [51].

Az  arany  kvantum  klaszterek  további  tulajdonsága,  hogy  –  a  félvezető

quantum dot részecskékhez hasonlóan – fotostabilitásuk nagy [54]. Ez azt jelenti,

hogy a klaszterek emissziójának intenzitása akkor sem csökken, ha hosszabb ideig

intenzív UV, vagy látható sugárzás éri őket. Ez a szerves fluorofórokkal szemben

képalkotási technikák esetében előnyt jelent, mivel a klaszterek károsodása nem lép

fel, így a mérések jobb minőségű információt képesek szolgáltatni.

AuQC@BSA,  AuQC@inzulin,  valamint  AuQC@glutation  termékek

esetében  igazolták,  hogy  az  arany  klaszter-fehérje  konjugátumok  in  vivo

technikákban is alkalmazhatók [45, 52, 81].

Különböző klasztereket UV-látható spektroszkópiával vizsgáltak. Az arany

klaszterek  a  klasszikus  arany  nanorészecskékhez  képest  eltérő  hullámhossz

értékeknél  mutatnak  abszorbanciát.  Az  AuQC@fehérje  konjugátumok  érdekes

tulajdonsága, hogy a spektrum az alacsonyabb hullámhosszoktól a magasabb értékek

felé haladva egy monoton csökkenő görbe, melyben a plazmon abszorbancia nem

figyelhető meg2 [82-84]. 

2 Más szóval, nincs 500 és 600 nanométer között elnyelési csúcs.
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1.  1.  8  A  fehérjék  és  peptidek,  mint  bifunkciós
reagensek  alkalmazása  arany  klaszterek
előállítására

Korábbi  munkákban  feltételezték,  hogy  a  jelenség  hátterében  a  fehérje

cisztein  és  tirozin  oldalláncainak  hatása  áll  [51].  Az előbbi  +1-es,  az  utóbbi  0-s

állapotba redukálja az aranyat. A tirozin viselkedését kvantumkémiai számításokkal

modellezték.  A  tirozinát  +3-as  állapotú  arannyal  képződő  komplexe  a  vizsgált

körülmények között stabilnak bizonyult [85].

A  folyamat  mechanizmusát  a  laktoferrin  fehérje  esetében  Pradeep  és

kutatócsoportja  vizsgálta.  A  reakciót  MALDI-TOF  MS,  XPS,  valamint  CD

technikával  nyomon  követve  arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  a  klaszterek

képződése az  alábbi  lépésekből  áll:  a)  a  fehérje  felveszi  az  Au3+-t,  melyet  Au+-á

redukál; b) nukleációs folyamat indul be; c) az arany ionok a fehéje molekulák között

gazdát  cserélnek.  Mindezen  lépések  azzal  is  együtt  járnak,  hogy  a  biomolekula

konformációváltozást szenved [86].

1. 1. 9 Az arany klaszterek alkalmazása

A fotolumineszcens arany klaszterek alkalmazási területei alapvetően két fő

csoportra oszthatók. Mindkettő a klaszterek emissziós tulajdonságaihoz kapcsolódik.

Míg,  az  első  csoportba  az  analitikai  megoldások  sorolhatók,  addig  a  második

lényeges területet a biológiai képalkotás jelenti.

Az  analitikai  alkalmazásokban  az  arany  klasztereket  gyakran  használják

toxikus fémionok, vagy épp anionok detektálására. Az első vizsgált anyag, melynek

meghatározására alkalmasnak találták az arany klasztereket, a Hg2+ ion volt. Az arany

klaszterek  emissziója  a  Hg2+ koncentrációjával  arányosan  csökkenést  mutat.  A

jelenség hátterében az állhat, hogy a higany ionok közvetlenül érintkeznek az arany

klaszterrel,  és  megbontják  annak  szerkezetét  [87].  Hg2+ analitika  céljából

AuQC@BSA, AuQC@lizozim, valamint AuQC@tripszin konjugátumokat vizsgáltak

[53, 56, 87].

A higany ionokon kívül az AuQC@lizozim klaszterek alkalmasak lehetnek

Cu2+, AuQC@tripszin termékek pedig Pb2+ ionok meghatározására [53, 56]. Ezekben
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az  esetekben  is  a  lumineszcencia  csökkenése  az  analitika  alapja,  azonban

feltételezhető,  hogy  a  mechanizmus  inkább  a  fehérje  konformációjának

megváltozásában keresendő. Ugyancsak Cu2+ ionok analízisére találták alkalmasnak

az AuQC@papain terméket. Ennek esetében a magas érzékenység mellett nagyfokú

szelektivitást mutattak ki [58].

A fémionokon kívül találunk példát egyéb szervetlen ionok, vagy molekulák

arany klaszter alapú analitikájára. Az AuQC@BSA klasztereket alkalmasnak találták

szulfid ionok meghatározására is. Ennek alapja az, hogy a klaszterek az S2- ionokkal

reagálva  Au2S-t  képeznek  [88].  A torma  peroxidázzal  előállított  klaszterek  pedig

H2O2 szenzorként lehetséges felhasználni [55].

Különböző szerves molekulák analitikájában is lehetséges az arany kvantum

klaszterek alkalmazása. Lizozimmal stabilizált klaszterekkel például megoldották a

glutation érzékelését vérmintában [89].

A másik lényeges alkalmazási terület a biológiai képalkotás. A Cu2+ inok

nyomon követése biológiai környezetben is lehetséges. Humán méhnyakrák (HeLa)

sejtvonalon  végzett  kísérletek  azt  mutatták,  hogy  az  AuQC@BSA  klaszterek

intracelluláris ionszenzorként  Cu2+ ionok  kimutatására  alkalmazhatóak  [90].

AuQC@inzulin  klasztereket  felhasználtak  egér  izomsejtek  (C2C12)  jelölésére.  A

vizsgálatok azt mutatták, hogy az inzulin biológiai funkciója megmaradt a konjugálás

után  [52].  Speciális  sejtpenetráló  peptid  (CCYRGRKKRRQRRR)  segítségével

előállítottak olyan terméket, mely alkalmas volt a sejtmag specifikus festésére három

különböző sejttípus (köztük a HeLa) esetében [62]. Szintén HeLa sejteket jelöltek

AuQC@D-penicillamin részecskékkel [48]. 

Hematopoietikus  sejtek  festését  valósították  meg  tioéter  végű

polimetakrilsav származékokkal konjugált arany klaszterekkel [91].

Fehérje  ligandummal  rendelkező  arany  kvantum  klaszterek  segítségével

ráksejtek  aktív  célzását  is  megvalósították  korábban.  A módszer  alapja,  hogy  a

terméket folsavval funkcionalizálják, mely a sejtek folát receptorához köt [92]. Ezt

képalkotó  technikákkal  kombinálva  (jelen  esetben  fluoreszcens  mikroszkópia)  a

tumorsejtek azonosíthatók.
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Egy  másik  lehetséges  stratégia  az  aktív  célzásra  a  funkcionalizálás

metioninnal.  AuQC@BSA  klasztereket  ilyen  módon  jelölve  megvalósították

tumorsejtek kimutatását in vitro és in vivo körülmények között. Ezzel együtt képesek

voltak  egy  gyakran  alkalmazott  antibiotikum,  a  doxorubicin  megkötésére  a

részecskéken, melyek így tumorellenes aktivitást fejtettek ki [93].

1. 2 Célkitűzések

A cisztein oldalláncokat az irodalomban kulcsfontosságúnak tartják az arany

kvantum  klaszterek  képződésének  folyamatában.  Korábban  vizsgálták,  hogy

molekuláris szinten milyen folyamatok zajlanak le az aurát és különböző kéntartalmú

biomolekulák reakciójában [13]. A szupramolekuláris jelenségekkel kapcsolatban a

cisztein  esetében  eddig  megválaszolatlan  kérdések  merülnek  fel.  Ugyan

találkozhatunk  olyan  metodikával,  melyben  az  L-ciszteint  stabilizáló  reagensként

alkalmazzák arany klaszterek előállítására [94], a rendszerben nátrium-borohidridet

és cetil-trimetilammónium bromidot is használnak, ez pedig nem teszi lehetővé az

aminosav  szerepének  megismerését.  Ezenkívül  az  így  létrejövő  Au25 klaszterek

emissziós  tulajdonságairól  nincs  információnk.  Az  L-cisztein  és  az  aurát

reakciójának alaposabb vizsgálatára ösztönöz továbbá az a megfigyelés, hogy az L-

glutation, mely egy három aminosavból álló peptid, és egy tiolcsoportot tartalmaz,

képes bifunkciós reagensként viselkedni. A peptidet tetrakloro-auráttal reagáltatva a

narancssárga  tartományban  emittáló,  klaszter-jellegű  részecskék  kialakulását

figyelték meg [83].

Az  L-cisztein  és  a  tetrakloro-aurát  kémiájával  kapcsolatban  az  alábbi

kérdéseket fogalmaztam meg:

1. Milyen szupramolekuláris folyamatok zajlanak le az L-cisztein és az [AuCl4]-

reakciójában? Hogyan lehetséges ezeket nyomon követni?

2. Alkalmas-e  az  L-cisztein  arra,  hogy  bifunkciós  reagensként  elősegítse

fotolumineszcens  arany  termékek  képződését?  Amennyiben  igen,  milyen

tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a termékek?

A fehérjék és  azok oldalláncainak szerepe nem tisztázott.  A húsz biogén

aminosav közül nem a tirozin az egyetlen, mely erősen lúgos pH mellett redukáló
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tulajdonsággal rendelkezik. Harriman megmutatta, hogy a triptofán redox potenciálja

pH  ≥12,0 mellett a tirozinéhoz igen hasonló értéket mutat [95]. Olyannyira, hogy

arany  nanorészecskék  előállítására  lehetséges  olyan  peptideket  alkalmazni,

melyekben a triptofán oldalláncok végzik a redukciót [96]. Felmerült tehát, hogy a

triptofán  képes  lehet  a  tirozint  helyettesíteni  a  klaszterképződési  reakcióban.

Hasonlóképpen  felmerült  a  cisztein  helyettesíthetősége  metioninnal,  ugyanis  ez

utóbbi  aminosav  esetében,  valamint  egyéb  tioéterek  vonatkozásában  is  leírták

korábban, hogy +1-es állapotú arany komplexek képződését segítik elő [97].

A fehérjékkel  és  peptidekkel  kapcsolatos  vizsgálataim során  a  következő

kérdésekre kerestem a választ:

1. Kizárólagos-e a cisztein és a tirozin oldalláncok klaszterképződésben játszott

szerepe?

2. Milyen közös tulajdonságaik vannak azoknak a fehérjéknek és peptideknek,

melyek képesek elősegíteni a klaszterek kialakulását?

3. Megfelelő  aminosav  keverékekkel  lehetséges-e  a  fehérjék,  peptidek

helyettesítése?

Pradeep  és  munkatársainak  munkája  valóban  betekintést  enged  az  arany

kvantum  klaszterek  képződésének  folyamatába,  azonban  néhány,  az  alábbiakban

megfogalmazott kérdést nyitva hagy. 

1. Milyen  molekuláris  és  szupramolekuláris  részfolyamatok  játszódnak  le  a

fehérjék és az aurát közötti reakció során?

2. Milyen  részfolyamatok  vezérlik  a  klaszterképződést?  Hogyan  állnak  ezek

kapcsolatban egymással?

A biológiai viselkedés szempontjából érdemes megvizsgálni a termékeket

egyszerű modelleken. A multilamellás lipid rendszerek felhasználhatók arra,  hogy

segítségükkel információt nyerjünk különböző molekulák, vagy nanorészecskék és

sejtmembránok kölcsönhatásairól molekuláris szinten, fizikai-kémiai módszerekkel.

Egy foszfolipidből, a dipalmitoil-foszfatidilkolin (DPPC) -ből felépülő multilamellás

rendszert  preparáltam  és  alkalmaztam  modellmembránként  és  két  pontban

megfogalmazott kérdéseket tettem fel:
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1. Hogyan  viselkednek  az  arany  klaszterek  fehérjével  alkotott  konjugátumai

lipidek jelenlétében? Milyenek a kölcsönhatások?

2. Beágyazhatók-e a klaszter-fehérje konjugátumok lipid kettős rétegek közé?

Ha igen, ez milyen következményekkel jár?
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2. Kísérleti rész

2. 1 Felhasznált anyagok

 Arany(III)  klorid hidrát, 99,999%, Aldrich

 BSA, ≥98%, Sigma

 L-cisztein, BioUltra, ≥98,5%, Sigma

 L-cisztin, ≥99,5% Sigma

 Concanavalin A, ≥99%, Sigma

 CCYE6R3, 99%, GenScript

 CCWE6R3, 99%, GenScript

 D,L-ditiotreitol

 DPPC, >99%, Avanti Polar Lipids

 GnRH modell peptidek, >95%, ELTE Peptidkémia Kutatócsoport

 Hialuronidáz-3, ≥99%, Sigma

 Kalcium-klorid, dihidrát, ≥99%, Sigma-Aldrich

 L-metionin, 99,0-101,0%, Sigma

 MMYE6R3, 99%, GenScript

 NaOH oldat, 1 M, a. r., Carlo Erba

 PBS tabletták (pH 7,4 oldathoz), Fluka

 Tioglicerin, ≥99%, Sigma

 Tioglikolsav ≥98%, Sigma-Aldrich

 L-tirozin, ≥99%, Sigma

 Tripszin, ≥99%, Sigma

 L-triptofán, 99%, Alfa Aesar

 Víz, Millipore tisztaság, 18,2 MΩ.cm
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2. 2 Kísérleti módszerek

Az  arany  klaszter-fehérje  konjugátumok  előállítását  Xie  és  munkatársai

közleménye alapján végeztem [51]. A fehérje és a tetrakloro-aurát (10-2 M) oldatát

1:1 térfogat arányban elegyítettem. 10 perc várakozás után 1 M-os NaOH oldatot

adtam a keverékhez, melynek térfogata az eredeti fehérje és aurát oldat 10%-a volt. A

pH-t  (12,0)  indikátorpapír  segítségével  ellenőriztem.  A  lúg  hozzáadása  után  a

reakcióelegyet a kísérletnek megfelelő hőmérsékleten adott ideig inkubáltam.

A  fehérjékkel  végzett  kísérletek  során  azt  vettem  figyelembe,  hogy  a

cisztein  (a  concanavalin  A  esetében  a  metionin)  oldalláncok  az  aranysó

koncentrációjához  képest  túlsúlyban  legyenek.  A  kezdeti  koncentrációt  a  BSA

(3,77*10-4 M),  tripszin  (3,81*10-3 M)  és  a  hialuronidáz-3  (3,57*10-3 M)  esetében

meghatározott értékekre állítottam be. A kísérleteket 40 °C-os hőmérsékleten, 24 órás

inkubálási idő mellett végeztem.

A polipeptidekkel végzett kísérletek során felhasznált molekulák aminosav

szekvenciáit a 2. táblázatban foglaltam össze (a peptidek egyéb tulajdonságit az M1.

Táblázat tartalmazza).

2. táblázat Arany klaszterek szintézis kísérleteihez felhasznált peptidek szekvenciája

Wang  és  munkatársainak  közleményéből  [62]  kiindulva  a  CCYE6R3,

CCWE6R3,  valamint  az  MMYE6R3 peptidek szekvenciáját  célirányosan  terveztem

meg, figyelembe véve, hogy a termékek izoelektromos pontja a BSA esetében ismert

4,7-es értékhez közelítsen. A szintézist a GenScript kivitelezte. A GnRH-I és  GnRH-
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Peptid neve Aminosav-szekvencia

CCYE
6
R

3
H

2
N-Cys-Cys-Tyr-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Arg-Arg-Arg-COOH

CCWE
6
R

3
H

2
N-Cys-Cys-Trp-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Arg-Arg-Arg-COOH

MMYE
6
R

3
H

2
N-Met-Met-Tyr-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Arg-Arg-Arg-COOH

[D-Lys6(Cys)]-GnRH-I Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(Cys)-Leu-Arg-Pro-Gly-CONH
2

([D-Lys6(Cys)]-GnRH-I)
2

(Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(Cys)-Leu-Arg-Pro-Gly-CONH
2
)

2

[D-Lys6(Ac-Cys)]-GnRH-I Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(Ac-Cys)-Leu-Arg-Pro-Gly-CONH
2

([D-Lys6(Ac-Cys)]-GnRH-I)
2

(Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(Ac-Cys)-Leu-Arg-Pro-Gly-CONH
2
)

2

[D-Cys6]-GnRH-II Glp-His-Trp-Ser-His-D-Cys-Trp-Tyr-Pro-Gly-CONH
2

([D-Cys6]-GnRH-II)
2

(Glp-His-Trp-Ser-His-D-Cys-Trp-Tyr-Pro-Gly-CONH
2
)

2



II származékokat az ELTE Peptidkémia Kutatócsoportja bocsátotta rendelkezésemre.

Az  arany-peptid  konjugátumok  előállítása  során  az  általános  klaszter

preparációs módszert alkalmaztam azzal a módosítással, hogy a peptid oldat kezdeti

koncentrációját 3,6*10-4 M-ra, a peptid:arany mólarányt pedig 1,00 értékre állítottam

be. A kísérleteket 40 °C-os hőmérsékleten, 24 órás inkubálási idővel végeztem.

Az  aminosav  keverékek  esetében  a  BSA  által  mediált  szintézis

körülményeiből indultam ki. Ezen kísérletek során az apoláris oldalláncú aminosavak

oldódásának biztosítása érdekében a pH-t 12,0 értékre állítottam be, és ezután adtam

hozzá a megfelelő koncentrációjú aurát  oldatot.  A ciszteint az adott  kísérletekben

cisztinnel  helyettesítve  is  végeztem  vizsgálatokat.  A  kísérleteket  40  °C-os

hőmérsékleten, 24 órás inkubálási mellett végeztem.

A klaszterképződéshez szükséges kritikus fehérje:arany prekurzor mólarányt

(fc) a hialuronidáz-3 esetében úgy becsültem, hogy a tetrakloro-aurátot állandó (10-2

M)  koncentráció mellett, különböző koncentrációjú fehérje oldattal reagáltattam. A

fehérje:arany mólarány 0,045; 0,090; valamint 0,180 volt.

A pH beállítása után az elegyeket 40 °C-on, 16 órán keresztül inkubáltam.

Ezután  a  mintákat  térfogatuk  tízszeresére  hígítottam,  a  pH-t  PBS  oldattal  7,4-es

értékre állítottam be. A közömbösítést indikátorpapír segítségével ellenőriztem.

A  kísérleti  tervben  három  paramétert  (faktort)  definiáltam:  a  reakció

hőmérsékletét (Tr) és idejét (tr), valamint a fehérje kezdeti koncentrációját (c0
BSA). A

tervben alkalmazott faktor értékeket a 3. táblázat összegzi.

3. táblázat A reakciókörülmények hatásának vizsgálata során alkalmazott faktorok

és azok értékei

A reackióelegyekből a megfelelő időpontokban mintát vettem. A mintákat

térfogatuk tízszeresére hígítottam, a pH-t PBS oldattal 7,4-es értékre állítottam be. A

közömbösítést indikátorpapír segítségével ellenőriztem.
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A  különböző  minták  esetében  vizsgáltam  azok  emissziós  intenzitását,

valamint  FTIR  spektroszkópia  segítségével  a  fehérjében  végbemenő  szerkezeti

változásokat. Az emissziós intenzitás adatokra másodfokú polinomot illesztettem a

Statistica program segítségével.

A szupramolekuláris  arany-L-cisztein  asszociátumok  előállításához  vizes

fázisú módszert használtam. A tetrakloro-aurát 10-2 M-os és az L-cisztein 10-1 M-os

oldatát  1:1 térfogatarányban elegyítettem. Analóg kísérleteket  végeztem L-cisztin,

D,L-ditiotreitol, valamint tioglikolsav segítségével is.

Abban az esetben, amikor az L-ciszteint használtam reagensként, egy sárga

csapadék  képződött,  melyet  vízzel  mostam  a  felülúszó  eltávolítása  után.  A

csapadékot ionmentes vízben felszuszpendáltam. A mintákat ezután 25 °C, 50 °C,

valamint 75 °C hőmérsékleten inkubáltam. A minták fotolumineszcencia spektrumait

0 és 8 óra közötti időintervallumban vettem fel.

A dipalmitoil-lecitint (DPPC) vízzel keverve spontán módon kettősréteg-víz

rétegekből álló multilamellás vezikula rendszer állítható elő. A homogén összetételű

rendszer  előállítása céljából  a  keverést  hűtés  – fűtés  ciklusokból  álló  műveletsort

alkalmaztam. Szobahőmérsékleten a lipidből vizes fázisú szuszpenziót készítettem,

majd ezt több cikluson keresztül felváltva egy alacsonyabb, valamint egy magasabb

hőmérsékletű  fürdőben  inkubáltam.  Az  AuQC@BSA  részecskék  beépítése

vezikulába  kétféle  módon  kivitelezhető:  a  már  előállított  liposzómás  rendszerhez

adjuk  a  klasztereket  tartalmazó  diszperziót,  vagy  a  száraz  állapotú  lipidet

klaszterekkel  keverve  hidratáljuk  a  rendszert.  Az  utóbbi  eljárást  választottam:  a

klasztereket  a  lipiddel  összekeverve  hajtottam  végre  a  multilamelláris  rendszer

preparálását,  mivel  a  klaszterek  bejutása  sokrétegű  rendszerbe  gátolt  (heterogén

összetételhez vezető időben változó és elhúzódó folyamattal jár). Ionmentes vízben,

valamint 5 mM-os CaCl2 oldatban egyaránt végeztem kísérletet. 

A vezikulás kísérletekhez a klaszterszintézises reakciót 16 órán keresztül, 40

°C-on hagytam lefolyni. Ezután a klasztereket tartalmazó szuszpenziót ultraszűréssel

mostam Amicon ultracentrifuga szűrő segítségével (Ultracel-10 kDa membrán), 3 × 1

mL ionmentes vízzel. A fehérje koncentrációt végül 4,2 mg/ml-re állítottam be. Ezt

adtam  több  lépésben  a  száraz  DPPC-hez.  A végső  DPPC  koncentrációt  5%-ra
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állítottam be. A homogenizálás érdekében hőtornát alkalmaztam, mely öt ciklusból

állt. Minden ciklus egy 10 perces 40 °C-os, majd egy 10 perces 5 °C-os inkubálásból

állt.

A  mintákat  szuszpenzió  formájában  vizsgáltam.  A  pH-t  PBS  oldat

segítségével  7,4-es  értékre  állítottam be.  Az  UV-Vis  spektrumok  méréséhez  egy

Agilent  8453  spektrofotométert  alkalmaztam.  A mérésekhez  boroszilikát  küvettát

használtam, a spektumokat 300 és 700 nm közötti hullámhossz tartományban vettem

fel.

A steady-state fotolumineszcencia (PL) mérésekhez Shimadzu RFPC 3501

fluorimétert használtam. A mintákat 350 nm-es hullámhosszon gerjesztettem. 5 nm-

es gerjesztési és emissziós réseket állítottam be.

Az  időfelbontásos  fluoreszcencia  (TRPL)  mérése  egy  Edinburgh

Instruments FLSP920 lumineszcencia spektrométer segítségével történt. A gerjesztési

fényforrás egy EPL-470 dióda lézer (hullámhossz 473 nm; impulzushossz 140 ps

FWHM),  a  detektor  pedig  egy Hamamatsu  R3809U-50  fotomultiplikátor  volt.  A

lecsengési görbék a nemlineáris legkisebb négyzetek módszerrel történt (szoftveres

illesztés, Edinburgh F900). A minták kvantumhatásfokának meghatározásához krezil

ibolya festéket használtam referenciának. Az arany klaszter-fehérje asszociátumokot

minden esetben PBS pufferben mértem (pH 7,4).

Vezikulás rendszerek esetében a mintákat – a fényszórás zavaró hatása miatt

– centrifugáltam, az üledékből mintát vettem, majd azt 5 mM-os CaCl2 oldatban kb.

50-szeresére  hígítottam.  A  fotolumineszcencia  hőmérsékletfüggését  a  készülék

mintaterének  termosztálásával  kiviteleztem  a  felfűtés  során  0,1  °C/perces

sebességgel változtattam a hőmérsékletet 20 °C és 50 °C között.

Az FTIR spektrumokat csillapított  teljes visszaverődés (ATR) módszerrel

vettem fel.  A mérésekhez  egy Varian  FTS-2000  FTIR spektrométert  használtam,

melyhez  egy  Golden  Gate  reflexiós  gyémánt  ATR  feltétet  csatlakoztattam.  A

szuszpenziós  mintákból  5  ml-es  cseppeket  pipettáztam  a  gyémántra,  a  mérést

oldószer  elpárolgása  után  indítottam.  A por  állapotú  mintákat  előkészítés  nélkül

vizsgáltam. Minden mérésben 128 egyedi  spektrum átlagolásával  kaptam a végső

mérési  eredményt.  Az  egyes  spektrumokat  2  cm-1-es  felbontással  vettem  fel.

Kiértékelés előtt  a spektrumokon ATR korrekciót végeztem, majd kivontam a víz
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háttér  spektrumát.  A  complex  IR  sávok  csúcsaihoz  tartozó  maximumhelyeket

Lorentz görbék illesztésével határoztam meg (szoftveres illesztés, Grams32).

A hőmérsékletfüggés  vizsgálata  során  a  mintákat  egy  egyedi  készítésű

folyadékcellába  töltöttem.  A  méréseket  20  °C  és  50  °C  közötti  hőmérséklet

tartományban végeztem.

Az amid I sávokat a 4. táblázatban bemutatott komponensekre bontottam

fel. A módszer során egy korábban leírt metodikára támaszkodtam [76].

4. táblázat A fehérjék amid I FTIR sávjának komponensei és a rájuk jellemző

hullámszám értékek

Lipidek esetében a fejcsoportok C=O sávjait bontottam fel 1728 cm-1-es és

1742 cm-1-es komponensekre, melyek a hidrogénhíd kötésben részt vevő, valamint a

szabad állapotban lévő csoportoknak felelnek meg [98]. A dekonvolúciót az Omnic

7.3-as verziójával hajtottam végre.

A  röntgen  fotoelektron  spektroszkópia  (XPS)  mérésekhez  az  arany-L-

cisztein reakció-elegyeket tartalmazó mintákat szilícium lapokon terítettem szét. A

kereskedelmi kristályos L-cisztein port rozsdamentes acél mintatartóra szórtam, és

vákuumbiztos kétoldalú ragasztószalag segítségével rögzítettem.

A  műszert  fix  analizátoros  transzmissziós  módban  üzemeltettük.  Az

mintatérben  uralkodó  nyomás  10-7 Pa-nál  kisebb  érték  volt.  A mintákat  Mg  Ka

sugárzással (1253,6 eV) gerjesztettük.

A kvantitatív analízis a Shirley-típusú háttér korrekcióját követően, a Kratos

Vision 2 és az XPS MultiQuant szoftverek segítségével történt [99, 100].

Az  Induktív  csatolású  plazma  –  optikai  emissziós  spektroszkópia  (ICP-

OES)  kísérletekben  az  arany:cisztein  arány  meghatározása  egy  Spectro  Genesis
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szimultán  spektrométerrel  történt.  A mérések  előtt  a  minták  1-2  órás  királyvizes

forraláson mentek keresztül, hogy az arany teljes mértében oldatba kerüljön.

A  kis-  és  nagyszögű  röntgenszórás  (SWAXS)  kísérleteket  a  CREDO

segítségével  végeztem,  melyet  az  MTA-TTK  Biológiai  Nanokémiai

Kutatócsoportjának munkatársai építettek [101]. A sugárforrás egy GeniX3D Cu ULD

rendszer volt (Xenocs SA, Sassenage, Franciaország), mely monokromatikus réz Ka

sugárzást  bocsát  ki,  és  egy  30  W-os  teljesítményű,  mikrofókuszú  röntgencsövet,

valamint  egy többrétegű parabolatükröt  tartalmaz.  A szórt  röntgensugarak  mérése

Pilatus-300k CMOS hibrid pixeles detektor (Dectris Ltd, Baden, Svájc) segítségével

történt.  A röntgenmérésekhez  a  folyékony  állagú  mintákat  1  mm  falvastagságú

boroszilikát  kapillárisokba  töltöttem,  melyeket  üvegdugó  és  epoxigyanta

felhasználásával légmentesen lezártam. A száraz, por állagú minták esetében lapos

mintatartókat használtam, melyekbe két réteg ragasztószalag között oszlattam el a

port.  A mérés  kiértékelésekor  a  víz  és  a  ragasztószalag  szórása  levonásra  került

(háttérkorrekció).

A méréseket  három különböző  minta-detektor  távolság  mellett  hajtottam

végre: 74 mm (WAXS), 458 mm (SAXS magas q értékekkel), valamint 1578 mm

(SAXS  alacsony  q-értékekkel).  Az  egyedi  expozíciókat  a  műszer

vezérlőprogramjában foglalt  adatkezelő modul alapján,  szoftveresen kalibráltuk és

korrigáltuk.  A különböző  minta-detektor  távolságokkal  felvett,  háttérrel  korrigált

szórási  mintázatok azimut átlagait  összefésültük és összeskáláztuk,  hogy a három

nagyságrendet átfogó q értékekhez tartozó görbéket kapjunk.

Időfeloldásos  kisszögű  röntgenszórás  (TR-SAXS)  módszerrel  az  a

tetrakloro-aurát  és  az  L-cisztein  reakcióját  vizsgáltam.  A  reakció-elegyeket  a

kísérleteket megelőzően összemértem, majd az exponálás megkezdése előtt 5 °C-on

inkubáltam.  Ezután  a  mintatartót  felfűtöttem  a  kívánt  értékre.  Az  L-ciszteinnel

végzett reakciók esetében 25, 50, valamint 75 °C-ra állítottam be a hőmérsékletet. A

BSA-val végrehajtott kísérletek során pedig 25,0; 32,5; 40,0; 47,5; valamint 55,0 °C-

os hőmérséklet értékeket alkalmaztam.

Az  exponálás  300  másodpercenként  történt,  egyenként  3  másodperces

expozíciós  idejű  mérésekkel.  Az  50  °C-on,  vagy  annál  magasabb  hőmérsékleten
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végzett  méréseket  6000  másodperc  ideig  végeztem,  ugyanis  a  hosszabb  mérés  a

boroszilikát kapilláris hőhatás miatti törékenysége fokozottan fennállt.

Fagyasztva  töréssel  kombinált  elektronmikroszkópiához  (FF-TEM)  az

aranyat  tartalmazó  minták  inkubálás  után  (24  °C-os  hőmérsékleten)  kerültek

felhasználásra.  A szuszpenziókból körülbelül 1  ml-es mennyiséget a mintatartókba

bemértem.  A fagyasztás  részlegesen  megszilárdult  Freonnal,  a  tárolás  folyékony

nitrogénben  történt.  A törési  művelet  -100  °C-on  lett  végrehajtva.  A mintákon

árnyékolása  platina-  és  szénbevonat  segítségével  történt.  A  replikákat  a  TEM

vizsgálatokat biztosító réz- rácsra cseppentéssel vittem fel.

A dinamikus fényszórás (DLS) méréseket  AvidNano W130i DLS készülék

(lézer=660  nm)  segítségével  végeztem.  A  mintákat  tartalmazó  szuszpenziókat  a

mérések  előtt  0,2  m-es  pórusátmérőjű  Acrodisc®  polivinilidén-fluorid

fecskendőszűrőn nyomtam át.

Differenciális  pásztázó  kalorimetriához  (DSC)  A vezikulákat  tartalmazó

rendszerek  (hidratált,  5%  DPPC-t  tartalmazó)  termotróp  viselkedését  Setaram

μDSC3 evo DSC készülékkel jellemeztem. Minden mintát nem kevesebb mint három

hűtés-fűtés ciklusban vizsgáltam 20 és 70 °C közötti hőmérséklet tartományban. A

fűtési sebesség 1°C/perc volt az első ciklusban, majd minden további ciklusban 0,5

°C/perc.  A hűtést  1  °C/perces  sebességre  állítottam be.  Referenciaként  egy  üres

mintatartót  használtam.  Minden  egyes  méréshez  kb.  10  mg-ot  használtam  fel  a

hígítatlan multilamellás vezikulás szuszpenziókból.

A molekulamechanikai  modellezéshez a ChemBio3D Ultra 13.0 verzióját

használtam.  Az  (AuCys)n  polimerek  modellezéséhez  virtuális  (AuCys)5 oligomer

részleteket  generáltam  a  szélhatás  kiküszöbölése  és  a  számítási  idő  csökkentése

érdekében.

Az  (AuCys)5 molekulák  viselkedését  vizes  fázisban  tanulmányoztam.

Véletlenszerűen H2O molekulákat helyeztem el az oligomer láncok környezetében.

A  láncok  rendeződését  energiaminimum  számítással  szimuláltam  két

megközelítésben: aurofil kötések nélkül, valamint azok bevezetésével.

A BSA esetében egy korábban meghatározott kristályszerkezeti modellből

indultam ki [102]. Itt az arany oligomerek kialakulásának hatását vizsgáltam. A natív
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struktúrában véletlenszerűen kiválasztottam egymáshoz közeli cisztein csoportokat.

A diszulfid hidakat felhasítottam, a kénatomokhoz arany atomokat kapcsolva rövid

láncú  (nAu =  3)  arany  oligomereket  hoztam létre.  Az  energiaminimum számítást

ezután  hajtottam  végre.  A  számítási  idő  minimalizálása  érdekében  a  szimulált

környezetnek vákuumot választottam.

A  fehérje  szekvenciák  összehasonlításához  az  UniProt  adatbázisban

található  adatokat  használtam  [103].  A  szekvenciákat  a  Needleman–Wunsch

algoritmus segítségével vetettem össze egy online program segítségével [104]. Az

analógia pontszámok számításához a BLOSUM60 mátrixot alkalmaztam. Referencia

értéknek a humán transzferrin és a marha laktoferrin pontszámát használtam, ezek

ugyanis egymás szerkezeti analógjai [103].
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3. Kísérleti eredmények

3.  1  Az  arany  és  az  L-cisztein  szupramolekuláris
kémiája

Az L-cisztein  és  a  tetrakloro-aurát  reakciója  nem áll  meg  a  molekuláris

szinten. Ha a ciszteint feleslegben adjuk a tetrakloro-auráthoz (cisztein/Au ≥ 1), egy

fotolumineszcenciát  nem  mutató,  sárgásfehér  csapadék  válik  ki,  ezt  a  formát  a

továbbiakban (AuCys)n
α-val jelölöm.  A csapadék tömény (50 mM) NaOH oldatban

feloldódik.  Az  oldódást  követően  erős  redukálószerekkel  (például  nátrium-

borohidrid) reagáltatva arany nanorészecskék keletkeznek.

Az  (AuCys)n
α-t szobahőmérséklet  és  75  °C  közötti  hőmérséklet-

tartományban tartva, 24 órán belül spontán módon egy fotolumineszcens termék jön

létre,  melynek  képződését  az  irodalomban  korábban  még  nem  írták  le.  A

fotolumineszcens forma jelölésére a  (AuCys)n
β-t  használom. A termék kialakulása

UV lámpa segítségével a termék kialakulása szabad szemmel is jól követhető.

Alacsony (<1) cisztein:Au arány mellett  sárgásbarna,  vagy sötétlila színű

csapadék  megjelenését  figyelhetjük  meg.  Ez  elemi  állapotú  arany  (nano-,  vagy

mikrorészecskék),  esetleg  arany-szulfid  jellegű  vegyület  jelenlétére  utal.  Hasonló

viselkedést tapasztalhatunk, amennyiben a tetrakloro-aurátot cisztin telített oldatával

reagáltatjuk,  ugyanis  a  cisztin  alacsony  oldhatósága  miatt  a  ditiol:Au  molarány

egynél jóval kisebb.

Az  (AuCys)n
α → (AuCys)n

β átalakulás  széles  pH-  és  hőmérséklet-

tartományban lejátszódik.  Az (AuCys)n
β erős redukálószerrel  reagáltatva lila színű

csapadékot  ad,  ezzel  egyidejűleg  az  emisszió  is  eltűnik  (M1.  ábra).  Ez  azzal

magyarázható, hogy az arany oxidációs állapota a termékben 0 feletti érték.

Az  (AuCys)n
β vízben  felszuszpendálható,  opálos,  stabil  szolt  képez,

szobahőmérsékleten tárolva egy hónap után sem tapasztalható üledékképződés. Ezek

a tulajdonságok arra utalnak, hogy a termék nanoméretű asszociátumok halmaza.
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3. 1. 1 Az (AuCys)n
β fiziko-kémiai jellemzői

3.  1.  1.  1  Az  (AuCys)n
β spektrális  jellemzése

fotolumineszcencia  és  UV-Vis  spektroszkópia

segítségével

A  termék  emissziós  és  UV-Vis  abszorbancia  spektruma,  valamint  egy

tipikus minta fényképe (UV lámpa alatt) a 4. ábrán látható.

4. ábra A) Az (AuCys)n
β emissziós (folytonos vonal) és gerjesztési spektruma

(szaggatott vonal); a jobb fölső sarokban a termék UV-Vis spektruma; B) Az (AuCys)n
β

szuszpenzió UV lámpa alatt (350 nm-en gerjesztve)

Az  (AuCys)n
β a  látható  tartomány  narancssárga  régiójában  emittál.  A

különböző körülmények között kapott hullámhossz értékeket az 5. táblázat mutatja

be.

A  fotolumineszcencia  mérések  alapján  a  reakció  hőmérséklete  nincs

szignifikáns hatással a termék emissziós hullámhosszára. Ez eltér a korábban Luo és

munkatársai által leírt analóg rendszer, az Au-glutation reakciótermék viselkedésétől.

A szerzők azt tapasztalták, hogy a reakció hőmérsékletének növelése az emissziós
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hullámhossz vöröseltolódását idézi elő [83].

5. táblázat Az (AuCys)n
β emissziós hullámhossza különböző hőmérsékleten

különböző ideig tartó inkubálás után

Az (AuCys)
n
β esetében kb. 360 nm-es hullámhossznál megfigyelhető egy

csúcs  mind  a  gerjesztési,  mind  az  abszorbancia  spektrumban,  mely  az  irodalom

szerint  a  különböző  arany  klaszterekre  jellemző  tulajdonság  [64,67].  Hasonló

hullámhossz  értéknél  korábban  leírt  Au-feniltiolát  és  Au-glutation  komplexek

esetében figyeltek meg csúcsokat [82-84].

A látható tartományban további abszorbancia csúcsok nem jelennek meg. Ez

két fontos következtetéshez vezet. Az egyik, hogy klasszikus értelemben vett arany

nanorészecskék nem keletkeznek melléktermékként  a  folyamatban.  Ezek plazmon

abszorbancia  csúcsa  ugyanis  500  és  600  nm  között  jelentkezik,  és  igen  kis

nanorészecske koncentráció mellett is észlelhető [105].

Az időfeloldásos fotolumineszcencia (TRPL) eredmények alapján a termék

emissziója s-os nagyságrendű élettartam komponensekkel írható le (1 = 0,7 s; 

= 0,52; 2 = 2,4 s; 2 = 0,48). Az irodalomban alapján különböző szerkezetű arany

klaszterek  és  szupramolekuláris  asszociátumok  vizsgálata  során  hasonló

nagyságrendű élettartam értékeket találunk [67, 77, 78, 82], amelyek egyébként az

egymással  kölcsönhatásba  kerülő  arany  atomoknak  tulajdonítható  [25,  68].  A

fotolumineszcencia kvantumhatásfokának becsült értéke 1,1%, azonban a valós érték

ennél valószínűleg magasabb, hiszen a termék erős fényszórása miatt a látszólagos

abszorbancia magas.
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3. 1. 1. 2 Az (AuCys)n
β kémiai összetétele

Az XPS mérések kvalitatív és kvantitatív információt egyaránt szolgáltattak

az (AuCys)n
β kémiai összetételéről. A natív ciszteinhez képest a kén szignifikánsan

alacsonyabb kötési energiát mutat a termékben: a különbség a két állapot között 0,6

eV. Ez az  eltérés  az  Au-S kötés  kialakulásaénak következménye,  mely egy erős,

kovalens  karakterrel  rendelkező  kölcsönhatás  [106].  Az  arany  esetében  a  kötési

energiára a nanorészecskékben található aranyhoz hasonló értéket kaptam [107]. Ez

az eredmény szembetűnő, hiszen az irodalom szerint az arany-tiolát polimerekben az

oxidációs állapot formálisan +1 [51, 86]. A termék viselkedése (nevezetesen az, hogy

NaBH4-del  redukálható)  0  feletti  értékre  utal.  Következésképp,  az  arany  átlagos

oxidációs  állapota  0  és  +1  közötti  az  (AuCys)n
β esetében.  Ez  a  közel  fémes

viselkedés valószínűleg annak a következménye, hogy az arany atomok aggregációja

következtében egy kiterjedt Au-Au rendszer jön létre,  melyet  a  ligand molekulák

stabilizálnak.

A kvantitatív XPS becslések szerint az arany:kén arány a termékben igen

közel  van  az  1:1  sztöchiometriához.  Ezt  az  eredményt  az  ICP-OES  módszerrel

végzett  analízis  megerősítette.  Ez  a  jellegzetes  összetétel  megfigyelhető  számos,

korábban leírt Au+-tiolát polimerek esetében, mint például az Au+-tiomalát, valamint

az Au+-feniltiolát [82, 108]. Ismeretes, hogy az ilyen molekulákban a tiolcsoportok

hidakat  képeznek  az  arany  atomok  között,  és  fűrészfog-szerű  oligomerek  és

polimerek jönnek létre [108-110]. A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy az

(AuCys)n
β-t az 5. ábrán bemutatott ismétlődő egységekből álló polimerek alkotják.
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5. ábra Az (AuCys)n
β-t felépítő polimerláncok feltételezett szerkezete3

3. 1. 1. 3 Az (AuCys)n
β szerkezete

A  termék  szerkezetének  jellemzésére  a  nagyszögű  szögtartományba

kiterjesztett  kisszögű  röntgenszórást  (SWAXS)  módszert  alkalmaztam.  A széles

szögtartományban  rögzített  SWAXS  szórási  képek  körszimmetrikus  szórást

mutatnak,  ami  azt  jelzi,  hogy  a  minta  szóró  egységei  makroszkopikusan  nem

orientáltak, nincs kitüntetett iránya a rendezettségnek. A szórási kép radiális lefutását,

a szórási görbét a 6. ábra mutatja.

3 Az ábra disszociálatlan COOH csoportokat tüntet fel, a valóságban ezek feltételezhetően egyránt

jelen vannak disszociált és disszociálatlan formában.
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6. ábra Az (AuCys)n
β por (folytonos vonal) és szuszpenzió (szaggatott vonal) kis- és

nagyszögű röntgenszórási görbéje; balra lent a minta fagyasztva töréssel előkészített

elektronmikroszkópiás felvétele.

A  szórási  görbe  eleje  az  ún.  kisszögű  szórás  görbe  a  minta  „durva”

szerkezeti  leírását  adja  a  nanométeres  méretskálán.  A nagyobb  szórási  változó

tartományban (q>4 nm-1) diffrakciós csúcsok jelennek meg, tehát a minta diffrakciós

jelenséget is mutat, ami az atomi méretskálájú rendezett, kristályos jellegű szerkezet

következménye.  Innen  ered  a  SWAXS  módszer  megnevezése,  mert  ennek

segítségével  a  kolloidok  folytonos  kisszögű  szórása  és  kristálykáinak  nagyszögű

pordiffrakciója, a két szórási tartományban elkülönülve megfigyelhető. q=5 nm-1-nél

és  annak  kétszeresénél  intenzív  Bragg  reflexiók  jelennek  meg.  Az  ekvidisztáns

reflexiók rétegrács kiépülését bizonyítják, amelynek periódustávolsága 1,3 nm. Az

(AuCys)n
α köztitermék  szórási  görbéjén  ez  a  csúcs  nem  jelentkezik  (M2.  ábra),

amiből  arra  lehet  következtetni,  hogy szoros  kapcsolat  van  a  fotolumineszcencia

megjelenése  a  réteges  struktúra  kialakulása  között.  Az (AuCys)n
β minta  SWAXS

görbéjét mind a reakció közegéből ülepített szuszpenziós (nedves állapotú), és annak

szárított  (száraz  por)  formájában  felvettük.  A kisszögű szórás  görbéjének  jellege,

annak exponenciálisan lecsengő formája hasonló, és a réteges szerkezetet tanúsító
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Bragg csúcsok megfigyelhetők. A különböző állapotú minták görbéin a rétegrácsra

jellemző csúcsok maximumhelye nem tolódik el számottevően. Ez azt jelenti, hogy

víz hatására a réteges struktúra nem változik meg a száraz állapothoz képest, mely –

feltételezésem  szerint  –  a  ligand  molekulák  merevségének  következménye.  A

glutation  esetében,  mely  egy  jóval  rugalmasabb  molekula,  leírták,  hogy  az

asszociátumok  hidrogélt  képeznek  [111].  Ezzel  szemben  az  (AuCys)n
β

nanorészecskékhez hasonlóan viselkedik.

A kisszögű  szórás  kezdeti  tartománya,  a  kis  q  értékek  tartományában  a

Guinier-féle összefüggéssel közelíthető

I (q≈0)= I 0 e
−q2 R g

2

3  (21.)

ahol I0 a 0 szórási szögre extrapolált szórási intenzitás (előreszórt nyaláb),

Rg pedig a girációs sugár. Ez utóbbi a szóró objektumok méretét (általános módon,

ún. inercia sugárral  jellemezve, amely mindenfajta részecskealakra érvényes) adja

meg.

A nagyobb q értékek tartományában (ezt a tartományt Fourier tartománynak

nevezik a szakirodalomban) a szórási görbe lefutása a részecskék alakját jellemzi. A

kisszögű görbe lecseng (a kolloid méretéből adódó kisszögű szórás megszűnik), ez a

mi  esetünkben az 5 – 10 nm-1 tartományban figyelhető  meg,  ott  ahol  a  SWAXS

alapvonala  a  minimumhoz  közelít.  Ezt  a  szakaszt  a  SAXS  görbék  Porod

tartománynak hívják.  Itt  a görbe közelíthető q valamely negatív hatványával, mely

jellemzi a részecskék felületi érdességét.

Amennyiben  réteges  rendszer  van  jelen,  azaz  a  szórást  eredményező

objektumok, sík irányban kiterjedt lapos (az egyik dimenzióban jóval kisebbek, mint

a másik kettőben) egymással nem korreláló, mint egyedi szóró rétegek sokasága, a

Fourier tartomány az alábbi, formálisan a Guinier-féle megközelítéshez igen hasonló,

egyenlettel közelíthető

Ilamella=G q−2 e−q2 Rt
2

 (22.)

ahol  Rt egy  girációs  sugárhoz  hasonló  mennyiség,  mely  ez  esetben  a

lamellák vastagságát írja le,  G pedig egy skálaváltozó.  Ez a függvény formálisan

igen hasonló a Guinier-féle megközelítéshez.
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Általánosságban leírhatjuk, hogy

I =G q3−s e
−q2 R g ,s

2

s  (23.)

ahol s az objektum dimenziója. Lamellás rendszerek esetében s=1, hiszen itt

egyetlen  mérhető  dimenzióról,  a  vastagságról  van  szó.  Az  (AuCys)n
β esetében  a

görbe lefutása q-2 hatványával közelíthető. Az illesztett függvény így írható le:

  (24.)

A lamellák vastagsága az alábbi módon számolható:

T=√12 Rg ,1  (25.)

A  kis  szögek  régiójában  vizsgálva  a  görbék  meredekségét,  azt  a

következtetést  lehet  levonni,  hogy megközelítőleg  8  nanométeres  vastagságú,  sík

morfológiával  rendelkező  objektumok  vannak  jelen.  Az  FF-TEM  technika

segítségével  végzett  képalkotás  során  kapott  eredmények  ezt  alátámasztják:  a

felvételeken jól kivehető, lapos szemcsék figyelhetők meg.

Fontos  megemlíteni,  hogy a  száraz  minták  SWAXS görbéjén  a  nagyobb

szögek  tartományában  találhatunk  olyan  csúcsokat,  melyek  0,3  nm  körüli

periódustávolság  értékeknek  feleltethetők  meg.  Ezek  az  aurofil  kölcsönhatásra

utalnak,  ennek  jellemző  távolsága  ugyanis  –  az  eddigi  ismereteink  alapján  –

átlagosan 0,3 nm [25].

Az  arany  különböző  komplexei,  vegyületei  hajlamosak  szuperrácsok4

kialakítására.  Többek  között  arany-tiobarbiturát  és  arany-glutation  komplexek

esetében  is  leírták  a  jelenséget  [109,  111].  Ez  utóbbi  esetében  a  szerzők  azt

feltételezték, hogy a rétegeken belül az arany- és kénatomok a 7. ábrán bemutatott

módon, hatszögesen helyezkednek el [111].

4 Szuperrács:  két  vagy  több  anyag  periodikus  szerkezete,  melyben  a  rétegtávolság  általában

nanométeres nagyságrendű.
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7. ábra Az arany-glutation hidrogél rétegeinek feltételezett szerkezete [111]

alapján

Más,  arany-tiomaláttal,  arany-feniltioláttal,  valamint  arany-acetilidekkel

foglalkozó munkákban ezzel  szemben azt  írták  le,  hogy az  arany-  és  kénatomok

fűrészfog  alakú,  lineáris  molekulákat  alkotnak  [108-110].  Ez  utóbbi  esetben  az

egymás mellett elhelyezkedő molekulák arany atomjai vannak egy síkban. Mivel a

cisztein  a  glutationnal  rokon  vegyület,  mindkét  esetet  megvizsgáltam

molekulamechanikai  szimulációkkal.  Hatszöges  elrendeződést  feltételezve  arra  az

eredményre  jutottam,  hogy  a  rétegek  közötti  távolság  1,0  nm.  A  szimulációk

eredményét a 8. ábra mutatja.
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8. ábra A (AuCys)n
β szuperrács szerkezete [111] alapján molekulamechanikával

optimalizálva vizes közegben;  a vízmolekulák türkiz színnel szerepelnek, az egyéb színek az

(AuCys)n
β különböző atomojait jelölik: Au: sötétszürke; S: sárga; N: kék, O: piros, C:

világosszürke, H: fehér

Abból  a  megközelítésből  kiindulva,  hogy  a  rétegek  fűrészfog  alakú

polimerláncokból  állnak,  melyeket  között  a  vonzó  kölcsönhatásokért  aurofil  erők

felelősek,  a  rétegek  közötti  távolságra  in  silico modellezéssel  1,3  nm-es  értéket

kaptam (l.  9.  ábra),  mely egyezik a  SAXS módszerrel  mért  kísérleti  értékkel.  Ez

alapján levonható az a következtetés, hogy ez utóbbi feltételezés jobban közelíti a

termék szerkezetét, mint a 7. ábrán bemutatott szerkezet. Ezt az is alátámasztja, hogy

az arany – az ezüsthöz és a rézhez képest – a síkháromszöges koordinációt kevésbé

preferálja, hanem leginkább a síknégyzetes és a lineáris geometria áll hozzá közelebb

[7].
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9. ábra Az (AuCys)n
β feltételezett szerkezete, molekulamechanikával

optimalizálva vizes közegben;  a vízmolekulák türkiz színnel szerepelnek, az

egyéb színek az (AuCys)n
β különböző atomojait jelölik: Au: sötétszürke; S:

sárga; N: kék, O: piros, C: világosszürke, H: fehér

A szimulációk arra  is  rámutattak,  hogy a rétegeken belül,  valamint  azok

között  hidrogénhidak  vannak  jelen,  melyek  felelősek  a  ligand  molekulák

elrendeződéséért. Ez bizonyos mértékben analóg azzal, ahogy az arany(111) felületen

a  cisztein  molekulák  összefüggő  hálózatot  alkotnak  [112].  Ezenkívül  a  hidrogén
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kötések azért is fontosak, mert az aurofil asszociátumok stabilitását nagy mértékben

megnövelik [28].  A stabilitásért fehérjék és peptidek esetében a  polipeptid gerinc

felelős.

3. 1. 1. 4 Az (AuCys)n
β FTIR spektroszkópiai vizsgálata

Az L-ciszteinre vizes oldatban széles pH tartományban az ikerionos forma

jellemző [113]. Az NH3
+ csoportok sávjai a 2630-2650 cm-1 közötti,  míg a COO-

csoportok  az  1500-1600  cm-1 közötti  hullámszám tartományban  figyelhetők  meg

[114]. Az (AuCys)n
β minták FTIR spektrumában (10.A ábra) az előbb említetteken

kívül  egy  további,  intenzív  sáv  figyelhető  meg  1645  cm-1-nél,  mely  a  karbonil

csoportok  νC=O  rezgéseinek  felel  meg  [114,  115].  Ez  arra  utal,  hogy  a

ligandmolekulák  funkciós  csoportjai  vegyes  karaktert  mutatnak.  Az  amino-  és

karboxilcsoportok egy része disszociálatlan formában van jelen,  míg a másik fele

disszociált.  Az előbbiek hidrogénkötéseket képeznek, ez utóbbiak jelenléte alapján

pedig  nem  zárható  ki  a  sóhidak  kialakulása  a  termékben.  Sóhidak  képződnek

egyébként akkor, amikor arany nanorészecskék szuszpenziójához ciszteint adnak; a

hídképződés pedig aggregációhoz vezet [116]. A molekulamechanikai szimulációk

segítségével kimutattam, hogy a hidrogénhidak a rétegek között, vagy azokon belül

egyaránt előfordulhatnak, ahogy azt a 10.B ábra szemlélteti. Ugyanez feltételezhető

az elektrosztatikus kölcsönhatásokról is.

A másodlagos  erők  szerepe  tehát  rendkívül  fontos  a  szupramolekuláris

asszociátumok képződésében és stabilizálásában. Ezt alátámasztja, hogy amennyiben

aminocsoportokat  nem  tartalmazó  tiolokkal  (tioglikolsavval,  vagy  tioglicerinnel)

végezzük  el  a  kísérletet,  kimutatható  mennyiségben  nem  képződnek

fotolumineszcens termékek (M3. ábra).
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10. ábra A) Az (AuCys)n
β (narancssárga) és az L-cisztein (zöld) FTIR spektruma;

B) A rétegek közötti, valamint a rétegeket alkotó láncokat összekötő hidrogénhidak

(szaggatott vonallal jelölve) az (AuCys)n
β termékben; a különböző színek különböző

atomokat jelölnek: Au: sötétszürke; S: sárga; N: kék, O: piros, C: világosszürke, H: fehér; a

szaggatott vonalak a hidrogénhidakat jelölik; a vízmolekulák az átláthatóság érdekében

nincsenek feltüntetve

Ezenkívül  az  FTIR  spektroszkópia  alátámasztja  az  XPS  mérésekből

származó  megállapítást,  miszerint  a  termék  S-Au  kötéseket  tartalmaz.  A cisztein

spektrumában 2554 cm-1-nél található S-H rezgési sáv [117] az (AuCys)n
β esetében

nem  jelentkezik.  Mivel  cisztin  jelenlétére  utaló  jelek  nincsenek  a  spektrumban,

kizárható, hogy S-S kötések felelősek a jelenségért. Ebből következik, hogy a tiol

csoportok sávja az S-Au kötések kialakulása miatt nem megfigyelhető.
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3.  1.  2  A  szupramolekuláris  arany-cisztein
asszociátumok kialakulása

Az (AuCys)n
α → (AuCys)n

β átalakulást nyomon követtem fluorimetriával és

időfeloldásos  kisszögű  röntgenszórás  (TR-SAXS)  technikával.  A  különböző

hőmérsékleten végzett kísérletek eredményei a 11. ábrán láthatók.

11. ábra Az (AuCys)n
β kialakulása: A) Az emissziós intenzitás változása az idő

függvényében 25 °C-on (háromszögek), 50 °C-on (körök), valamint 75 °C-on (négyzetek);

jobbra fent az azonos körülmények mellett végzett időfeloldásos SAXS módszerrel mért

szórási intenzitás a szuperrácsra jellemző 5 nm-1 értéknél; B) A 25 °C-on mért SAXS

eredmények kétdimenziós ábrázolása
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Az emissziós intenzitás 25 °C-os inkubálás esetében körülbelül nyolc óra

után hajlik  telítésbe.  A hőmérsékletet  50 °C-ra emelve a folyamat kevesebb mint

négy óra alatt  lejátszódik.  75 °C-on két  órán belül  elérhető  a  maximum.  Ezen a

hőmérsékleten  egyébként  magasabb  intenzitás  volt  mérhető  a  25  és  50  °C-os

mintákhoz képest  is,  tehát  ez a  termék előállítása szempontjából  közel  optimális.

Ugyanakkor  azt  is  meg  kell  említeni,  hogy a  telítés  elérése  után  a  termék  lassú

bomlását figyeltem meg.

A különböző időpontokban felvett SAXS görbék esetében figyeltem az 5

nm-1-nél jelentkező csúcs abszolút intenzitását. Az így kapott intenzitás értékek az

idő  függvényében hasonlóan telítésbe  hajlanak,  lefutásuk az  azonos  körülmények

mellett fluorimetriával kapott görbékéhez igen hasonló. A két különböző módszerrel

kapott adatok közötti korrelációs együttható 0,9208. Ez erős pozitív korrelációra utal

a  többréteges  szerkezet  és  az  emissziós  intenzitás  között.  Ismereteink  alapján  az

aurofil hálózat felelős a termék fotolumineszcenciájáért [25]. Ebben az esetben ez a

hálózat alkotja a rétegeket.  Felmerül tehát a kérdés, hogy ez a korreláció miképp

állhat fenn.

A molekulamechanikai szimulációk arra engednek következtetni,  hogy az

(AuCys)n láncok  aggregációja  vizes  közegben  a  hidrogénhidak  képződésének

következtében  kedvezményezett  (l.  12.A  ábra).  Ez  magyarázza  a  gyors

csapadékképződést,  más  szóval  a  termék  rossz  oldhatóságát.  Amennyiben  azt

feltételezzük, hogy az aurofil erők nem érvényesülnek, a többrétegű struktúra helyett

a láncok amorf hálózata figyelhető meg. Ez feltehetően a nem emittáló (AuCys)n
α

köztitermékre jellemző. Ha az aurofil kötések is figyelembe vesszük, a 12.B ábrán

látható, szabályos rétegek kialakulása következik be. Ehhez nyilvánvalóan szükség

van a hidrogénhidak hálózatának átrendeződésére, azaz egyes kötések felhasadására,

és újak létrejöttére. Ezt a ligand molekulák, valamint a polimerláncok hőmozgása

biztosítja.  A hidrogén  kötések  megerősítik  az  aurofil  hálózatot.  Ez  a  szerkezet

nagyfokú stabilitásához, merevségéhez vezet. Az is elmondható, hogy a többrétegű

struktúra kialakulása az egyes rétegekből igen könnyen végbemegy, ugyanis igen sok

kapcsolódási  pont  található  az  egyes  rétegek  környezettel  érintkező  régiójában,

becslésem szerint az amino- és karboxilcsoportok száma nm2-enként eléri a 37-et.
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Következésképp, a rétegek kialakulása és szuperrácsba rendeződése két egymástól

nem elkülöníthető, szimultán bekövetkező folyamat.

12. ábra (AuCys)5 oligomer láncok rendeződése  A) Au-Au kötések hiányában; B)

Au-Au kötések jelenlétében; a különböző színek különböző atomokat jelölnek: Au:

sötétszürke; S: sárga; N: kék, O: piros, C: világosszürke, H: fehér; a szaggatott vonalak a

hidrogénhidakat jelölik; a vízmolekulák az átláthatóság érdekében nincsenek feltüntetve

Az  (AuCys)n
β termék  önszerveződésének  spontán  jellege  a  cisztein

molekuláris  szerkezetének  következménye.  Mivel  az  aminosav  molekulánként

mindössze  egyetlen  NH2 és  egy C=O csoportot  tartalmaz,  a  rétegeket  összekötő

cisztein  hidak hosszában,  valamint  kapcsolódásának jellegében nem számíthatunk

változatosságra. Ennek eredménye a szabályos szerkezet.
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A TR-SAXS módszer segítségével nyomon követtem a részecskék girációs

sugarának  változását  az  inkubálás  során.  Korábban  említettem,  hogy  réteges

rendszerről  lévén  szó,  az  Rg érték  megfelel  egy  lapos  részecske  átlagos

vastagságának.  Az  elemzéshez  a  SAXS  görbék  Guinier  régióját  használtuk.  A

különböző  hőmérsékleten  végzett  kísérletek  eredményei  a  13.  ábrán  láthatók.  A

részecskék méretére vonatkozó adatokat a 6. táblázat mutatja be.

13. ábra Az (AuCys)n
β részecskék girációs sugarának változása az idő

függvényében 25 (háromszögek), 50 (körök), valamint 75 °C-os (négyzetek) hőmérsékleten;

ez utóbbi két hőmérséklet esetében a 10 ezer másodperc után következő adatok a t = ∞

értékre vonatkozó extrapolációból származnak

6. táblázat Az (AuCys)n
β részecskék stacionárius mérete különböző hőmérsékleten

végzett kísérletek esetében

A  TR-SAXS  eredmények  alapján  megállapítható,  hogy  az  (AuCys)n
β
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stacionárius Rg értéke hőmérsékletfüggő. A hőmérséklet emelkedése kedvez az alábbi

folyamatoknak:  a)  az  (AuCys)n láncok  konformációjának  megváltozása;  b)  a

láncszegmensek mozgása; c) a másodlagos kötések felbomlása.

3. 1. 3 Összefoglalás

A  tetrakloro-aurát  és  az  L-cisztein  reakciója  során  a  korábban  leírt

szubsztitúciós  és  redukciós  lépések  mellett  szupramolekuláris  folyamatok  is

lejátszódnak.  A  kiindulási  anyagokat  megfelelő  arányban  elegyítve,  a  szoba-

hőmérsékletű,  vagy annál  magasabb hőmérsékletű  inkubálás  után  egy eddig  nem

ismert  fotolumineszcens,  a  látható  spektrum  narancssárga  tartományában

lumineszkáló  termék  kialakulását  figyeltem  meg,  melyet  az  (AuCys)n
β

szimbólummal  jelöltem.  Az  (AuCys)n
β képződését  egy  nem  emittáló  prekurzor

létrejötte előzi meg, amelyből az átalakulás spontán végbemegy.

A cisztein szupramolekuláris viselkedése több szempontból is eltér azoktól a

megfigyelésektől, melyeket korábban a glutation esetében leírtak.

XPS  és  ICP-OES  technikák  segítségével  megállapítottam,  hogy  az

(AuCys)n
β (AuCys)n polimerekből áll.  A kvalitatív XPS eredmények egyértelműen

igazolták, hogy a cisztein aranyhoz a kénatomokon keresztül kapcsolódik.

SAXS  módszerrel  bizonyítottam,  hogy  a  termék  szuperrács  szerkezettel

rendelkezik.  A rétegek  közötti  távolság  jellemzően  1,3  nm.  Molekulamechanikai

szimulációk segítségével  igazoltam a feltételezést,  miszerint  a rétegeket fűrészfog

alakú polimerek alkotják, melyeket a rétegek síkjában aurofil erők tartanak össze, a

rétegek  közötti  kölcsönhatásokért  pedig  a  ligand  molekulák  amino-  és

karboxilcsoportjai között kialakuló hidrogénkötések és sóhidak felelősek.

A fotolumineszcencia spektroszkópiát az időfeloldásos SAXS technikával

kombináltam. Ezt az összetett módszert arra használtam fel, hogy nyomon kövessem

az  (AuCys)n
β létrejöttét.  Az  eredmények  azt  mutatták,  hogy  pozitív  korreláció

fedezhető fel a többréteges struktúra jelenléte és az emissziós intenzitás között. Ez

azzal  magyarázható,  hogy  a  rétegek  kialakulása  és  szuperrácsba  rendeződése  a

kapcsolódási pontok magas száma miatt szimultán megy végbe.

Az (AuCys)n
β termék egy ígéretes  kiindulópont  új  típusú fotolumineszcens  arany
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termékek előállításához.
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3.  2  A  fehérjék  és  peptidek,  mint  klaszterképző
reagensek vizsgálata

3. 2. 1 Arany klaszterek előállítása fehérjékkel

Az arany kvantum klaszterek szerkezete és emissziós tulajdonságai közötti

összefüggések  következtében  a  fluoreszcenciás  módszer  alkalmas  arra,  hogy  a

klaszterek képződését nyomon kövessük.

Négy  különböző  fehérjével  végeztem  kísérleteket,  melyeknek  a  reakció

szempontjából  fontos  jellemzőit  (a  molekulatömeget,  az  izoelektromos  pontot,  a

cisztein  oldalláncok,  valamint  diszulfid  hidak  számát)  a  7.  táblázatban  foglaltam

össze.

7. táblázat Arany klaszterek előállítása érdekében végzett kísérletekben felhasznált

fehérjék releváns tulajdonságai

A  BSA  és  a  tripszin  felhasználásával  korábban  állítottak  elő  arany

klasztereket  [51,  53],  így  kísérleteimben  ezeket  referenciaként  alkalmaztam.  A

hialuronidáz-3  (H3)  és  a  concanavalin  A  fehérjékkel  korábban  nem  végeztek

kísérleteket. A H3 többek között abban különbözik a BSA-tól és a tripszintől, hogy a

cisztein  oldalláncok  nem  diszulfidként,  hanem  szabad  tiolként  vannak  jelen.  A

concanavalin  A pedig  nem tartalmaz cisztein  alegységeket.  Tirozin  oldalláncok  a

választott fehérjék mindegyikében jelen vannak.

 A  fehérjék  és  a  tetrakloro-aurát  lúgos  közegű  reakciójával  előállított

reakciótermékeket fluorimetriával vizsgáltam, az eredményeket a 14. ábra mutatja.
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BSA 66,4 4,7 35 17
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14. ábra Az Au3+ és különböző fehérjék reakciótermékének emissziós spektruma:

BSA (folytonos vonal), hialuronidáz-3 (szaggatott vonal), tripszin (pontozott vonal),

concanavalin A (pontvonal)

A vörös  tartományban  emittáló  minták  fotolumineszcencia  élettartamára

vonatkozó adatok a 8. táblázatban találhatók.

8. táblázat AuQC@fehérje termékek emissziójának élettartama (gerjesztési

hullámhossz: 473 nm)

A  mért  élettartamok  mikroszekundumos  nagyságrendbe  esnek,  ami

összhangban van korábbi, különböző ligandumokkal (köztük fehérjékkel, valamint

tiolcsoportot  tartalmazó,  egyszerűbb  szerves  molekulákkal)  stabilizált  arany

klaszterek esetében mért értékekkel [67, 77].

A  tanulmányozott  fehérjék  közül  a  concanavalin  A  esetében

klaszterképződés nem tapasztalható. A H3 – A BSA-hoz és a tripszinhez hasonlóan –

aktív fehérjének mutatkozott.

Ahogy  azt  a  8.  táblázatban  láthatjuk,  a  négy  általam  használt  fehérje
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változatos  tulajdonságokat  mutat.  A concanavalin A klaszterképzés  szempontjából

mutatkozó  inaktivitása  a  cisztein  oldalláncok  szerepének  fontosságára  mutat  rá,

ugyanakkor a többi jellemző nem tűnik kiemelkedő fontosságúnak.

Amennyiben tovább bővítjük a vizsgálni kívánt fehérjék csoportját, felmerül

a  kérdés,  hogy  a  szekvencia  játszik-e  bármilyen  jelentős  szerepet  a

klaszterképződésben. Ehhez összehasonlítottam a különböző fehérjék szekvenciáját,

melyre  a  legalkalmasabb  eljárásnak  egy  algoritmus  által  meghatározott  analógia

pontszám  alkalmazását  találtam  [118].  Annak  érdekében,  hogy  a  pontszámokat

könnyen  értelmezni  lehessen,  a  transzferrin-laktoferrin  pontszámát  egységnyinek

vettem (ez a két fehérje egymás strukturális analógja), ehhez viszonyítottam a többi

eredményt.  Az klaszterképződés szempontjából eddig kísérletileg vizsgált fehérjék

és peptidek szekvenciájának analógia pontszámait a 9. táblázat tartalmazza.

9. táblázat Biomolekulák szekvenciájának analógia pontszámai

a sertés; b tojásfehérje; c marha; d ló; e humán

A pontszámok  azt  mutatják,  hogy  az  aktív  molekulák  szekvenciái  igen

különbözőek  lehetnek;  inaktív  és  aktív  fehérjék  között  néhány  esetben  nagyobb

mértékű  egyezést  találtam,  mint  két  aktív  között.  Jó  példa  erre  az  inaktív

concanavalin A és az aktív pepszin fehérje közötti 0,024-es pontszám, miközben a

pepszin  és  a  szintén  aktív  BSA között  mindössze  0,003-as  értéket  kaptam  az

analógiára.  Elemzésem  szerint  a  klaszterképződés  kulcsa  nem  egy  speciális

szekvenciarészlet,  mely  minden  aktív  biomolekulában  előfordul.  Ez  alapján  a

jelenség kulcsa inkább az aminosav profilban, és nem a szekvenciában keresendő.

Az aktív molekulákról elmondható,  hogy mindegyik tartalmaz cisztein és
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BSA HRP

0,003 -

0,006 0,015 -

0,006 0,004 0,005 -

0,009 0,007 0,016 0,003 -

HRP 0,009 0,011 0,012 0,007 0,007 -

0,016 0,006 0,007 0,005 0,004 0,004 -

0,021 0,010 0,005 0,004 0,008 0,009 0,011 -
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tirozin oldalláncokat.  Az is  igaz,  hogy arany klaszterek szintézisét  olyan fehérjék

segítségével  is  megvalósították  korábban,  melyek  nem  tartalmaznak  hisztidin

(CRABP2), triptofán (tojásfehérje lizozim),  vagy metionin (inzulin) oldalláncokat.

Ez azonban önmagában nem nyújt  információt a cisztein és a tirozin kizárólagos

szerepéről.

3. 2. 2 Arany klaszterek előállítása peptidekkel

A  peptidekkel  végzett  preparációs  kísérletek  után  is  mértem  a

reakcióelegyek fotolumineszcenciáját, ennek eredményei a 15. ábrán láthatók.

15. ábra Az Au3+ és különböző peptidek reakciótermékének emissziós spektruma:

CCYE6R3 (folytonos vonal), CCWE6R3 (pontvonal), MMYR6R3 (kétpont vonal), [D-

Lys6(Cys)]-GnRH-I (kihagyásos vonal), [D-Cys6]-GnRH-II (szaggatott vonal) és ([D-Cys6]-

GnRH-II)2 (pontozott vonal); a gerjesztés 350 nm-en történt

A peptidekkel végzett kísérletek során azt tapasztaltam, hogy a CCYE6R3

peptid klaszterszintézis szempontjából aktív. Ugyancsak aktívnak mutatkozott a [D-

Cys6]-GnRH-II peptid, valamint annak diszulfid hidas dimerje. A CCYE6R3 és a [D-

Cys6]-GnRH-II  peptiddel  preparált  klaszterek  élettartam  értékeit  a  10.  táblázat

foglalja össze.
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10. táblázat AuQC@peptid termékek emissziójának élettartama  (gerjesztési

hullámhossz: 473 nm)

Ahogy a fehérjékkel előállított klaszterek esetében, itt is mikroszekundumos

komponensekkel jellemezhető a lumineszcencia lecsengése. 

Amennyiben a CCYE6R3 peptid analógjait nézzük, és cisztein oldalláncokat

metioninra,  vagy  a  tirozint  triptofánra  cseréljük,  a  molekula  klaszterképződés

szempontjából  inaktívvá  válik.  Ez  kísérleti  bizonyíték  a  korábbi  feltételezésre,

miszerint a cisztein és a tirozin oldalláncok reagálnak az auráttal a klaszterképződés

során.

Azokban  az  esetekben,  amikor  a  CCWE6R3 peptidet  alkalmaztam,  és

ekvimoláris  mennyiségben  szabad  tirozint,  vagy  MMYE6R3 peptidet  adtam  a

reakcióelegyhez, nem képződtek arany klaszterek. Ez a megfigyelés kihangsúlyozza

az intramolekuláris folyamatok fontosságát. A háttérben az arany-tirozinát komplex

kialakulása áll, mely megelőzi az arany redukcióját [85]. 

A  [D-Lys6(Cys)]-GnRH-I,  a  [D-Lys6(Ac-Cys)]-GnRH-I,  valamint  ezek

dimerjei inaktívnak bizonyultak.  Ennek az lehet az oka, hogy a polipeptid lánctól

relatíve  távol  elhelyezkedő  cisztein  oldallánc  esetében  nem  tud  érvényesülni  a

polipeptid láncok stabilizáló hatása,  sem egyéb másodlagos erő,  mely a kialakuló

arany oligomert megerősíti.

A  fehérjékkel  és  peptidekkel  végzett  kísérletek  alapján  a  cisztein

oldalláncok szerepe kitüntetett. Eredményeim rámutattak, hogy azok a biomolekulák

ugyanúgy alkalmasak klaszterek előállítására és stabilizálására, melyekben a cisztein

diszulfid  formában van jelen,  mint  azok,  amelyekben  szabad tiolként.  Ennek két

lehetséges  magyarázata  képzelhető  el.  Az  egyik,  hogy a  diszulfid  hidak  a  lúgos

környezetben  instabilak,  különösen  azok,  amelyek  aszimmetrikusak.  Mivel  a

fehérjékben  található  diszulfidokra  az  aszimmetria  jellemző,  ezek  könnyen

felhasadnak.  A másik  elképzelés,  hogy  a  +3-as  állapotú  arany  diszulfidokkal  is

54

Minta

0,4 0,33 1,3 0,67

1,1 0,43 2,6 0,57

t
1
 (ms) a

1
t2  (ms) a 2

AuQC@CCYE
6
R

3
 

AuQC@[D-Cys6]-GnRH-II



reagál. A tetrakloro-aurát és a cisztin reakcióját vizsgálva megfigyeltem, hogy a +3-

as állapotú arany redukálódik, tehát ez alapján ez utóbbi elképzelés is logikusnak

tekinthető.

3.  2.  3  A  prekurzorok  mólarányának  szerepe  a
reakcióban

Az irodalmi, valamint kísérleti tapasztalatok azt mutatták, hogy a HAuCl4 és

a fehérjék/peptidek reakciója kettős kimenetelű lehet. Fotolumineszcens klaszterek és

klasszikus  arany  nanorészecskék  egyaránt  keletkezhetnek,  a  termék  jellege  a

prekurzorok arányától függ.

Definiáltam  egy  kritikus  cisztein:arany  arányt,  mely  szükséges  ahhoz,

klaszterek képződjenek, melyet  c-vel jelöltem. Feltételeztem, hogy  c értéke függ

attól,  hogy  hány  cisztein  oldallánc  található  egy  molekulán  belül  (ncys),  az

irodalomban  több  helyen  is  említett  Au25SR18 sztöchiometria  alapján  az  alábbi

módon:

ϕc≈
0,72
nC y s (26.)

Egy lehetséges módszer a c érték becslésére az, hogy különböző prekurzor

arányokkal végezzük a kísérletet, és meghatározzuk azt a legkisebb arányt, melynél

kimutatható az emisszió. Emellett érdemes azt is figyelembe venni, hogy a klasszikus

arany nanorészecskék UV-Vis spektrumában jól észlelhetőek a plazmon abszorbancia

sávok,  míg  kvantum  klaszterek  esetében  ezek  nem  megfigyelhetők.  Ezzel  a

módszerrel  becslést  végeztem a H3 fehérje  c értékére.  A különböző mólarányok

mellett preparált minták spektrumait, valamint fényképét szemlélteti a 16. ábra.
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16. ábra A hialuronidáz-3 fehérje és az Au3+ reakciótermékének A) Emissziós B)

Abszorbancia spektruma különböző fehérje:aurát arány mellett (kék: 0,045; zöld: 0,090;

piros: 0,180); C) A termékek UV lámpa alatt (365 nm-en gerjesztve)
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A reakciót  0,045-ös  H3:AuCl4 mólarány mellett  végezve nanorészecskék

képződése  tapasztalható,  melyre  az  UV-Vis  spektrumban  500  és  600  nm  között

jelentkező plazmon sáv megjelenéséből lehet következtetni, valamint abból, hogy a

termék  nem  emittál  a  vörös  tartományban.  Hasonló  eredmény  figyelhető  meg,

amennyiben az arányt 0,090-re emeljük. Ezt tovább növelve, 0,180-as érték mellett a

plazmon abszorbancia eltűnik, és kimutathatóvá válik a vörös emisszió. Ez alapján a

hialuronidáz-3 fehérje esetében a c érték megközelítőleg 0,180.

Az irodalomban található adatokat (BSA, marha laktoferrin és tojásfehérje

lizozim fehérjékre  végzett  becslés)  [51,  56,  61],  valamint  a  H3 fehérjére  végzett

kísérleti becslést összevetettem a (26.)-os összefüggéssel. Ennek eredményét a 17.

ábra mutatja be.

17. ábra A kritikus prekurzorarány és az egy molekulára jutó cisztein oldalláncok

számának kapcsolata; a fehér körök az Au25SR18 sztöchiometria alapján számolt értékek; a

többi kísérleti becslés: BSA (csillag), laktoferrin (négyzet), inzulin (fekete kör),

hialuronidáz-3 (háromszög) [51, 56, 61]

Látható, hogy a kísérleti eredmények jól közelítik a (26.)-os összefüggést,

az  adott  biomolekulára  vonatkozó  c érték  és  a  molekula  cisztein  oldalláncainak

száma közötti fordított arányosság valóban fennáll.
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A fehérjék és peptidek reakciója az [AuCl4]- reagenssel kettős kimenetelű: a

biomolekula:[AuCl4]- mólaránytól  függően  arany  klaszterek  (np:nAu ≥ c),  vagy

klasszikus  arany  nanorészecskék  keletkeznek  (np:nAu < c).  A  cisztein  szabad

aminosavként  a  biomolekulákhoz  hasonlóan  kettős  viselkedést  mutat.  Ezt  az

analógiát szemlélteti a 18. ábra.

18. ábra A tetrakloro-aurát reakciója L-ciszteinnel és klaszterképzésre alkalmas

biomolekulákkal – a két reakció analógiája

Feltételezésem szerint az analógia magyarázata a +1-es oxidációs állapotú

arany  diszproporciójában  keresendő,  melynek  sorsát  az  dönti  el,  hogy
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stabilizálásához rendelkezésre áll-e elegendő mennyiségű komplexáló ágens [6, 13].

Amennyiben nem,  a  diszproporció  következtében  keletkező fémes  állapotú  arany

gócokat alkot, melyekből nanorészecskék keletkeznek. Az Au+ lágy jellege miatt a

tiolát csoportok kötődése kedvezményezett.

Érdemes  megemlíteni  Ino,  valamint  Uyeda,  Nishino  és  Suito  arany

kolloidok gócképződésével és finomszerkezetével kapcsolatos munkáit [119, 120].

Az  említett  szerzők  a  kolloidális  aranygócok  természetével  kapcsolatban  két

különböző szerkezeti modellt vázolnak fel: egy ikozaéderest és egy köboktaéderest.

Az  előbbit  metastabilis  állapotként  írták  le,  mivel  –  elmondásuk  szerint  –  ez

térkitöltés szempontjából nem a legtömörebb struktúra.  A köboktaéderes formából

viszont  levezethető  az  arany  krisztallitok,  vagyis  a  klasszikus  nanorészecskék

növekedése.

Az arany klaszterek ikozaéderes szerkezetével kapcsolatban több közlemény

is  megjelent  az  utóbbi  években  [64-67]  –  szoros  párhuzam  vonható  tehát  a

gócképződés  és  a  klaszterképződés  között.  A  biomolekulák  feltehetően  fontos

szerepet játszanak a metastabilis állapot konzerválásában. Ez segít értelmezni azt a

megfigyelést,  miszerint  a  kvantum klaszterek  és  a  nanorészecskék  keletkezése  a

prekurzorok sztöchiometriájától függően élesen elkülönül.

3.  2.  4  A  biomolekulák  konformációváltozásának
nyomon követése FTIR spektroszkópiával

A  szakirodalomban  több  kutatócsoport  is  leírta,  hogy  a  biomolekulák

konformációváltozása  lényeges  eleme a  klaszterképződési  mechanizmusnak.  Ez  a

folyamat  az  infravörös  spektrumokban  az  amid  sávok  helyzetének  és  alakjának

megváltozásán  keresztül  nyomon  követhető  [76,  121].  A  fehérjék  és  peptidek

kiindulási  és  végállapota  közötti  különbségeket  FTIR spektroszkópia  segítségével

vizsgáltam. A spektrumok a 19. ábrán láthatók.
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19. ábra Biomolekulák FTIR spektruma (folytonos vonalak) és a spektrumok második

deriváltja (szaggatott vonalak) natív állapotban, valamint tetrakloro-auráttal lúgos pH-n

végzett reakció után: A) Fehérjék; B) Peptidek

Az arany klasztereket tartalmazó minták spektrumában az amid I és amid II

sávok maximumhelye a natív biomolekulák spektrumában található sávokhoz képest

eltolódást  mutat  a  magasabb  hullámszámok  felé.  Ez  egyértelműen  a  fehérjék  és

peptidek konformációjában lezajló változásokra vezethető vissza, melyeket az arany-

arany  kölcsönhatások  indukálnak.  Azokban  az  esetekben,  ahol  nem  volt

megfigyelhető klaszterképződés,  például a cA fehérje és a [D-Lys6(Cys)]-GnRH-I

peptid spektrumában, az amid sávok eltolódása elhanyagolható.
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3.  2.  5  Arany  klaszterek  előállítása  aminosav
keverékekkel

Az aminosav keverékekkel végzett  kísérletek során nem volt kimutatható

klaszterképződés: a vörös tartományban emissziós csúcsok egyik keverék esetében

sem jelentkeztek. Arany nanorészecskék kialakulása szintén nem volt megfigyelhető.

Egy  sárga,  vízben  oldhatatlan  csapadék  kiválását  figyeltem  meg,  mely

fotolumineszcenciát  nem  mutatott.  A  felülúszó  spektrumában  400  nm-nél  egy

intenzív  csúcs  jelent  meg.  Ez  a  ditirozinnak  tulajdonítható  [122],  mely  a  tirozin

oxidációs  folyamatában,  két  tirozilgyök  ütközése  során  jön  létre.  A  reakció

leegyszerűsített  sémáját  mutatja  a  20.  ábra.  A ditirozin  jelenléte  UV lámpa  alatt

szabad  szemmel  is  megfigyelhető.  A termékeket  UV fénnyel  megvilágítva  élénk

ibolyaszínű  fényt  láthatunk.  A ditirozin  kialakulásában  nagy  szerepe  van  a  fém

jelenlétének. A kontroll minták esetében, melyekhez tetrakloro-aurátot nem adtam,

400  nm-es  hullámhossznál  nem  volt  kimutatható  emisszió.  Ezen  eredmények,

valamint korábbi közlemények tükrében levonható a következtetés, hogy az arany

katalizálja az oxidációs reakciót [123]. 

A  ditirozin  BSA  esetében  is  képződhet  fémionok  jelenlétében.  Ennek

bekövetkezése reális, mivel a fehérje molekulánként 21 tirozin oldalláncot tartalmaz.

Igaz,  hogy ezek  túlnyomó  többsége  a  BSA natív  állapotában  a  fehérje  hidrofób

régióiban, a külső környezettől elrejtve helyezkedik el [102]. A fémionok hatására

azonban  a  konformáció  megváltozhat  úgy,  hogy  ezek  az  oldalláncok  a  felszínre

kerüljenek. Ezenkívül vannak a fehérjében olyan tirozin oldalláncok, melyek natív

állapotban is a felszínen helyezkednek el. Ezek tehát készségesebben részt vesznek a

reakcióban. Korábban leírták, hogy arany nanorészecskék és BSA reakciójában 400

nm körül  emittáló  termékek  jönnek létre  [124].  A szerzők azonban  –  a  ditirozin

ismeretének hiányában – nem következtettek erre a jelenségre. Saját tapasztalataim

egyébként  azt  mutatták,  hogy  a  fehérjét  Cu2+ ionokkal  12-es  pH  érték  mellett

reagáltatva szintén megfigyelhető emisszió 400 nm-es hullámhossznál.
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20. ábra A ditirozin keletkezése tirozilgyökök ütközésén keresztül

Az  aminosav  keverékek  tehát  az  alkalmazott  körülmények  között  nem

helyettesíthetik a megfelelő fehérjéket és peptideket a klaszterszintézisben. Ennek az

lehet az oka, hogy míg a polipeptid jellegű vegyületek képesek az aranyból létrejövő

asszociátumok  és  gócok  stabilizálására,  a  szabad  állapotban  lévő  aminosavak  az

adott körülmények között (pH > 12, t = 40 °C ) erre nem alkalmasak.

Amennyiben a cisztein mellett triptofán, vagy tirozin van jelen, az L-cisztein

és  a  tetrakloro-aurát  reakciójában megfigyelt  (AuCys)n
b termék nem jelenik  meg.

Valószínűsíthető, hogy az (AuCys)n láncok aggregációját és rendeződését az egyéb

aminosavak jelenléte zavarja.

3.  2.  6  A  szupramolekuláris  önszerveződés  és  a
fehérje  folding  szerepe  a  klaszterképződés
folyamatában

A következőkben  azt  vizsgálom,  hogy –  a  cisztein  és  a  tetrakloro-aurát

szupramolekuláris kémiáját figyelembe véve – milyen lépésekkel jutunk el a fehérje

és az Au3+ reakciójától a klaszterek kialakulásáig.

A fehérje alapú arany kvantum klaszter szintézis kísérleti kivitelezése során

az  első  lépés  a  fehérje  és  az  aranysó  oldatának  elegyítése.  Az  esetek  döntő

többségében az oldat színének gyors változása figyelhető meg. Ez arra utal, hogy egy

gyors reakció megy végbe.

Korábban  kimutatták,  hogy az  arany a  +3-as  oxidációs  állapotból  +1-re

redukálódik közvetlenül azután, hogy a fehérjéhez hozzáadják. Azt is megfigyelték,
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hogy a fehérje konformációjában jól mérhető változások játszódnak le [86,].

Munkám során  ez  utóbbi  változások természetét  vizsgáltam úgy,  hogy a

fehérje FTIR spektrumának amid I-es sávját különböző komponensekre bontottam le.

Ismeretes,  hogy  az  FTIR  módszer  információval  szolgál  a  fehérjék  másodlagos

szerkezetéről:  az  1600  és  1700  cm-1 közötti  tartományban  található  amid  I  sáv

megközelítőleg  80%-ban  a  karbonil  (C=O)  rezgésekre  vezethető  vissza,  ezen

keresztül összefüggésben van a poliamid lánc konformációjával [76]. Az amid I-es

sávot  az alábbi komponensekre bontottam fel: α-hélix  1624 cm-1-nél,  hurok 1648

cm-1-nél, rejtett  α-hélix  1653 cm-1-nél és a kanyar motívum 1672-1682 cm-1 között

[76].  Az elemzés rávezetett  arra,  hogy az aurát és a BSA oldat  elegyítése után a

fehérje konformációja a natív állapothoz képest jelentősen megváltozik. A hélixek és

a  kanyarok  aránya  szignifikáns  csökkenést  mutat,  míg  a  véletlenszerű  térbeli

rendeződést  mutató  hurkok  százalékban  kifejezhető  mértéke  ezzel  párhuzamosan

megnövekedik (21. A és B ábra). Ez a jelenség két tényezővel magyarázható. Az első

az, hogy az Au3+ és a fehérje reakciója során a diszulfid hidak felhasadnak. Ennek

következtében a fehérjemolekula rugalmasabbá válik. A második az, hogy – miképp

az L-cisztein és az aurát reakciójában – (-Au-S-)n oligomerek képződnek. Ez pedig az

Au+ szigorú lineáris geometriája következtében torzulásokat eredményez a fehérje

szerkezetében.

A molekulamechanikai szimulációk (21. C és D ábra) megmutatták, hogy ez

utóbbi jelenség következményeképp valóban megváltozik a fehérje másodlagos és

harmadlagos  szerkezete.  A  szabálytalan  elrendeződést  mutató  hurkok  aránya

szignifikánsan megnő.  Elmondható tehát,  hogy a reakció első fázisában a  fehérje

szerkezetének  változásai  az (-Au-S-)n oligomerek  képződésére  vezethetők  vissza.

Azonban – az (-Au-Cys-)n láncoktól eltérő módon – ezek az oligomerek a sztérikus

viszonyok miatt nem képesek arra, hogy spontán többrétegű szerkezetet alakítsanak

ki.  A fotolumineszcens  arany  részecskék  képződése  tehát  ebben  a  fázisban  nem

kedvezményezett.
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21. ábra A) A strukturális elemek eloszlása natív BSA fehérje esetében az FTIR

amid sávok felbontása alapján B) A BSA szerkezetének alakulása a tetrakloroaurát

hozzáadása után C) A natív BSA PDB modellje; D) Molekulamechanikai módszerrel

szimulált változások a BSA szerkezetében egy rövid (-Au-S-)n lánc kialakulása után a

molekulán belül

A felvezető  fázis  akkor  ér  véget,  amikor  a  nátrium-hidroxid  bekerül  a

rendszerbe, és a reakcióelegy pH-ja 12,0 körüli értékre áll be.

Megvizsgáltam  a  fehérje  konformációját  a  klaszterképződés  későbbi

fázisaiban  is.  Tizenhat  óra  elteltével  a  fehérje  szerkezetében  további  változások

figyelhetők meg. Ez a pH effektusnak és az arany atomok közötti kölcsönhatásnak

köszönhető. Az előbbi hatás felelős a fehérje redox tulajdonságainak megváltozásáért
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is: magas pH értékek mellett a tirozin oldalláncok az arany ionokat Au0 állapotba

redukálják [51].

A reakció indítása utáni tizenhat és huszonnégy óra közötti időtartamban az

emissziós  intenzitás  jelentős  növekedése  figyelhető  meg (22.A ábra).  Másfelől,  a

fehérje szerkezete nem mutat további változásokat az adott időintervallumban (22.B

ábra). 

22. ábra A)  A BSA szerkezetének alakulása az FTIR amid sávok felbontása alapján B) az

emissziós intenzitás alakulása 650 nm-es hullámhosszon (lem = 350 nm); a mintavétel 16

(fekete) és 24 órával (piros) a nátrium-hidroxid hozzáadása után történt

Ezek a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy egy fehérje folding

által dominált fázis után az arany atomok átrendeződése megy végbe. Ez klaszterek

képződéséhez  vezet.  Ez  egy  fontos  kérdésre  világít  rá:  az  arany  klaszterek

kialakulása  nagyságrendekkel  hosszabb  folyamat  [51,  86]  ahhoz  képest,  hogy  a

fehérje  folding  a  másodperc  nagyság  rendjébe  eső,  vagy  rövidebb  idő  alatt

lejátszódik [125, 126]. Ha a klaszterképződést csak ez utóbbi tényező határozná meg,

a  mért  fotolumineszcencia  intenzitás  pillanatszerűen  elérné  a  maximumát.

Következésképp a reakció kései fázisait a gócképződés és az atomok átrendeződése

határozza meg.
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Ahhoz, hogy az arany atomok önrendeződését megértsük, fontos megérteni,

milyen kapcsolat van a kolloidális arany gócok és az Au-S-Au oligomerek között. Az

irodalomban közölt  vizsgálatok,  valamint  saját  kísérleti  eredményeim segítenek a

kérdésben  eligazodni.  Pradeep  és  munkatársai  munkájukban  megmutatták,  hogy

amennyiben állandó (150  M) fehérje koncentráció mellett változtatják az aranysó

mennyiségét (ez utóbbit 0,5 és 4,5 mM között), a képződő arany kvantum klaszterek

mennyisége  leírható  egy nem-monoton függvénnyel,  melynek maximumhelye  3,5

mM-os aurát  koncentrációnál  található  [86].  Kísérleti  munkám során  fix  [AuCl4]-

koncentráció mellett a fehérje mennyiségét változtattam, és azt figyeltem meg, hogy

a rendszer hasonlóképp viselkedik (23. ábra). Ez az effektus jól mérhető 35 °C és 45

°C közötti hőmérséklet tartományban.

23. ábra Arany kvantum klaszterek emissziós intenzitása 16 óra reakcióidő után a

hőmérséklet és a kezdeti fehérjekoncentráció függvényében

Meglátásom  szerint  a  prekurzorok  mólaranyának  determinisztikus  volta

ehhez a jelenséghez szorosan kapcsolódik. Érdemes ismét megemlíteni a c értéket,

vagyis  azt  a  kritikus  fehérje:arany  prekurzor  arányt,  mely  fölött  kizárólag  arany

kvantum  klaszterek,  alatt  pedig  klasszikus  arany  nanorészecskék  keletkeznek.

Elmondható továbbá, hogy az adott fehérjére vonatkozó c érték egyenesen arányos

az egy molekulában található cisztein oldalláncok számával. Az általam alkalmazott

kísérleti  paraméterek  mellett  klasszikus  arany  nanorészecskék  jelenléte  nem volt

kimutatható abban az esetben, ha a fehérje:arany prekurzor arány meghaladta c-t.
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Ismeretes, hogy a tiol csoportok arany ionok iránti affinitása magas [6]. Az

arany-tiolát  komplexek  kialakulása  tehát  az  általam  vizsgált  reakcióban

kedvezményezett. Az arany atomok a fehérje többi funkciós csoportjához is képesek

kötni,  és  nem kizárható  a  fiziszorpció  lejátszódása  sem.  Amennyiben  az  aranysó

feleslegben van jelen a reakcióelegyben, ez utóbbi két folyamat bekövetkezésének

valószínűsége  megnő,  mivel  a  tiol  kötőhelyek  telítődnek.  Az  ilyen  esetekben  a

fehérjéhez lazán kötődő arany ionok könnyen redukálhatók [6], majd egy későbbi

lépésben, ezek ütközésével kolloidális gócok jönnek létre [21]. Ha azonban a fehérje

koncentrációja  lényegesen  magasabb,  mint  az  arany  prekurzoré,  az  Au-S-Au

oligomerek  létrejötte  kedvezményezett.  Ilyenkor  a  gyengén  kötött  arany  atomok

koncentrációja  alacsonyabb,  a  gócképződés  sebességi  állandója  tehát  kicsi.  Más

szóval a kolloidális arany gócok azokból az atomokból keletkeznek, amelyek nem

vesznek részt az oligomerek létrejöttében.

Ha  egy  oldatban  kolloidális  arany  gócok  vannak  jelen,  ezek  sorsa

koncentrációjuktól  és  kémiai  környezetüktől  függ.  Amennyiben  a  gócok  képesek

egymással összeütközni, a nanorészecske fejlődés növekedési fázisába lépnek [21].

Egy másik forgatókönyv is  lehetséges:  az ütközés gátolt,  és  a  metastabilis  gócok

stabilizálódnak.  Az arany kvantum klaszterek  esetében a  tiol  csoportokhoz kötött

arany atomok felelősek ezért az effektusért. 

A folyamatól áttekintő képet ad a 24. ábra.

24. ábra A kvantum klaszterek képződésének kvalitatív modelljének összegzése
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3. 2. 7 Összefoglalás

Munkámnak ebben a részében az arany kvantum klaszterek biomolekulákon

alapuló előállítási stratégiáját vizsgáltam fehérjék, peptidek és aminosav keverékek

felhasználásával.  A  klaszterek  keletkezését  fotolumineszcencia  spektroszkópia

segítségével  mutattam ki:  vizsgáltam az  emissziós  csúcsok  jelenlétét  a  spektrum

vörös tartományában, valamint az arany klaszterekre jellemző,  ms-os nagyságrendű

emissziós élettartamot.

A különböző molekulákkal végzett kísérletek bizonyítékot szolgáltattak arra

a  korábbi  feltételezésre,  hogy  a  cisztein  és  a  tirozin  oldalláncok  felelősek  a

klaszterképződésért.  A cisztein  metioninnal,  valamint  a  tirozin  triptofánnal  nem

helyettesíthető.

Az eredmények ismeretében lehetséges eddig még nem használt  fehérjék

alkalmazása arany klaszterek előállítása és stabilizálása céljából. Lehetséges továbbá

mesterséges peptidek tervezése is az adott feladatra. A megfelelő bifunkciós reagens

megválasztása  során  az  alábbiakat  kell  figyelembe  venni:  egyrészt  a  molekula

tartalmazzon  cisztein  és  tirozin  oldalláncokat,  másrészt  képes  legyen  a

konformációját  megváltoztatni  annak  érdekében,  hogy  a  klaszterképződéshez

templátként  szolgálhasson,  valamint  hogy elősegítse  az  intramolekuláris  reakciók

lejátszódását. A cisztein oldalláncok szabad tiol és diszulfid híd formájában egyaránt

jelen lehetnek.

Az L-ciszteinhez hasonlóan a fehérjék és peptidek esetében is igaz az, hogy

a  reakció  kimenetele  a  reaktánsok  arányának  függvénye.  Ez  a  +1-es  oxidációs

állapotú arany diszproporcionálódásával hozható összefüggésbe. A klaszterképződés

szempontjából lényeges paraméter a kritikus np:nAu molarány, melyet c-vel jelöltem.

Arany  kvantum  klaszterek  abban  az  esetben  keletkeznek  egy  klaszterképzésre

alkalmas biomolekula és a tetrakloro-aurát reakciójában, ha np:nAu nem kisebb, mint

c. A c paraméter értéke az irodalmi adatok és saját kísérletek alapján fordítottan

arányos az egy molekulában található cisztein oldalláncok számával.

Szabad  L-ciszteint  és  L-tirozint  tartalmazó aminosav  keverékek  esetében

azonos  körülmények  között  arany  kvantum  klaszterek  képződése  nem  volt
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kimutatható.  Ennek hátterében valószínűleg gócképződési  folyamatok állnak.  Egy

másik lehetséges magyarázat az adott összetétel mellett az egyéb aminosavak zavaró

hatása.

Vizsgáltam azt is, hogy milyen részfolyamatok tehetők felelőssé a klaszterek

képződéséért. Ennek alapján a klaszterek kialakulása három egymást követő fázisra

tagolható. A felvezető fázisban a fehérje cisztein oldalláncai és az aranysó közötti

reakció játszódik le. Ennek következtében (-Au-S-)n láncok keletkeznek, a fehérje

konformációja pedig jelentős változásokat szenved. A tiol csoportok mennyiségéhez

képest  feleslegben  található  arany ionok a  fehérje  többi  funkciós  csoportjához  is

köthetnek. 

A  folyamat  későbbi  fázisai  akkor  kezdődnek,  amikor  a  rendszerhez

hozzáadjuk a nátrium-hidroxidot. A fehérje folding által dominált fázisban a nem-

tiolkötött  arany  atomokat  a  tirozin  oldalláncok  redukálják.  Megkezdődik  az

önszerveződés, és további változások figyelhetők meg a fehérje konformációjában.

Az utolsó fázisban a fehérje szerkezete rögzül, és a klaszterképződés folyamata az

atomi átrendeződéstől válik függővé.
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3. 3 Az AuQC@BSA részecskék beágyazódása lipid
kettősrétegek közé

3.  3.  1  A AuQC@BSA/DPPC  unilamelláris  rendszer
fiziko-kémiai  jellemzői  és  hőmérsékletfüggő
viselkedése

Első  lépésként  a  multilamellás  DPPC rendszert  AuQC@BSA részecskék

jelenlétében  állítottam  elő.  Ebben  az  esetben  egyéb  ionokat  nem  adtam  a

rendszerhez. Azt tapasztaltam, hogy a kész vezikulás rendszer felülúszója UV lámpa

alatt  vörösen  emittál,  míg  a  centrifugálással  (10000  rpm,  10  min)  kiülepedett

lipidfázis nem mutat  fotolumineszcenciát.  Ezen felül  a liposzómákból álló üledék

kisszögű  röntgendiffrakciós  mintázata  (SAXS  helyett  kisszögű  röntgendiffrakció,

SAXD  detektálható)  a  hidratált  DPPC  vezikuláris  rendszerre  jellemző  SAXD

formáját mutatta, amelyen a réteges rendszer ekvidisztáns, több rendben jelentkező

Bragg csúcsait  tartalmazta.  (M4.  ábra).  A rétegrendszer  periodikus  távolsága  (6.4

nm)  a  hidratált  DPPC  rendszerének  megfelelő  volt,  ami  az  AuQC@BSA

konjugátumok beágyazódásának hiányát mutatta. Ebből a kísérleti tapasztalatból az

következik, hogy adott körülmények mellett a lipid és a fehérje molekulák között

számottevően nem érvényesülnek vonzó kölcsönhatások. 

Abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a BSA Ca2+  ionok jelenlétében a

DPPC-vel  komplexeket  képez  [127],  a  kísérletet  újra  elvégeztem  azzal  a

módosítással, hogy a rendszerhez CaCl2-ot adtam. Amennyiben a lipid szuszpenzió

készítését,  valamint  a  hőtornát  5  mM  Ca2+ koncentráció  mellett  végeztem,  a

előbbiekben  leírtaktól  ellentétes  jelenséget  figyeltem  meg.  A  lipid  szuszpenzió

centrifugálása után UV gerjesztés hatására az üledék (lipid fázis) emissziót mutatott,

míg a felülúszó (vizes fázis) nem (M5. ábra). Az eredmények arra utaltak, hogy a

klaszter-fehérje  konjugátumok  beágyazódtak  a  lipid  rendszerbe  és  arra  a

következtetésre jutottam, hogy a klaszterek interkalációja egyértelműen a Ca2+ ionok

jelenlétének köszönhető.

A  kiindulási  AuQC@BSA  szuszpenzió,  valamint  a  különböző,  lipidet

tartalmazó minták felülúszójának, valamint üledékének emissziós spektruma a 25.
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ábrán látható.

25. ábra A) Különböző minták emissziós spektruma: AuQC@BSA (zöld),

AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq üledék (fekete), AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq felülúszó

(szürke), DPPC/CaCl2 üledék (piros), és az AuQC@BSA/DPPC/aq üledék (magenta),

gerjesztési hullámhossz 350 nm (az AuQC-k abszolút koncentrációja az

AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq mintákban alacsonyabb, mint a natív AuQC@BSA minták

esetében); B) A DPPC/CaCl2 (balra) és a AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq (jobbra) UV lámpa

alatt (365 nm-en gerjesztve)

A klaszterek  azután  is  megőrzik  fotolumineszcens  tulajdonságukat,  hogy

beépülnek a lipid rendszerbe. Az emisszió maximumhelye a kiindulási AuQC@BSA

részecskékhez képest kék-eltolódást mutat. Ez magyarázható azzal, hogy a klaszterek

kémiai környezete jelentősen megváltozik. Az emissziós intenzitás csökkenése annak

köszönhető, hogy a lipid szuszpenzió intenzív fényszórást mutat, ezért műszeresen

híg  rendszerként  vizsgálható.  Az  5  mM  koncentrációban  CaCl2-ot  tartalmazó

rendszer  felülúszójában a  vörös  emisszió  elhanyagolható,  a  beágyazódás  mértéke

tehát közel 100%-os. 

Annak érdekében, hogy közvetlen információt nyerjünk az előállított lipid

rendszerek szerkezetéről, a SAXS módszert alkalmaztuk, az így kapott eredményeket

a 26. ábra segítségével foglalom össze.
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26. ábra Különböző lipid rendszerek kisszögű röntgenszórása különböző

hőmérsékleten: DPPC/aq (kék); DPPC/CaCl2aq (piros); AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq

(fekete)

A hidratált  DPPC rendszer  esetében  jól  megfigyelhető  Bragg  csúcsok  a

periodikusan ismétlődő kettősrétegek jelenlétének következményei (a 26. ábra kék

görbéi). Ca2+ ionok jelenlétében a a hidratált DPPC rendszer SAXS görbéin (piros

görbék) eltűnnek a periodicitásra utaló csúcsok, csupán a formafaktor észlelhető, ami

a  lipid  kettősrétegek  szétcsatolódását  bizonyítja.   Ha  azonban  a  Ca2+ mellett

AuQC@BSA részecskék  is  jelen  vannak,  a  rendszer  igen  szabályos,  periodikus

szerkezetet mutat, melynek jellemző távolságai szignifikánsan nagyobbak a DPPC/aq

rendszerben  mértnél  (11.  táblázat).  A  különbség  összemérhető  az  AuQC@BSA

konjugátumok hidrodinamikai  átmérőjével  (M6.  ábra).  Elmondható  az  is,  hogy a

AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq  periódustávolsága  hőmérsékletfüggő,  a  távolság

monoton növekvő tendenciát mutat. Ez eltér attól a viselkedéstől, melyet a DPPC/aq

esetében  tapasztalhatunk  (6,4  nm 28°C-on,  7,1  nm 38°C-on,  6,7  nm 46  °C-on).

További lényeges különbség jelentkezik a SAXS csúcsok intenzitásának arányaiban

mind a két rendszer között, mind pedig az AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq mintákban a

hőmérséklet  változtatásával.  Ez  arra  utal,  hogy  a  szerkezeti  egységek  az  egyes

rendszerek  esetében  eltérőek,  azaz  a  BSA-val  stabilizált  arany  klaszter  a

rétegszerkezet eleme, azaz a beágyazódás ténye a csúcsarányok megváltozásában is

tükröződik.
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Az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  a  konjugátumok  kompaktabb

morfológiával  rendelkeznek  a  gélfázisban,  míg  a  folyadékkristályos  állapotban

inkább  egy  térben  kiterjedtebb  formát  vesznek  fel.  A  fehérje  tehát  igen  nagy

valószínűséggel  megváltoztatja  a  konformációját  az  adott  kísérleti  körülmények

között.  A periodikus  változás  nemcsak  a  hőmérséklet  közvetlen  változása  miatt

következik  be,  hanem  a  kettősrétegek  fejcsoportjai  közötti,  hőmérsékletfüggő

kölcsönhatások is közvetett módon is szerepet játszanak.

AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq  rendszer  esetében  megfigyelt  csúcsok  egy

szuperrács struktúra jelenlétére utalnak (ld. 11. táblázat), melyet a lipid kettősrétegek

és a közéjük rendezetten beépült klaszter-fehérje konjugátumok alkotnak. Hasonló

szerkezet kialakulását figyelték meg korábban DNS/DPPC/CaCl2 rendszer esetében;

igaz ugyan, hogy a szóban forgó tanulmányban két különböző lipid fázis jelenlétét

mutatták  ki  a  DNS  beépülése  után  [128].  A kísérleti  és  irodalmi  megfigyelések

alapján a szuperrács kialakulása három tényezőnek köszönhető: 1) a lipid molekulák

a  Ca2+ ionok  közvetítésével  erős  másodlagos  kötést  létesítenek  a  beékelődött

részecskékkel;  2)  a  lipid  molekulák  képesek  kettősrétegekbe  rendeződni;  3)  a

beágyazott  részecskék  laterális  irányban  külön  réteget  alkotva,  szabályosan

helyezkednek el. Érdemes megjegyezni, hogy a nagymértékű szabályosság  (a SAXD

reflexiók élesek mindhárom hőmérséklethez tartozó rétegrendszerben fennáll, szűk

méreteloszlású klaszter-fehérje konjugátumok jelenlétét sejteti.

11. táblázat Különböző lipid rendszerek periódustávolsága a hőmérséklet

függvényében

Elmondható  tehát,  hogy  az  AuQC@BSA  leárnyékolja  a  Ca2+ ionok

szétcsatoló  hatását.  Más  megközelítésből  szemlélve  úgy fogalmazhatunk,  hogy a

Ca2+ ionok jelenléte a fehérje és a lipid molekulák közötti vonzó kölcsönhatásban

jelentős tényező. Ezt támasztja alá Kundu és munkatársainak megfigyelése, miszerint
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a BSA széles pH tartományban képes komplexeket képezni az ikerionos DPPC-vel

víz-levegő határfelületen, amennyiben 5 mM koncentrációban CaCl2 van jelen [127].

A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy a szuperrács kialakulása egyaránt

következménye az Ca2+-DPPC, valamint a Ca2+-BSA kölcsönhatásoknak. Girault és

munkatársai  különböző  fémionok  és  foszfolipidek  komplexeinek  kialakulását

vizsgálták. Eredményeik alapján a Ca2+ ionokat a DPPC molekulák oxigénatomjai,

ezen belül is a foszfátcsoport két szabad oxigénje, valamint az észterkötések karbonil

oxigénjei koordinálják [129].

A BSA kapcsolata  a  Ca2+ ionokkal  ennél  jóval  összetettebb.  A fehérje

molekulán belül számos olyan funkciós csoport van, mely lehetővé teszi a Ca2+ ionok

komplexálását.  Az  aszparaginsav  és  a  glutaminsav  oldalláncok  a  karboxil

csoportokon  keresztül,  a  lizin  az  amin  nitrogénatomjaival,  a  hisztidin  pedig  az

imidazolgyűrű  nitrogénjeivel  kapcsolódik  a  fémionokhoz  [130].  A BSA a  Ca2+

ionokon kívül egyébként számos kétértékű fémion megkötésére alkalmas [130].

Saroff  és  Lewis  karboxil-imidazol,  valamint  karboxil-amino  párokra

határozták meg a kötési állandót [131]. Fogh-Andersen arra az eredményre jutott,

hogy  az  albuminban  különböző  kalcium-kötőhelyek  találhatók,  melyek  az

alkalmazott  körülményektől  (elsősorban  a  pH-tól)  függően  különböző  mértékben

kötik meg az ionokat  [132].

Az AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq és DPPC/CaCl2aq rendszerek fagyasztva

töréssel kombinált elektronmikroszkópos felvételeit a 27. ábra szemlélteti.
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27. ábra Fagyasztva töréssel kombinált elektronmikroszkópos felvételek az

AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq (A és B), valamint a DPPC/CaCl2aq (C és D) rendszerről

A két rendszer között összehasonlítva jelentős különbségeket fedezhetünk

fel.  Az arany klaszterek jelenlétében a multilamellás DPPC rendszer morfológiája

megváltozik.  Leginkább  oldalirányba  kiterjedt,  egymáshoz  képest  szorosan

elhelyezkedő síkok jellemzőek, szabályos,  gömbszerű vezikulák elvétve fordulnak

elő.  A rétegeken gyűrődések,  fodrozódások észlelhetők,  ezenkívül  egy jellegzetes

foltozottság  is  megjelenik.  Ez  a  jelenség  feltételezésem  szerint  a  rétegek  közé

ékelődő AuQC@BSA részecskék miatt figyelhető meg.

A  DPPC/AuQC@BSA/CaCl2/aq  termék  emissziós  tulajdonságai

hőmérsékletfüggést  mutatnak.  Az emissziós  hullámhossz és  intenzitás,  valamint  a

lipid  nCH2 és  a fehérje  amid I  sávok maximumhelyének változása a  hőmérséklet

függvényében a 28. ábrán látható.
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28. ábra Az  AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq viselkedése a hőmérséklet függvényében:

az emissziós tulajdonságok, valamint a lipid CH2 és a fehérje amid rezgések változása

Az emissziós hullámhossz minimumgörbét ír le.  Az FTIR spektroszkópia

arra  enged  következtetni,  hogy  ez  a  viselkedés  összefüggésben  van  a  DPPC

molekulák  CH2 rezgéseinek  eltolódásával.  Ez  utóbbi  a  lipid  fázisátmenet

következménye. A CH2 rezgési sávok maximumhelye és az emissziós hullámhossz

értékek pozitív korrelációt mutatnak, a korrelációs együttható 0,9496.

Az emisszió intenzitása ugyancsak függ a hőmérséklettől, ez a viselkedés

egy exponenciálisan csökkenő függvénnyel írható le. Az AuQC@BSA részecskék és

a lipid fejcsoportok közötti kapcsolatot az amid I rezgések analízisén keresztül is

vizsgálhatjuk.  Az  AuQC@BSA  konjugátumok  spektrumában  az  amid  I  sáv

maximumhelye  a  hőmérséklet  függvényében  monoton  csökkenést  mutat.  A sáv

eltolódása  értelmezhető  azzal,  hogy  az  a-hélix  és  hajlat  komponensek  aránya

lecsökken a rejtett a-hélixéhez képest [76].

Az AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq rendszerben az amid I sáv maximumhelyét

tekintve megfigyelhető egy lokális minimum 36 °C-os hőmérsékletnél. Ezt a 36-40
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°C  közötti  tartományban  egy  enyhe  emelkedés  követi,  majd  40  °C  felett  újra

monoton csökkenést mutat a görbe. A korrelációs együttható a két vizsgált változó,

nevezetesen az emissziós intenzitás és az amid sávok maximumhelye között ebben az

esetben  0,9218.  Ez  az  érték  is  szignifikáns  pozitív  korrelációra  utal.  Az  FTIR

mérések  alapján  ez  a  jelenség  tehát  azzal  magyarázható,  hogy  a  fehérje

konformációváltozása (mely az amid sávok helyzetén keresztül nyomon követhető)

felelős  az  intenzitás  csökkenéséért.  Erre  a  kapcsolatra  egyébként  egy  korábbi,

AuQC@BSA részecskék emissziójával és a fehérje konformációjának pH-függésével

foglalkozó tanulmány is rámutatott [76].

További, csökkenő hőmérséklet mellett végrehajtott mérések azt igazolták,

hogy az  emisszió  hőmérsékletfüggő  változása  reverzibilis  (M7.  ábra),  tehát  ez  a

viselkedés nem degradáció (a fehérjéé, vagy a klaszteré) hatására következik be.

A karbonil  rezgési  sávjainak  vizsgálata  (29.  ábra)  további  információkat

szolgáltat a különböző rendszerekről.
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29. ábra Az FTIR spektrumok lipid észter karbonil sáv régiója a) BSA/DPPC; b)

BSA/DPPC/CaCl2; c) AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq; d) DPPC/CaCl2aq; a fekete vonalak a

kísérleti spektrumok, a piros és kék vonalak pedig illesztett sávok, melyek a szabad,

valamint a hidrogénhídban kötött C=O csoportoknak feleltethetők meg

Erősen  hidratált  kettős  rétegek  esetében  a  C=O  sávok  két  átfedő

komponensből állnak. Az első egy magas hullámszámú, mely megközelítőleg 1742

cm-1-nél található, és a nem-hidrogénhidas C=O csoportok jelenlétének köszönhető, a

második  pedig  egy  alacsony  hullámszámú,  mely  körülbelül  1728  cm-1-nél

helyezkedik el, és a hidrogénkötésben részt vevő karbonil csoportokra utal [133]. A

kétértékű Ca2+ ionoknak köszönhetően a hidrogénhidas C=O sáv relatív intenzitása

megnövekszik.  Mivel  az acil  láncok rezgéseinek régiójában nem figyelhetők meg

változások, arra következtethetünk, hogy a lipidmolekulák másodlagos hidratációs

rétege megnövekszik, ez a hatás pedig megváltoztatja a lipid membrán felület töltési
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viszonyait [134].

A hidratált DPPC rendszer esetében két fázisátmenet figyelhető meg a 30-50

°C közötti hőmérséklet tartományban. A hőmérsékletet fokozatosan emelve elsőként,

körülbelül  34  °C hőmérsékleten,  a  gél  (L')  és  a  hullámos gél  (P')  fázis  közötti

átalakulás  figyelhető  meg  (elő-átmenet),  majd  41  °C  környékén  a  rendszer

folyadékkristályos  (L)  állapotot  vesz  fel  (főátmenet).  Az  előbbi  a  poláris

fejcsoportok rotációjának következménye, és kis entalpiaváltozással jár. Az utóbbi a

szénhidrogénláncok „olvadása” miatt következik be, az ezzel járó entalpiaváltozás

pedig az elő-átmenethez képest jelentős mértékű.

A különböző minták DSC görbéit a 30. ábra mutatja, az elő- és főátmenetek

adatai a 12. táblázatban találhatók.

30. ábra Lipid rendszerek DSC görbéi: DPPC/aq (kék), DPPC/CaCl2 (piros) és

AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq (fekete)
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12. táblázat Különböző lipid rendszerek fázisátmeneteinek jellemzői DSC alapján

A DSC mérések megmutatták, hogy a Ca2+ ionok hatással vannak a lipid

fázisátalakulásaira.  Ca2+ ionok  jelenlétében  a  DPPC rendszer  elő-  és  főátmenete

egyaránt  megváltozik:  az  előbbi  esetében  alacsonyabb,  az  utóbbiéban  magasabb

hőmérséklet  értékek felé  tolódik el  a  csúcsok maximumhelye.  Az is  elmondható,

hogy a  DPPC/aq rendszerhez  képest  az  átmenetek  entalpiaváltozása  alacsonyabb,

amennyiben  a  minta  Ca2+ ionokat  is  tartalmaz.  Ezek  a  finom,  de  kimutatható

különbségek azt jelzik, hogy a DPPC/CaCl2aq esetében is jelen vannak a jellegzetes

lipid kettős rétegek,  ám ezek viselkedése eltér  attól,  ami a DPPC/aq rendszerben

tapasztalható.

Az AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq, valamint a DPPC/CaCl2aq minták között a

DSC  mérések  alapján  megfigyelhető  hasonlóságok  azt  mutatták,  hogy  az

AuQC@BSA  részecskék  –  ellentétben  a  Ca2+ ionokkal  –,  számottevően  nem

befolyásolják  a  lipid  rendszer  fázisátmeneteit.  Más  szóval,  a  Ca2+ ionok  hatása

dominál még akkor is, amikor a konjugátumok bekerülnek a rendszerbe.

3. 3. 2 Összefoglalás

Ebben a fejezetben megmutattam, hogy milyen kölcsönhatások alakulnak ki

az  AuQC@BSA részecskék  és  a  sejtmembránhoz  hasonló  szerkezetű  foszfolipid

kettős  rétegek  között.  Vizes  rendszerben  nem  valósul  meg  az  AuQC@BSA

részecskék beépülése a lipid kettősrétegek közé.  Ez arra vezethető vissza,  hogy a

negatív töltések miatt erős elektrosztatikus taszítás érvényesül a fehérje és a lipid

fejcsoportok  között.  Ca2+ ionok  jelenlétében  vonzás  figyelhető  meg,  melynek

következtében  a  klaszter-fehérje  konjugátumok  beágyazódnak  a  rétegek  közé  és

szabályos réteg alakul ki. 
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Rendszer
Főátmenet Előátmenet

T (°C) FWHM T (°C) FWHM
41,7 32,7 0,21 34,4 2,5 1,1

41,7 35,4 0,36 34,4 2,4 1,9

DPPC/aq 41,4 46,3 0,15 35,1 7,0 2,13

DH (kJ/mol) DH (kJ/mol)

DPPC/CaCl
2
aq

AuQC@BSA/DPPC/
CaCl

2
aq



A  rendszer  szerkezete  nagyfokú  szabályosságot  mutat,  egy  szuperrács

struktúra  figyelhető  meg,  melynek  jellemző  periódustávolsága  számottevően

nagyobb,  mint  a  hidratált  DPPC rendszer  esetében  mért  értékek.  A hőmérséklet

növelésével a periódustávolság monoton növekedést mutat. A koherens struktúra a

Ca2+-DPPC, valamint a Ca2+-AuQC@BSA kölcsönhatások következtében alakul ki.

A  különböző  hőmérsékleten  végrehajtott  mérések  alapján  az  emissziós

tulajdonságok és  a  rétegszerkezet  között  összefüggés  figyelhető meg.  Az effektus

hátterében  a  fehérje  konformációjának  változása,  valamint  a  lipid  kettős  rétegek

fázisátalakulásának együttes hatása áll. Az emissziós hullámhossz változása a lipid

komponensek,  míg  az  intenzitás  változása  a  fehérje  viselkedésével  hozható

kapcsolatba.

A  klaszter-fehérje  konjugátumok  beágyazása  a  lipid  rendszerbe  egy

egyszerűen  megvalósítható  stratégia,  melynek  segítségével  lehetséges  elkerülni  a

fotolumineszcens  részecskéket  érő  külső  környezeti  hatásokat,  nem  kívánt

reakciókat.  Az  előállított  rendszer  hőmérsékletfüggő  tulajdonságai  hasznosíthatók

lehetnek  egy  potenciális  molekuláris  hőmérséklet  szenzor  megalkotásában.  Az

eredmények  továbbá  rámutatnak  egy  lehetséges  kölcsönhatásra  a  biológiai

membránok  és  az  AuQC@BSA  részecskék  között  in  vivo,  valamint  in  vitro

körülmények mellett.
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4. Összegzés

Munkám  során  arany  kvantum  klasztereket  (AuQC)  állítottam  elő

biomolekulák (fehérjék, peptidek) segítségével vizes közegben, és vizsgáltam az így

létrejött anyagi rendszerek jellemzőit. Az AuQC-k olyan részecskék, melyek mérete

a nano-, vagy annál kisebb mérettartományba esik. A biomolekulák a klaszterekkel

konjugátumokat képeznek, a fehérje, vagy peptid burok felelős a klaszterek kémiai

stabilitásáért. Az arany klaszterek jellemző tulajdonsága a fotolumineszcencia, mely

lehetővé  teszi  alkalmazásukat  képalkotási  technikákban.  A  biológiai  képalkotás

szempontjából nagy előny az ilyen típusú részecskék biokompatibilitása,  valamint

fotostabilitása. 

Tanulmányoztam a tetrakloro-aurát és az L-cisztein reakciójában lejátszódó

szupramolekuláris  folyamatokat.  A látható  spektrum  narancssárga  tartományában

lumineszkáló termék kialakulását figyeltem meg, mely összetételét tekintve (AuCys)n

polimerekből áll, ahol Az arany 0 és +1 közötti oxidációs állapotban van jelen. A

fotolumineszcens  termék  szuperrács  szerkezettel  rendelkezik,  a  rétegek  közötti

távolság  jellemzően  1,3  nm.  A  rétegeket  fűrészfog  alakú  polimerek  alkotják,

melyeket a rétegek sikjában feltehetően aurofil erők tartanak össze, a rétegek közötti

kölcsönhatásokért egyéb másodlagos kötések felelősek.

Az arany kvantum klaszterek biomolekulákon alapuló előállítási stratégiáját

fehérjék,  peptidek  és  aminosav-keverékek  felhasználásával  térképeztem  fel.  Az

eredmények alapján megállapítható, hogy a klaszterképződéshez szükséges feltétel a

cisztein  es  a  tirozin  oldalláncok  jelenléte  a  biomolekula  gerincében.  A

klaszterképződés másik feltétele, hogy az np:nAu arány a reakcióban meghaladjon egy

kritikus  értéket,  melyet  c  -vel  jelöltem.  A  c értéke  mindig  jellemző  egy  adott

fehérjére vagy peptidre, és fordítottan arányos az egy molekulában található cisztein

oldalláncok számával. Vizsgáltam a klaszterek kialakulásának részfolyamatait is. Ez

alapján  a  klaszterképződes  három  fázisra  osztható.  Ezek  a  fázisok  abban

különböznek egymástól, hogy a kémiai reakció, a fehérje unfolding, vagy az atomi

átrendeződés szerepe van-e túlsúlyban.

Kutatásomban azt is vizsgáltam, hogy milyen kölcsönhatások alakulnak ki
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az  AuQC@BSA  részecskék  és  foszfolipid  kettős  rétegek  között.  Ca2+ ionok

jelenlétében a klaszter-fehérje konjugátumok beágyazódnak a rétegek közé. Az így

létrejövő rendszerben szintén egy szabályos szuperrács szerkezetet figyeltem meg. A

hőmérséklet  növelése  a  periódustávolság  növekedését  eredményezte.  Az  arany

kvantum  klaszterek  megőrizték  fotolumineszcens  tulajdonságukat.  Emissziós

tulajdonságaik (a hullámhossz és az intenzitás) – a periódustávolsághoz hasonlóan –

hőmérsékletfüggést  mutattak,  amit  a  fehérje  konformációváltozásával,  valamint  a

lipid kettős rétegek fázisátalakulásával magyarázok.
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In my work, I  studied gold quantum clusters,  a novel type of nano- and

subnanometer sized particles with photoluminescence emission. Due to their optical

properties,  gold  quantum  clusters  are  promising  candidates  for  bioimaging

applications.  I  used  biomolecule  based  approaches  for  the  preparation  of  gold

clusters.

I  have  investigated  the  supramolecular  processes  that  take  place  in  the

reaction  of  L-cysteine  and  chloroauric  acid.  I  have  obseved  the  formation  of  a

product  with  visible  emission.  Analysis  has  shown  that  the  product  consists  of

(AuCys)n polymers. The presence of a superlattice structure has been detected with

an interlayer distance of 1.3 nm. Layers are built up by zigzag shaped polymer chains

held together by aurophilic interactions. It is presumable that other intermolecular

bonds – such as ionic  and hydrogen bonding – are  responsible  for the interlayer

cohesion.

I  have  studied  the  biomolecule  based  preparation  techniques  of  gold

quantum clusters, conducting experiments with proteins, peptides, and amino acid

mixtures, respectively. Based on the results, it can be concluded that the presence of

cysteine and tyrosine residues in the backbone of the biomolecule is a necessary and

sufficient  condition  for  cluster  formation.  However,  the  molar  ratio  of  the

biomolecule and the gold precursor in the reaction has to be greater than or equal to a

critical ratio, referred as c. The value of c is a characteristic proteins and peptides,

and is inversely proportional to the number of cysteine residues in a single molecule.

I have also studied the processes that take place in cluster formation. I have defined

three  stages  of  the  reaction,  which  are  driven  by the  chemical  reaction,  protein

unfolding, and atomic rearrangement.

I  have  investigated  the  interactions  between  AuQC@BSA particles  and

phospholipid bi-layers. In the presence of Ca2+ ions, the cluster-protein conjugates

can be embedded in the multilamellar system. The formation of a supperlattice has

been observed,  showing increasing periodic distance with increasing temperature.

The  photoluminescence  of  gold  clusters  was  detectable  after  the  intercalation.

Photoluminescence  properties,  i.  e.  emission  wavelength  and  intensity,  show

temperature dependent behavior, which is a consequence of conformational changes

in the protein, and phase transitions in the lipid bi-layers.
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Melléklet

M1. táblázat Arany klaszterek szintézis kísérleteihez felhasznált peptidek szekvenciája, moltömege

és izoelektromos pontja

M1. ábra (A) Az (AuCys)n
β fotolumineszcencia spektruma nátrium-borohidriddel való reagáltatás

előtt (narancssárga), illetve után (fekete) (B) A minták fényképe normál fényben redukció előtt
(balra), illetve után (jobbra) (C) Ugyanazon minták fényképe UV lámpa alatt (350 nm)

Peptid neve Aminosav-szekvencia

1631 4,25

1654 4,25

1687 4,25

1357 9,16

2711 9,16

1399 9,16

2795 9,16

1282 7,32

2563 7,32

Moltömeg 
(Da)

Izoelektromos 
pont

CCYE
6
R

3
H

2
N-Cys-Cys-Tyr-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Arg-Arg-Arg-COOH

CCWE
6
R

3
H

2
N-Cys-Cys-Trp-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Arg-Arg-Arg-COOH

MMYE
6
R

3
H

2
N-Met-Met-Tyr-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Arg-Arg-Arg-COOH

[D-Lys6(Cys)]-GnRH-I Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(Cys)-Leu-Arg-Pro-Gly-CONH
2

([D-Lys6(Cys)]-GnRH-I)
2

(Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(Cys)-Leu-Arg-Pro-Gly-CONH
2
)

2

[D-Lys6(Ac-Cys)]-GnRH-I Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(Ac-Cys)-Leu-Arg-Pro-Gly-CONH
2

([D-Lys6(Ac-Cys)]-GnRH-I)
2

(Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Lys(Ac-Cys)-Leu-Arg-Pro-Gly-CONH
2
)

2

[D-Cys6]-GnRH-II Glp-His-Trp-Ser-His-D-Cys-Trp-Tyr-Pro-Gly-CONH
2

([D-Cys6]-GnRH-II)
2

(Glp-His-Trp-Ser-His-D-Cys-Trp-Tyr-Pro-Gly-CONH
2
)

2



M2. ábra A fotolumineszcenciát nem mutató (AuCys)n
α köztitermék SWAXS görbéje.

M3. ábra A HAuCl4 és a tioglikolsav (lila), illetve tioglicerin (szürke) reakciótermékének PL
spektruma inkubálás után



M4. ábra Az AuQC@BSA/DPPC/SAXS/víz rendszer üledékének (narancs), illetve az 5%
DPPC/víz rendszer (kék) SAXS görbéje

M5. ábra Az AuQC@BSA/DPPC/víz rendszer üledékének (szaggatott vonal) és felülúszójának
(folytonos vonal) PL spektruma centrifugálás után; bal felső sarokban a két minta fényképe UV

lámpa alatt (350 nm)



M6. ábra Az AuQC@BSA konjugátumok hidrodinamikaiátmérője a hőmérséklet függvényében 



M7. ábra Az  AuQC@BSA és AuQC@BSA/DPPC lipid rendszerek viselkedése fűtés (négyzetek)
és hűtés (körök) esetében: a) A szimmetrikus CH2 rezgések maximumhelye az

AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq rendszerben; b) Az amid I sávok maximumhelye of
AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq rendszerben; c) Emissziós hullámhossz az

AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq rendszer esetében; d)  Emissziós intenzitás az
AuQC@BSA/DPPC/CaCl2aq rendszer esetében (a visszahűtés utáni intenzitáscsökkenés kiülepedés
eredménye); e) Emissziós hullámhossz az AuQC@BSA rendszer esetében; f)  Emissziós intenzitás

az AuQC@BSA rendszer esetében




